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Poprawka 42
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W badaniu klinicznym należy chronić 
bezpieczeństwo i prawa uczestników, a 
uzyskane dane powinny być wiarygodne i 
odporne.

(1) W badaniu klinicznym należy chronić 
bezpieczeństwo, prawa i dobro 
uczestników, a uzyskane dane powinny 
być adekwatne, wiarygodne i odporne.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z Deklaracją Helsińską termin „dobro” jest stosowany w całym tekście za każdym 
razem, gdy mowa jest o bezpieczeństwie i prawach uczestników.

Poprawka 43
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby umożliwić niezależną kontrolę 
przestrzegania powyższych zasad, badanie 
kliniczne powinno podlegać wymogowi 
uzyskania uprzedniego pozwolenia.

(2) Aby umożliwić niezależną kontrolę 
przestrzegania powyższych zasad, badanie 
kliniczne powinno podlegać wymogowi 
uzyskania uprzedniego pozwolenia. 
Przeprowadzenie badania klinicznego 
powinno być warunkowane uzyskaniem 
uprzedniego zatwierdzenia przez komisję 
etyczną.

Or. en

Poprawka 44
Kent Johansson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie należy zachęcać, a nie zniechęcać do współpracy.

Poprawka 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Rozwój badań klinicznych w 
placówkach publicznych i prywatnych 
sprawia, że konieczne staje się wzięcie 
tego procesu pod uwagę i przyjęcie 
środków z zakresu kontroli, zatwierdzania 
i oceny, które można zastosować w 
odniesieniu do obu rodzajów placówek.

Or. es

Poprawka 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 47
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W przypadku sytuacji pilnej oraz 
rzadkich i ultrarzadkich chorób 
zagrażających życiu, w przypadku których 
możliwości terapeutyczne i fachowa 
wiedza terapeutyczna są ograniczone i 
geograficznie rozłożone na świecie, 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość oceny wniosków o pozwolenie 
na badania kliniczne i wydania na nie 
pozwolenia na zasadzie priorytetu.

Or. en

Poprawka 48
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Niektóre aspekty wniosku o 
pozwolenie na badanie kliniczne wiążą się 
z kwestiami o zasadniczo krajowym 
charakterze lub z aspektami etycznymi 
badania klinicznego. Chociaż państwa 
członkowskie należy zachęcać do 
współpracy, powinna ona ograniczać się 
do wymiany poglądów i najlepszych 
praktyk w tych sprawach.

Or. en

Uzasadnienie

Im więcej państw członkowskich prowadzi dobrowolną współpracę, tym lepiej. Współpraca 
między państwami członkowskimi ma istotne znaczenie, lecz powinna być ograniczona w 
sprawach etycznych, ponieważ są one zasadniczo powiązane z tradycjami i kompetencjami 
krajowymi.
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Poprawka 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Mając na uwadze, że większość 
badań klinicznych prowadzi się w celu 
oceny terapii na dużych próbach populacji 
pacjentów, niniejsze rozporządzenie nie 
powinno dyskryminować pacjentów 
cierpiących na choroby rzadkie i 
ultrarzadkie i powinno uwzględniać 
charakterystyczne cechy schorzeń o 
niskiej częstości występowania podczas 
oceny badania.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie odzwierciedla charakterystycznych cech chorób rzadkich i ultrarzadkich.
Przyszłe rozporządzenie musi uwzględniać innowacje terapeutyczne i musi być zgodne z 
politykami dotyczącymi chorób rzadkich i ultrarzadkich, które opracowano po przyjęciu 
dyrektywy 2001/20/WE.

Poprawka 50
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Podmiot danych powinien zawsze 
mieć możliwość udzielenia instytucji 
prowadzącej leczenie ogólnej zgody na 
wykorzystanie jego danych do celów 
historycznych, statystycznych lub do celów 
badań naukowych oraz możliwość 
wycofania zgody w dowolnym momencie.

Or. en
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Uzasadnienie

Lekarze zawsze uzyskiwali nową wiedzę na podstawie danych dotyczących ich wcześniejszych 
pacjentów. W związku z tym obecnie konieczne jest wyrażenie przez każdego pacjenta zgody 
na wykorzystanie jego danych do celów badawczych. Posiadając prawo do niewyrażenia 
zgody, pacjenci, jeżeli tego chcą, powinni jednak mieć również prawo do udzielenia instytucji 
prowadzącej leczenie „ogólnej” zgody na wykorzystanie tych danych do wszelkich rodzajów 
przyszłych badań (jeżeli nie wycofają swojej pierwotnej zgody). W ten sposób pacjenci mogą 
mieć prawo do „przekazania” swoich danych do celów badawczych.

Poprawka 51
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Podmiot danych powinien mieć 
możliwość udzielenia instytucjom 
prowadzącym leczenie ogólnej zgody na 
wykorzystanie danych do celów
historycznych, statystycznych lub do celów 
badań naukowych, a także możliwość 
wycofania zgody w dowolnym momencie.

Or. en

Poprawka 52
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Aby umożliwić sponsorowi ocenę 
wszystkich potencjalnie istotnych 
informacji dotyczących bezpieczeństwa, 
badacz powinien mu zgłaszać wszystkie 
poważne zdarzenia niepożądane.

(26) Aby umożliwić sponsorowi ocenę 
wszystkich potencjalnie istotnych 
informacji dotyczących bezpieczeństwa, 
badacz powinien zapisywać i rejestrować 
wszystkie poważne zdarzenia niepożądane 
w elektronicznej bazie danych.
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Or. en

Poprawka 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Baza danych powinna zawierać 
wszystkie istotne informacje dotyczące 
badań klinicznych. W bazie danych nie 
powinno się rejestrować danych 
osobowych podmiotów danych będących 
uczestnikami badania klinicznego. 
Informacje w bazie danych powinny być 
publicznie dostępne, chyba że z 
określonych powodów dana informacja nie 
powinna być opublikowana, ze względu na 
ochronę prawa jednostki do życia 
prywatnego i prawa do ochrony danych 
osobowych, uznanych w art. 7 i 8 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.

(52) Baza danych powinna zawierać 
wszystkie istotne informacje dotyczące 
badań klinicznych oraz umożliwiać 
publiczne rozpowszechnianie 
obiektywnych informacji w celu 
wspierania europejskich badań i 
zwiększania wiedzy w dziedzinie zdrowia 
publicznego. Nie powinna ona umniejszać 
innowacyjności ani konkurencyjności 
europejskich branż przemysłu. W bazie 
danych nie powinno się rejestrować danych 
osobowych podmiotów danych będących 
uczestnikami badania klinicznego i nie 
powinna ona utrudniać ochrony 
interesów handlowych, w tym własności 
intelektualnej, przewidzianych w art. 4 
rozporządzenia 1049/2001. Informacje w 
bazie danych powinny być publicznie 
dostępne, chyba że z określonych 
powodów dana informacja nie powinna 
być opublikowana, ze względu na ochronę 
prawa jednostki do życia prywatnego i 
prawa do ochrony danych osobowych, 
uznanych w art. 7 i 8 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, lub 
informacji objętych tajemnicą handlową, 
przewidzianych w art. 4 rozporządzenia 
1049/2001.

Or. en

Uzasadnienie

Baza danych powinna umożliwiać publiczne rozpowszechnianie wiarygodnych informacji na 
temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań medycznych, z jednoczesnym 
poszanowaniem norm dotyczących konkurencyjności przemysłu farmaceutycznego, który sam 
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finansuje około 60% europejskich badań klinicznych. Publiczne ujawnienie powinno wiązać 
się z ochroną danych osobowych i informacji objętych tajemnicą handlową w celu uniknięcia 
stygmatyzacji pacjentów uczestniczących w badaniu klinicznym oraz w celu uniknięcia 
stymulowania nieuczciwej konkurencji, która zagrażałaby konkurencyjności europejskich 
badań medycznych.

Poprawka 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) Należy zidentyfikować i chronić 
informacje objęte tajemnicą handlową w 
celu uniknięcia szkód dla interesów 
pacjentów i/lub konkurencyjnej pozycji 
sponsorów.

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne ujawnienie informacji powinno wiązać się z ochroną chronionych danych 
osobowych i informacji objętych tajemnicą handlową w celu uniknięcia stygmatyzacji 
pacjentów uczestniczących w badaniu klinicznym oraz w celu uniknięcia stymulowania 
nieuczciwej konkurencji, która zagrażałaby konkurencyjności europejskich badań 
medycznych.

Poprawka 55
António Fernando Correia de Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Przedstawione definicje „badania klinicznego” i „badania klinicznego o niskim stopniu 
interwencji” są wzajemnie sprzeczne (por. pkt (2) ppkt 2 i 3 oraz pkt (3) ppkt 2 i 3). W 
związku z tym „badania klinicznego o niskim stopniu interwencji” nie można zaproponować 
jako podkategorii „badania klinicznego”, jak wynika z tekstu. Są to natomiast definicje 
wzajemnie się uzupełniające. W celu zachowania pewności prawa należy dokonać wyraźnego 
rozróżnienia.

Poprawka 56
Michèle Rivasi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badane produkty lecznicze są 
dopuszczone do obrotu;

a) badane produkty lecznicze są 
dopuszczone do obrotu od co najmniej 
dziesięciu lat;

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach (choroby rzadkie i leczenie raka) pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu są wydawane, gdy nie są dostępne wystarczające dowody świadczące o skuteczności i 
bezpieczeństwie, co wymaga przeprowadzenia badań skuteczności i bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia w celu ukończenia oceny. Badania takie nie mogą wchodzić w zakres 
definicji „badań klinicznych o niskim stopniu interwencji”, lecz powinny jednak być objęte 
rozporządzeniem.

Poprawka 57
Michèle Rivasi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) badane produkty lecznicze nie są 
produktami podlegającymi dodatkowemu 
monitorowaniu, oznaczonymi czarnym 
symbolem;
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Or. en

Uzasadnienie

Produkty lecznicze oznaczone czarnym symbolem, o których mowa w dyrektywie 
2012/0025(COD) w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, nie mogą 
wchodzić w zakres definicji badanego produktu leczniczego, który można stosować w badaniu 
o niskim stopniu interwencji, ponieważ takie produkty lecznicze nadal podlegają 
intensywnemu monitorowaniu ze względu na stwarzane przez nie ryzyko.

Poprawka 58
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub ich stosowanie 
stanowi standardowy sposób leczenia w 
którymkolwiek z zainteresowanych państw 
członkowskich;

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu w 
zainteresowanych państwach 
członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

W badaniach klinicznych o niskim stopniu interwencji produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Sformułowanie „lub ich 
stosowanie stanowi standardowy sposób leczenia w którymkolwiek z zainteresowanych 
państw członkowskich” umożliwia prowadzenie badań klinicznych o niskim stopniu 
interwencji nad zastosowaniami produktów leczniczych poza wskazaniami rejestracyjnymi w 
państwach członkowskich, w których nie dopuszczono takiego zastosowania. Odbywa się to 
kosztem przepisów dotyczących obowiązkowego odszkodowania wypłacanego przez sponsora.

Poprawka 59
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) według protokołu badania klinicznego
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub ich stosowanie 
stanowi standardowy sposób leczenia w 
którymkolwiek z zainteresowanych państw 
członkowskich;

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu w 
zainteresowanych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 60
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) „badanie nieinterwencyjne”: badanie 
biomedyczne, w ramach którego pacjent 
jest już leczony przed włączeniem go do 
badania, a zatem przydzielenie pacjenta 
do grupy, w której stosowana jest 
określona metoda leczenia, nie następuje 
z góry na podstawie protokołu badania, 
ale zależy od aktualnej praktyki, a decyzja 
o przepisaniu leku jest jednoznacznie 
oddzielona od decyzji o włączeniu 
pacjenta do badania;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest przywrócenie części sformułowania z definicji znajdującej się w poprzedniej 
dyrektywie 2001/20/WE w celu doprecyzowania zakresu rozporządzenia.

Poprawka 61
António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) „badanie nieinterwencyjne”: badanie 
biomedyczne inne niż badanie kliniczne i 
badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji określone odpowiednio w art. 
2 pkt 2 i 3;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania pewności prawa poprawka precyzuje, że nieinterwencyjne badania 
kliniczne nie należą do tej kategorii. Ponieważ definicja „badania klinicznego” nie obejmuje 
definicji „badania klinicznego o niskim stopniu interwencji”, wykluczenie badań klinicznych 
o niskim stopniu interwencji z koncepcji „badania nieinterwencyjnego” musi być 
jednoznaczne. Zgodnie z prostą zasadą „obserwacje” należy zaliczać do kategorii „badań 
biomedycznych”, a „interwencje” do kategorii „badań klinicznych”.

Poprawka 62
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) „aktualnie najlepsza sprawdzona 
interwencja”: schemat leczenia typowo 
stosowany w zapobieganiu chorobom i 
zaburzeniom oraz w ich terapii i 
diagnostyce na podstawie aktualnych 
wiarygodnych dowodów naukowych;

Or. en

Poprawka 63
António Fernando Correia de Campos

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

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

(6) „aktualnie najlepsza sprawdzona 
interwencja”: schemat leczenia stosowany 
w zapobieganiu chorobom i zaburzeniom 
oraz w ich terapii i diagnostyce na 
podstawie aktualnych wiarygodnych 
dowodów naukowych;

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

„Zwykła praktyka kliniczna” to określenie zbyt niejasne i należy je zastąpić sformułowaniem 
z Deklaracji Helsińskiej (art. 32): „aktualnie najlepsza sprawdzona interwencja”.

Poprawka 64
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) „komisja etyczna”: niezależny 
organ w państwie członkowskim, w 
którego skład wchodzą pracownicy służby 
zdrowia, osoby nieposiadające fachowej 
wiedzy z dziedziny badań klinicznych i co 
najmniej jeden znający się na tych 
zagadnieniach pacjent dysponujący 
dużym doświadczeniem lub przedstawiciel 
pacjentów, utworzony w celu przeglądu 
naukowych, medycznych i etycznych 
aspektów badania klinicznego, którego 
zadaniem jest ochrona praw, 
bezpieczeństwa i dobra uczestników i 
informowanie opinii publicznej o tej 
ochronie;

Or. en



PE506.087v01-00 16/73 AM\928242PL.doc

PL

Poprawka 65
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie definicji przewidzianej w dyrektywie 2001/20/WE.

Poprawka 66
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „uczestnik”: osoba, która bierze udział 
w badaniu klinicznym, przyjmując badany 
produkt leczniczy lub znajdując się w 
grupie kontrolnej;

(15) „uczestnik”: osoba, która swobodnie i 
dobrowolnie bierze udział w badaniu 
klinicznym, przyjmując badany produkt 
leczniczy lub znajdując się w grupie 
kontrolnej;

Or. en

Poprawka 67
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 19



AM\928242PL.doc 17/73 PE506.087v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „świadoma zgoda”: proces, w drodze 
którego uczestnik dobrowolnie potwierdza 
swoją wolę udziału w danym badaniu, po 
uzyskaniu informacji o wszelkich 
aspektach badania, które mają znaczenie 
dla decyzji uczestnika o udziale;

(19) „świadoma zgoda”: proces, w drodze 
którego uczestnik swobodnie i 
dobrowolnie potwierdza swoją wolę 
udziału w danym badaniu, po uzyskaniu 
informacji o wszelkich aspektach badania, 
które mają znaczenie dla decyzji 
uczestnika o udziale;

Or. en

Poprawka 68
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) „działanie niepożądane”:
jakakolwiek niekorzystna i niezamierzona 
reakcja na badany produkt leczniczy 
związana z podaniem go w jakiejkolwiek 
dawce;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie definicji z poprzedniej dyrektywy 2001/20/WE.

Poprawka 69
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przestrzegane jest prawo uczestnika do 
integralności cielesnej i psychicznej, do 
prywatności oraz do ochrony dotyczących 



PE506.087v01-00 18/73 AM\928242PL.doc

PL

go danych zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem Unii Europejskiej;

Or. ro

Poprawka 70
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ocena dopuszczalności etycznej badania 
klinicznego jest pozytywna;

Or. en

Poprawka 71
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami etycznymi oraz w celu zminimalizowania interwencji u ludzi badanie 
kliniczne może być uzasadnione wyłącznie wówczas, gdy będzie skutkować adekwatnymi 
danymi o dobrej jakości.

Poprawka 72
Maria Da Graça Carvalho
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konieczne jest przeprowadzenie 
porównawczych badań klinicznych nad 
nowymi lekami na podstawie aktualnie 
najlepszej sprawdzonej interwencji.

Or. en

Poprawka 73
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Rola i wytyczne komisji etycznych

1. Pozwolenie na prowadzenie badania 
klinicznego przez właściwy organ państwa 
członkowskiego może zostać wydane 
wyłącznie pod warunkiem, że właściwa 
komisja etyczna wyraziła na to zgodę.
2. Komisja przedstawia w ciągu roku 
skierowane do państw członkowskich 
wytyczne dotyczące komisji etycznych w 
celu usprawnienia procedur oraz 
ułatwienia prowadzenia badań w wielu 
państwach członkowskich bez zagrażania 
bezpieczeństwu uczestników.

Or. en

Poprawka 74
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W ciągu sześciu dni od złożenia 
dokumentacji wniosku państwa 
członkowskie wspólnie wyznaczają 
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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.

Poprawka 75
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 76
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
chce jej pełnić lub jeżeli inne 
zainteresowane państwo członkowskie 
chce pełnić rolę sprawozdawcy, 
wyznaczenie państwa członkowskiego 
pełniącego rolę sprawozdawcy odbywa się 
na podstawie wspólnej decyzji państwa 
członkowskiego, któremu zaproponowano 
rolę sprawozdawcy i zainteresowanych 
państw członkowskich za pomocą 
głosowania na portalu UE. Państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
wyznacza się w ciągu czterech dni. Jeżeli 
żadne alternatywne państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy nie uzyska 
większości oddanych głosów lub jeżeli 
badanie dotyczy tylko jednego państwa 
członkowskiego, państwem członkowskim 
pełniącym rolę sprawozdawcy zostaje 
państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano tę rolę.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy sprecyzować, że wyznaczenie państwa członkowskiego pełniącego 
rolę sprawozdawcy odbywa się na podstawie wspólnej decyzji państwa członkowskiego, 
któremu zaproponowano rolę sprawozdawcy i zainteresowanych państw członkowskich.

Poprawka 77
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W ciągu piętnastu dni od przydzielenia 
dokumentacji wniosku państwo 
członkowskie za pośrednictwem portalu 
UE przekazuje sponsorowi następujące 
informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Zbyt krótkie terminy stwarzają niebezpieczeństwo, że państwa członkowskie nie będą w stanie 
dokładnie przeanalizować dokumentacji oceny. Na przykład zakwalifikowanie badania 
klinicznego jako badania „o niskim stopniu interwencji” wymaga szczegółowej i należytej 
oceny protokołu badania. Z doświadczenia uzyskanego przez państwa członkowskie w 
zakresie stosowania dobrowolnej procedury harmonizacji (VHP) zatwierdzania 
międzynarodowych badań klinicznych wynika, że zaproponowane terminy są zbyt krótkie i 
nieelastyczne dla państw członkowskich.

Poprawka 78
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) które zainteresowane państwo 
członkowskie pełni rolę sprawozdawcy;

Or. en

Poprawka 79
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niezgodność z dyrektywą 2001/20/WE: zgodnie z punktem 11 preambuły dyrektywy 
2001/20/WE nie zezwala się na udzielenie milczącej zgody przez właściwe organy, jeśli wynik 
głosowania w komisji etycznej nie był pozytywny. Taka procedura milczącej zgody osłabiłaby 
bezpieczeństwo i prawa uczestników.

Poprawka 80
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 5 ust. 1.

Poprawka 81
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Komisje etyczne pełnią istotną rolę, ponieważ zapewniają uwzględnienie konkretnych tradycji 
i obaw państw członkowskich. Nie można jednak dopuścić do tego, by wątpliwość etyczna w 
państwie członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy utrudniała pozostałym 



AM\928242PL.doc 25/73 PE506.087v01-00

PL

zainteresowanym państwom członkowskim prowadzenie badania klinicznego.

Poprawka 82
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 5 ust. 1. Zbyt krótkie terminy stwarzają niebezpieczeństwo, że 
państwa członkowskie nie będą w stanie dokładnie przeanalizować dokumentacji oceny. Na 
przykład zakwalifikowanie badania klinicznego jako badania „o niskim stopniu interwencji” 
wymaga szczegółowej i należytej oceny protokołu badania. Z doświadczenia uzyskanego 
przez państwa członkowskie w zakresie stosowania dobrowolnej procedury harmonizacji 
zatwierdzania międzynarodowych badań klinicznych wynika, że zaproponowane terminy są 
zbyt krótkie i nieelastyczne dla państw członkowskich.

Poprawka 83
Marisa Matias, Alda Sousa

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

5a. Sprawozdanie z oceny jest 
przekazywane za pośrednictwem portalu 
UE i udostępniane publicznie.

Or. en

Poprawka 84
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przydatność badania klinicznego, przy 
uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy 
naukowej, oraz ewentualnego zalecenia 
lub nałożenia obowiązku przeprowadzenia 
badania klinicznego przez organ 
regulacyjny odpowiedzialny za ocenę i 
dopuszczanie do obrotu produktów 
leczniczych;

– przydatność i dopuszczalność badania 
klinicznego, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy naukowej;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z międzynarodowo uznaną zasadą oceny przydatności badania klinicznego nie można 
oddzielić od oceny jego dopuszczalności. Ocenę przydatności i dopuszczalności badania 
klinicznego przeprowadza się niezależnie od doradztwa naukowego udzielanego przez organy 
regulacyjne.

Poprawka 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wiarygodność i odporność danych – wiarygodność i odporność danych 
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uzyskanych w ramach badania klinicznego, 
przy uwzględnieniu przyjętego podejścia 
statystycznego, planu badania i metodyki 
(w tym wielkości próby i randomizacji, 
komparatora i punktów końcowych);

uzyskanych w ramach badania klinicznego, 
przy uwzględnieniu przyjętego podejścia 
statystycznego, planu badania, metodyki 
(w tym wielkości próby i randomizacji, 
komparatora i punktów końcowych) i 
częstości występowania schorzenia, 
zwłaszcza chorób rzadkich (których 
częstość występowania nie przekracza 
pięciu osób na 10 000) i chorób 
ultrarzadkich (których częstość 
występowania nie przekracza progu 
jednego chorego na 50 000);

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku choroby rzadkiej trudność prowadzenia badania klinicznego najczęściej wiąże 
się z niewielką liczbą pacjentów cierpiących na każdą chorobę oraz ich rozproszeniem 
geograficznym.

Poprawka 86
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– cechy interwencji w porównaniu do 
zwykłej praktyki klinicznej;

– cechy interwencji w porównaniu do 
aktualnie najlepszej sprawdzonej 
interwencji;

Or. en

Uzasadnienie

Termin „aktualnie najlepsza sprawdzona interwencja” jest używany zgodnie ze zmienionym 
art. 2 pkt 6 i stosowany w całym tekście.

Poprawka 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zagrażające życiu lub zdrowiu skutki 
określonych chorób, takich jak niektóre 
choroby rzadkie i ultrarzadkie, w 
przypadku których istniejące możliwości 
leczenia są ograniczone;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku choroby rzadkiej trudność prowadzenia badania klinicznego najczęściej wiąże 
się z niewielką liczbą pacjentów cierpiących na każdą chorobę oraz ich rozproszeniem 
geograficznym.

Poprawka 88
Sajjad Karim

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przedstawia część I 
sprawozdania z oceny, obejmującą 
konkluzję, sponsorowi oraz pozostałym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
w następujących terminach, które 
obejmują też terminy sporządzenia 
wstępnej oceny, wspólnej oceny i 
konsolidacji sprawozdania końcowego:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki mają na celu wprowadzenie struktury procesu oceny, który ma polegać na wstępnej 
ocenie przeprowadzanej przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, które 
opracowuje sprawozdanie z oceny wstępnej i przekazuje je wszystkim zainteresowanym 
państwom członkowskim. Na etapie wspólnej oceny zainteresowane państwa członkowskie 
przedstawiają uwagi państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy i innym 
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zainteresowanym państwom członkowskim. Ogranicza to skalę powielania działań 
związanych z oceną. Na tym etapie wszystkie uwagi powinny być widoczne dla wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich. Wprowadzono bardziej precyzyjne terminy 
występowania o dodatkowe wyjaśnienia i ich rozpatrywania. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy powinno sfinalizować sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich 
otrzymanych uwag.

Poprawka 89
António Fernando Correia de Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne jest dostosowanie terminów w celu zapewnienia czasu na dokonanie właściwej 
oceny przez zainteresowane podmioty w państwie członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy oraz przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie, ponieważ są one 
zachęcane do przedstawiania uwag przed przesłaniem oceny sponsorowi przez państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy.

Poprawka 90
Sajjad Karim

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych o niskim 

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki mają na celu wprowadzenie struktury procesu oceny, który ma polegać na wstępnej 
ocenie przeprowadzanej przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, które 
opracowuje sprawozdanie z oceny wstępnej i przekazuje je wszystkim zainteresowanym 
państwom członkowskim. Na etapie wspólnej oceny zainteresowane państwa członkowskie 
przedstawiają uwagi państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy i innym 
zainteresowanym państwom członkowskim. Ogranicza to skalę powielania działań 
związanych z oceną. Na tym etapie wszystkie uwagi powinny być widoczne dla wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich. Wprowadzono bardziej precyzyjne terminy 
występowania o dodatkowe wyjaśnienia i ich rozpatrywania. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy powinno sfinalizować sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich 
otrzymanych uwag.

Poprawka 91
António Fernando Correia de Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) w ciągu 20 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych o niskim 
stopniu interwencji;

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne jest dostosowanie terminów w celu zapewnienia czasu na dokonanie właściwej 
oceny przez zainteresowane podmioty w państwie członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy oraz przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie, ponieważ są one 
zachęcane do przedstawiania uwag przed przesłaniem oceny sponsorowi przez państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy.
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Poprawka 92
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki mają na celu wprowadzenie struktury procesu oceny, który ma polegać na wstępnej 
ocenie przeprowadzanej przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, które 
opracowuje sprawozdanie z oceny wstępnej i przekazuje je wszystkim zainteresowanym 
państwom członkowskim. Na etapie wspólnej oceny zainteresowane państwa członkowskie 
przedstawiają uwagi państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy i innym 
zainteresowanym państwom członkowskim. Ogranicza to skalę powielania działań 
związanych z oceną. Na tym etapie wszystkie uwagi powinny być widoczne dla wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich. Wprowadzono bardziej precyzyjne terminy 
występowania o dodatkowe wyjaśnienia i ich rozpatrywania. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy powinno sfinalizować sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich 
otrzymanych uwag.

Poprawka 93
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) w ciągu 35 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych innych niż 
badania o niskim stopniu interwencji;

Or. en
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Poprawka 94
Sajjad Karim

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki mają na celu wprowadzenie struktury procesu oceny, który ma polegać na wstępnej 
ocenie przeprowadzanej przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, które 
opracowuje sprawozdanie z oceny wstępnej i przekazuje je wszystkim zainteresowanym 
państwom członkowskim. Na etapie wspólnej oceny zainteresowane państwa członkowskie 
przedstawiają uwagi państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy i innym 
zainteresowanym państwom członkowskim. Ogranicza to skalę powielania działań 
związanych z oceną. Na tym etapie wszystkie uwagi powinny być widoczne dla wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich. Wprowadzono bardziej precyzyjne terminy 
występowania o dodatkowe wyjaśnienia i ich rozpatrywania. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy powinno sfinalizować sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich 
otrzymanych uwag.

Poprawka 95
António Fernando Correia de Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych z 

(c) w ciągu 45 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych z 
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zastosowaniem badanego produktu 
leczniczego terapii zaawansowanej;

zastosowaniem badanego produktu 
leczniczego terapii zaawansowanej;

Or. en

Poprawka 96
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozdziału datą oceny 
jest data, w której sprawozdanie z oceny 
przedkładane jest sponsorowi oraz 
pozostałym zainteresowanym państwom 
członkowskim.

Do celów niniejszego rozdziału datą oceny 
jest data, w której sprawozdanie z oceny 
przedkładane jest pozostałym 
zainteresowanym państwom 
członkowskim, a datą złożenia 
sprawozdania jest data przedłożenia 
końcowego sprawozdania z oceny 
sponsorowi oraz pozostałym 
zainteresowanym państwom 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki mają na celu wprowadzenie struktury procesu oceny, który ma polegać na wstępnej 
ocenie przeprowadzanej przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, które 
opracowuje sprawozdanie z oceny wstępnej i przekazuje je wszystkim zainteresowanym 
państwom członkowskim. Na etapie wspólnej oceny zainteresowane państwa członkowskie 
przedstawiają uwagi państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy i innym 
zainteresowanym państwom członkowskim. Ogranicza to skalę powielania działań 
związanych z oceną. Na tym etapie wszystkie uwagi powinny być widoczne dla wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich. Wprowadzono bardziej precyzyjne terminy 
występowania o dodatkowe wyjaśnienia i ich rozpatrywania. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy powinno sfinalizować sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich 
otrzymanych uwag.

Poprawka 97
Sajjad Karim
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki mają na celu wprowadzenie struktury procesu oceny, który ma polegać na wstępnej 
ocenie przeprowadzanej przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, które 
opracowuje sprawozdanie z oceny wstępnej i przekazuje je wszystkim zainteresowanym 
państwom członkowskim. Na etapie wspólnej oceny zainteresowane państwa członkowskie 
przedstawiają uwagi państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy i innym 
zainteresowanym państwom członkowskim. Ogranicza to skalę powielania działań 
związanych z oceną. Na tym etapie wszystkie uwagi powinny być widoczne dla wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich. Wprowadzono bardziej precyzyjne terminy 
występowania o dodatkowe wyjaśnienia i ich rozpatrywania. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy powinno sfinalizować sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich 
otrzymanych uwag.

Poprawka 98
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do daty oceny każde zainteresowane 
państwo członkowskie może przekazać 

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

państwu członkowskiemu pełniącemu rolę 
sprawozdawcy wszelkie uwagi dotyczące 
wniosku. Państwo członkowskie należycie 
uwzględnia te uwagi i dokumentuje je w 
sprawozdaniu z oceny. Jeżeli 
sprawozdanie z oceny państwa 
członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy odbiega od uwag 
zainteresowanych państw członkowskich, 
w sprawozdaniu z oceny podaje się 
przyczyny takich rozbieżności.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ część I sprawozdania z oceny dotyczy istotnych aspektów etycznych, które zgodnie z 
punktami 6 i 12 preambuły mają być uregulowane przez same zainteresowane państwa 
członkowskie, preferowanym rozwiązaniem byłoby podjęcie decyzji w części I sprawozdania z 
oceny na zasadzie konsensusu przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie. Jeżeli w 
sprawozdaniu z oceny państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy odbiega od uwag 
zainteresowanych państw członkowskich, należy wyjaśnić przyczyny takich rozbieżności.

Poprawka 99
Sajjad Karim

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, zapewniona jest możliwość uzyskania wkładu ekspertów w 
proces oceny w przypadku wszystkich kategorii badań, która była dostępna na podstawie art. 
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9 dyrektywy w sprawie badań klinicznych.

Poprawka 100
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki mają na celu wprowadzenie struktury procesu oceny, który ma polegać na wstępnej 
ocenie przeprowadzanej przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, które 
opracowuje sprawozdanie z oceny wstępnej i przekazuje je wszystkim zainteresowanym 
państwom członkowskim. Na etapie wspólnej oceny zainteresowane państwa członkowskie 
przedstawiają uwagi państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy i innym 
zainteresowanym państwom członkowskim. Ogranicza to skalę powielania działań 
związanych z oceną. Na tym etapie wszystkie uwagi powinny być widoczne dla wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich. Wprowadzono bardziej precyzyjne terminy 
występowania o dodatkowe wyjaśnienia i ich rozpatrywania. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy powinno sfinalizować sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich 
otrzymanych uwag.

Poprawka 101
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uzyskania tych dodatkowych 
wyjaśnień państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy może zawiesić bieg 
terminu, o którym mowa w ust. 4, na okres 

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

nie dłuższy niż 20 dni w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji 
oraz nie dłuższy niż 30 dni w przypadku 
badań innych niż badania kliniczne o 
niskim stopniu interwencji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki mają na celu wprowadzenie struktury procesu oceny, który ma polegać na wstępnej 
ocenie przeprowadzanej przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, które 
opracowuje sprawozdanie z oceny wstępnej i przekazuje je wszystkim zainteresowanym 
państwom członkowskim. Na etapie wspólnej oceny zainteresowane państwa członkowskie 
przedstawiają uwagi państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy i innym 
zainteresowanym państwom członkowskim. Ogranicza to skalę powielania działań 
związanych z oceną. Na tym etapie wszystkie uwagi powinny być widoczne dla wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich. Wprowadzono bardziej precyzyjne terminy 
występowania o dodatkowe wyjaśnienia i ich rozpatrywania. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy powinno sfinalizować sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich 
otrzymanych uwag.

Poprawka 102
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień 
zainteresowane państwa członkowskie, 
najpóźniej 2 dni przed datą złożenia 
sprawozdania, przekazują państwu 
członkowskiemu pełniącemu rolę 
sprawozdawcy wszelkie uwagi dotyczące 
sprawozdania. Państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy uwzględnia te 
uwagi przy finalizacji sprawozdania z 
oceny. Czas na dokonanie wspólnej oceny 
i konsolidacji dodatkowych wyjaśnień 
przez zainteresowane państwa 
członkowskie i państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy jest nie 
krótszy niż 5 dni w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji 
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oraz nie krótszy niż 10 dni w przypadku 
badań klinicznych innych niż badania 
kliniczne o niskim stopniu interwencji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki mają na celu wprowadzenie struktury procesu oceny, który ma polegać na wstępnej 
ocenie przeprowadzanej przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, które 
opracowuje sprawozdanie z oceny wstępnej i przekazuje je wszystkim zainteresowanym 
państwom członkowskim. Na etapie wspólnej oceny zainteresowane państwa członkowskie 
przedstawiają uwagi państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy i innym 
zainteresowanym państwom członkowskim. Ogranicza to skalę powielania działań 
związanych z oceną. Na tym etapie wszystkie uwagi powinny być widoczne dla wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich. Wprowadzono bardziej precyzyjne terminy 
występowania o dodatkowe wyjaśnienia i ich rozpatrywania. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy powinno sfinalizować sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich 
otrzymanych uwag.

Poprawka 103
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Sponsor może z własnej inicjatywy 
zmienić treść wniosku wyłącznie w okresie 
w okresie od daty zatwierdzenia do daty
oceny oraz wyłącznie z należycie 
uzasadnionych przyczyn. W takim 
przypadku państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy może, w zależności od 
zakresu zmiany w treści wniosku, zawiesić 
bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, na 
okres nie dłuższy niż 60 dni.

7. Sponsor może z własnej inicjatywy 
zmienić treść wniosku wyłącznie w okresie 
w okresie od daty zatwierdzenia do daty 
złożenia sprawozdania oraz wyłącznie z 
należycie uzasadnionych przyczyn. W 
takim przypadku państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy może, w 
zależności od zakresu zmiany w treści 
wniosku, zawiesić bieg terminu, o którym 
mowa w ust. 4, na okres nie dłuższy niż 60 
dni.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki mają na celu wprowadzenie struktury procesu oceny, który ma polegać na wstępnej 
ocenie przeprowadzanej przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, które 
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opracowuje sprawozdanie z oceny wstępnej i przekazuje je wszystkim zainteresowanym 
państwom członkowskim. Na etapie wspólnej oceny zainteresowane państwa członkowskie 
przedstawiają uwagi państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy i innym 
zainteresowanym państwom członkowskim. Ogranicza to skalę powielania działań 
związanych z oceną. Na tym etapie wszystkie uwagi powinny być widoczne dla wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich. Wprowadzono bardziej precyzyjne terminy 
występowania o dodatkowe wyjaśnienia i ich rozpatrywania. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy powinno sfinalizować sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich 
otrzymanych uwag.

Poprawka 104
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zgodność z wymogami dotyczącymi 
świadomej zgody, określonymi w rozdziale 
V;

(a) zgodność z wymogami dotyczącymi 
ochrony uczestników i świadomej zgody, 
określonymi w rozdziale V;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z punktami 6 i 12 preambuły aspekty etyczne mają być uregulowane przez 
zainteresowane państwa członkowskie. Ograniczenie oceny etycznej wyłącznie do weryfikacji 
procedury świadomej zgody podważa stosowaną przez państwa członkowskie zasadę 
pomocniczości i utrudnia ochronę uczestników.

Poprawka 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zgodność z krajowymi przepisami 
prawa dotyczącymi etyki;

Or. en



PE506.087v01-00 40/73 AM\928242PL.doc

PL

Uzasadnienie

Wydaje się, że rola komisji etycznych nie jest precyzyjnie określona we wniosku Komisji.
Konieczne jest wyjaśnienie, że ocena niezbędna do wydania pozwolenia na badanie kliniczne 
obejmuje także aspekty etyczne.

Poprawka 106
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie dokonuje oceny w terminie 
dziesięciu dni od daty zatwierdzenia. 
Jedynie w tym terminie każde 
zainteresowane państwo członkowskie 
może, z uzasadnionych przyczyn, zwrócić 
się do sponsora o dodatkowe wyjaśnienia 
dotyczące aspektów, o których mowa w 
ust. 1.

2. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie dokonuje oceny w terminie 
dwudziestu dni od daty zatwierdzenia. 
Jedynie w tym terminie każde 
zainteresowane państwo członkowskie 
może, z uzasadnionych przyczyn, zwrócić 
się do sponsora o dodatkowe wyjaśnienia 
dotyczące aspektów, o których mowa w 
ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Dłuższe terminy są konieczne do zapewnienia wystarczającego czasu na przeprowadzenie 
właściwej oceny przez zainteresowane państwa członkowskie, w tym komisje etyczne. Ponadto 
jeżeli zainteresowane państwa członkowskie nie przedstawią swojej opinii na temat części II 
wniosku o pozwolenie w terminie, pierwszeństwo ma ocena części I (dokonana przez państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy), co wyklucza możliwość odmowy wydania 
pozwolenia na badanie kliniczne przez zainteresowane państwa członkowskie na ich 
terytorium na podstawie analizy części II (pomijającej istotne aspekty etyczne).

Poprawka 107
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie odbywa się w drodze Powiadomienie odbywa się w drodze 
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pojedynczej decyzji w terminie dziesięciu 
dni od daty oceny lub od ostatniego dnia 
oceny, o której mowa w art. 7, w 
zależności od tego, która z tych dat 
przypada później.

pojedynczej decyzji, z uwzględnieniem 
stanowiska właściwej komisji etycznej, w 
terminie dziesięciu dni od daty oceny lub 
od ostatniego dnia oceny, o której mowa w 
art. 7, w zależności od tego, która z tych 
dat przypada później.

Or. en

Poprawka 108
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Komisje etyczne pełnią istotną rolę, ponieważ zapewniają uwzględnienie konkretnych tradycji 
i obaw państw członkowskich. Nie można jednak dopuścić do tego, by wątpliwość etyczna w 
jednym państwie członkowskim utrudniała innym zainteresowanym państwom członkowskim 
prowadzenie badania klinicznego.

Poprawka 109
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie powiadomiło sponsora o 
swojej decyzji w terminach, o których 
mowa w ust. 1, uważa się, że konkluzja 
dotycząca części I sprawozdania z oceny 
jest decyzją zainteresowanego państwa 
członkowskiego w sprawie wniosku o 
pozwolenie na badanie kliniczne.

4. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie powiadomiło sponsora o 
swojej decyzji w terminach, o których 
mowa w ust. 1, uważa się, że konkluzja 
dotycząca części I sprawozdania z oceny 
jest decyzją zainteresowanego państwa 
członkowskiego w sprawie wniosku o 
pozwolenie na badanie kliniczne, o ile 
badanie zostało uznane za badanie 
kliniczne o niskim stopniu interwencji 
zgodnie z art. 5 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Milcząca zgoda na badania kliniczne na mocy powyższego ustępu (wyłącznie na podstawie 
części I wniosku) oznacza wyższe ryzyko dla uczestników, a zatem powinna ograniczać się do 
badań klinicznych o niskim stopniu interwencji.

Poprawka 110
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Do celów niniejszego artykułu po dacie 
oceny zainteresowane państwa 
członkowskie nie zwracają się do sponsora 
o dodatkowe wyjaśnienia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania jasności tekstu państwa członkowskie mogą nadal zwracać się o 
wyjaśnienia do sponsora na etapach późniejszych, na przykład w związku z obowiązkami w 
zakresie monitorowania.
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Poprawka 111
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ocena była prowadzona wspólnie przez 
rozsądną liczbę osób, które łącznie 
posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie. Ponadto uwzględnia się
stanowisko zainteresowanej komisji etyki.

Or. en

Poprawka 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W ocenie uwzględnia się stanowisko 
niezależnej komisji etycznej.

Or. es

Poprawka 113
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli sponsor tego sobie życzy, wniosek o 
pozwolenie na badanie kliniczne, jego 
ocena i decyzja w jego sprawie są 
ograniczone do aspektów objętych częścią 
I sprawozdania z oceny.

Jeżeli sponsor tego sobie życzy, wniosek o 
pozwolenie na badanie kliniczne jest 
ograniczony do aspektów objętych częścią 
I sprawozdania z oceny.
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Or. en

Poprawka 114
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po otrzymaniu powiadomienia o decyzji w 
sprawie aspektów objętych częścią I 
sprawozdania z oceny, sponsor może 
złożyć wniosek o pozwolenie ograniczone 
do aspektów objętych częścią II 
sprawozdania z oceny. W takim przypadku 
wniosek oceniany jest zgodnie z art. 7, a 
zainteresowane państwo członkowskie 
powiadamia o swojej decyzji dotyczącej 
części II sprawozdania z oceny zgodnie z 
art. 8.

Po otrzymaniu powiadomienia o decyzji w 
sprawie aspektów objętych częścią I 
sprawozdania z oceny, sponsor składa 
wniosek o pozwolenie ograniczone do 
aspektów objętych częścią II sprawozdania 
z oceny. W takim przypadku wniosek 
oceniany jest zgodnie z art. 7, a 
zainteresowane państwo członkowskie 
powiadamia o swojej decyzji dotyczącej 
części II sprawozdania z oceny zgodnie z 
art. 8. Niewydanie zatwierdzenia części I 
lub części II dokumentacji wniosku 
skutkuje odmową wydania zgody na 
badanie kliniczne.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście wniosku część II dokumentacji wniosku jest uznana za opcjonalną, ponieważ 
sponsor „może złożyć” (lub nie) wniosek o pozwolenie ograniczone do aspektów objętych 
częścią II. Jeżeli sponsor nie zdecydowałby się na to, decyzja oparta byłaby wyłącznie na 
analizie części I. Wykluczyłoby to z oceny istotne aspekty etyczne objęte częścią II, co jest 
niedopuszczalne. Fragment dodany w celu zapewnienia jasności prawa.

Poprawka 115
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy rozdział pozostaje bez 
uszczerbku dla możliwości przedłożenia 

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

przez sponsora, po otrzymaniu odmowy 
wydania pozwolenia lub po wycofaniu 
wniosku, wniosku o pozwolenie do 
któregokolwiek z docelowych państw 
członkowskich. Wniosek ten uważa się za 
wniosek przedłożony ponownie. 
Konieczne jest dołączenie do wniosku 
wszelkich wcześniejszych sprawozdań z 
oceny i uwag zainteresowanych państw 
członkowskich oraz zaznaczenia w nim 
zmian lub przyczyn uzasadniających 
ponowne przedłożenie dokumentacji 
wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem umożliwiłoby to sponsorom wybieranie najbardziej liberalnych państw 
członkowskich, zwłaszcza jeżeli naukowe uzasadnienie badania klinicznego zostało uznane za 
wątpliwe przez państwa członkowskie, których dotyczył pierwotny wniosek. Wymóg 
dołączenia do przedkładanego ponownie wniosku jego udokumentowanej historii jest kwestią 
kluczową dla uniknięcia niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych i powielania prac.

Poprawka 116
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Sponsorzy powinni mieć prawo do rozszerzenia międzynarodowego badania klinicznego na 
dodatkowe państwa członkowskie po podjęciu decyzji w sprawie pozwolenia przez 
którekolwiek z zainteresowanych państw członkowskich w pierwszej turze. Usprawniłoby to 
prowadzenie takich badań klinicznych.
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Poprawka 117
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 25 dni od złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji;

(a) 10 dni od złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji;

Or. en

Uzasadnienie

Czas na poruszenie problemów przez dodatkowe państwa członkowskie powinien być 
dostosowany do postępowania w sprawie pierwotnego pozwolenia w celu zagwarantowania 
sprawnego dodania nowego państwa członkowskiego. Czas upływający między przedłożeniem 
a decyzją musi być konkurencyjny.

Poprawka 118
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) 35 dni od złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, w przypadku badań 
klinicznych innych niż badania kliniczne o 
niskim stopniu interwencji;

(b) 25 dni od złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, w przypadku badań 
klinicznych innych niż badania kliniczne o 
niskim stopniu interwencji;

Or. en

Poprawka 119
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) 40 dni od złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, w przypadku badań 
klinicznych z zastosowaniem badanego 
produktu leczniczego terapii 
zaawansowanej.

(c) 30 dni od złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, w przypadku badań 
klinicznych z zastosowaniem badanego 
produktu leczniczego terapii 
zaawansowanej.

Or. en

Uzasadnienie

Czas na poruszenie problemów przez dodatkowe państwa członkowskie powinien być 
dostosowany do postępowania w sprawie pierwotnego pozwolenia w celu zagwarantowania 
sprawnego dodania nowego państwa członkowskiego. Czas upływający między przedłożeniem 
a decyzją musi być konkurencyjny.

Poprawka 120
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) odmówienie przez komisję etyczną 
wydania pozwolenia na prowadzenie 
badania klinicznego.

Or. en

Poprawka 121
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W okresie od daty złożenia wniosku, o 
którym mowa w ust. 1, do upływu 
odpowiedniego terminu, o którym mowa w 
ust. 3, dodatkowe zainteresowane państwo 

5. Dodatkowe zainteresowane państwo 
członkowskie może przekazać państwu 
członkowskiemu pełniącemu rolę 
sprawozdawcy wszelkie uwagi dotyczące
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członkowskie może przekazać państwu 
członkowskiemu pełniącemu rolę 
sprawozdawcy wszelkie uwagi dotyczące 
wniosku.

części I wniosku w terminach określonych 
w ust. 3, których bieg rozpoczyna się w 
dniu złożenia wniosku, o którym mowa w 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 122
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tylko państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy może, w okresie od daty 
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 
1, do upływu odpowiedniego terminu, o 
którym mowa w ust. 3, zwrócić się do 
sponsora o dodatkowe wyjaśnienia 
dotyczące części I sprawozdania z oceny, 
uwzględniając uwagi, o których mowa w 
ust. 5.

Tylko państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy może, w terminach 
określonych w ust. 5, zwrócić się do 
sponsora o dodatkowe wyjaśnienia 
dotyczące części I sprawozdania z oceny.

Or. en

Poprawka 123
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu czterech dni od złożenia 
dokumentacji wniosku państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
za pośrednictwem portalu UE przekazuje 
sponsorowi następujące informacje:

2. W ciągu dziesięciu dni od złożenia 
dokumentacji wniosku państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
za pośrednictwem portalu UE przekazuje 
sponsorowi następujące informacje:

Or. en
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Uzasadnienie

Zbyt krótkie terminy stwarzają niebezpieczeństwo, że państwa członkowskie nie będą w stanie 
dokładnie przeanalizować dokumentacji oceny. Na przykład zakwalifikowanie badania 
klinicznego jako badania „o niskim stopniu interwencji” wymaga szczegółowej i należytej 
oceny protokołu badania.

Poprawka 124
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde zainteresowane państwo 
członkowskie powiadamia sponsora za 
pośrednictwem portalu UE, czy wydaje 
pozwolenie na istotną zmianę, czy wydaje 
pozwolenie pod pewnymi warunkami, czy 
też odmawia wydania pozwolenia.

Każde zainteresowane państwo 
członkowskie powiadamia sponsora za 
pośrednictwem portalu UE, czy wydaje 
pozwolenie na istotną zmianę, czy wydaje 
pozwolenie pod pewnymi warunkami, czy 
też odmawia wydania pozwolenia. 
Powiadomienie odbywa się w drodze 
pojedynczej decyzji, z uwzględnieniem 
stanowiska właściwej komisji etycznej, w 
terminie piętnastu dni od daty oceny.

Or. en

Poprawka 125
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) odmówienie przez komisję etyczną 
wydania pozwolenia na prowadzenie 
badania klinicznego.

Or. en
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Poprawka 126
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie odbywa się w drodze 
pojedynczej decyzji w terminie dziesięciu
dni od daty zatwierdzenia.

Powiadomienie odbywa się w drodze 
pojedynczej decyzji, z uwzględnieniem 
stanowiska właściwej komisji etycznej, w 
terminie piętnastu dni od daty oceny.

Or. en

Poprawka 127
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie powiadomiło sponsora o 
swojej decyzji w terminach określonych w 
ust. 5 i 6, uważa się, że wydano 
pozwolenie na istotną zmianę.

7. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie powiadomiło sponsora o 
swojej decyzji w terminach określonych w 
ust. 5 i 6, uważa się, że wydano 
pozwolenie na istotną zmianę, o ile 
badanie zostało uznane za badanie 
kliniczne o niskim stopniu interwencji 
zgodnie z art. 5 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Milcząca zgoda na istotną zmianę badania klinicznego na mocy powyższego ustępu oznacza 
wyższe ryzyko dla uczestników, a zatem powinna ograniczać się do badań klinicznych o 
niskim stopniu interwencji.

Poprawka 128
António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie ocenia, w odniesieniu do 
swojego terytorium, te aspekty istotnej 
zmiany, które są objęte częścią II 
sprawozdania z oceny, w terminie 
dziesięciu dni od daty zatwierdzenia.

1. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie ocenia, w odniesieniu do 
swojego terytorium, te aspekty istotnej 
zmiany, które są objęte częścią II 
sprawozdania z oceny, w terminie 
piętnastu dni od daty zatwierdzenia 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
7 ust. 1.

Or. en

Poprawka 129
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie odbywa się w drodze 
pojedynczej decyzji w terminie dziesięciu
dni od daty oceny lub od ostatniego dnia 
oceny, o której mowa w art. 22, w 
zależności od tego, która z tych dat 
przypada później.

Powiadomienie odbywa się w drodze 
pojedynczej decyzji, z uwzględnieniem 
stanowiska właściwej komisji etycznej, w 
terminie piętnastu dni od daty oceny lub 
od ostatniego dnia oceny, o której mowa w 
art. 22, w zależności od tego, która z tych 
dat przypada później.

Or. en

Poprawka 130
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) odmówienie przez komisję etyczną 
wydania pozwolenia na prowadzenie 
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badania klinicznego.

Or. en

Poprawka 131
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie powiadomiło sponsora o 
swojej decyzji w terminach, o których 
mowa w ust. 1, uważa się, że konkluzja 
dotycząca istotnej zmiany w aspektach 
objętych częścią I sprawozdania z oceny 
jest decyzją zainteresowanego państwa 
członkowskiego w sprawie wniosku o 
pozwolenie na istotną zmianę.

4. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie powiadomiło sponsora o 
swojej decyzji w terminach, o których 
mowa w ust. 1, uważa się, że konkluzja 
dotycząca istotnej zmiany w aspektach 
objętych częścią I sprawozdania z oceny 
jest decyzją zainteresowanego państwa 
członkowskiego w sprawie wniosku o 
pozwolenie na istotną zmianę, o ile 
badanie pozostaje badaniem klinicznym o 
niskim stopniu interwencji zgodnie z art. 5 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Milcząca zgoda na istotną zmianę badania klinicznego na mocy powyższego ustępu oznacza 
wyższe ryzyko dla uczestników, a zatem powinna ograniczać się do badań klinicznych o 
niskim stopniu interwencji.

Poprawka 132
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane kliniczne przedłożone jako część 
wspólnego dokumentu technicznego w 
celu złożenia wniosku o pozwolenie na 
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dopuszczenie do obrotu muszą zostać 
uzyskane w ramach zarejestrowanych 
badań klinicznych zgodnych z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 133
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 85 w 
celu zmiany załączników I i II, aby 
dostosować je do postępu technicznego lub 
uwzględnić ogólnoświatowe zmiany 
prawodawstwa.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 85 w 
celu uzupełnienia załączników I i II, aby 
dostosować je do postępu technicznego lub 
uwzględnić ogólnoświatowe zmiany 
prawodawstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Względy przejrzystości.

Poprawka 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27a
Publiczny dostęp do sprawozdań z badań 
biomedycznych
Obywatelom udziela się swobodnego i 
łatwego dostępu do danych klinicznych 
znajdujących się w bazie danych Agencji, 
a w szczególności do sprawozdań z badań 
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biomedycznych. W tym celu umieszcza się 
hiperłącze do sprawozdań z badań 
biomedycznych dotyczących badań 
klinicznych.

Or. en

Poprawka 135
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli uczestnik jest zobowiązany do 
udzielenia zgody na badanie kliniczne, 
powinien mieć możliwość udzielenia 
instytucji prowadzącej leczenie ogólnej 
zgody na wykorzystanie jego danych po 
zakończeniu badania klinicznego do 
celów historycznych, statystycznych lub do 
celów badań naukowych oraz możliwość 
wycofania zgody w dowolnym momencie.

Or. en

Uzasadnienie

Przy zapisywaniu na badanie kliniczne pacjent jest proszony o podpisanie formularza, w 
którym udziela świadomej zgody wyłącznie na czas trwania badania i w zakresie badania. Po 
zakończeniu badania nie można wykorzystywać dodatkowych danych uzyskanych w czasie 
późniejszym nawet do celów badawczych, chyba że badacz uzyska dodatkową zgodę. W 
ramach pierwotnej zgody pacjent powinien mieć możliwość udzielenia ogólnej zgody, aby 
jego dane można było wykorzystać na prośbę instytucji prowadzącej leczenie do celów 
przyszłych badań.

Poprawka 136
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli uczestnik jest zobowiązany do 
udzielenia zgody na badanie kliniczne, 
podmiot danych powinien mieć możliwość
udzielenia instytucjom prowadzącym 
leczenie ogólnej zgody na wykorzystanie 
danych do celów historycznych, 
statystycznych lub do celów badań 
naukowych a także możliwość wycofania 
zgody w dowolnym momencie.

Or. en

Poprawka 137
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnik lub jego przedstawiciel 
ustawowy dobrowolnie wyraża świadomą 
zgodę na piśmie, opatruje ją datą i 
podpisuje po tym, jak został należycie 
poinformowany o charakterze, znaczeniu i
skutkach badania klinicznego oraz 
związanym z nim ryzyku. Zgoda ta jest 
odpowiednio dokumentowana. Jeżeli 
uczestnik nie jest w stanie pisać, może on, 
w wyjątkowych przypadkach, wyrazić 
zgodę ustnie w obecności co najmniej 
jednego bezstronnego świadka. Uczestnik 
lub jego przedstawiciel ustawowy 
otrzymuje egzemplarz dokumentu, w 
którym wyraził świadomą zgodę.

1. Uczestnik lub jego przedstawiciel 
ustawowy dobrowolnie wyraża na piśmie 
świadomą zgodę w odniesieniu do każdego 
badania, opatruje ją datą i podpisuje po 
tym, jak został należycie poinformowany o 
charakterze, znaczeniu i skutkach badania 
klinicznego oraz związanym z nim ryzyku. 
Zgoda ta jest odpowiednio 
dokumentowana. Jeżeli uczestnik nie jest 
w stanie pisać, może on, w wyjątkowych 
przypadkach, wyrazić zgodę ustnie w 
obecności co najmniej jednego świadka 
reprezentującego interesy uczestnika. 
Uczestnik lub jego przedstawiciel 
ustawowy otrzymuje egzemplarz 
dokumentu, w którym wyraził świadomą 
zgodę.

Or. ro
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Poprawka 138
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje na piśmie przekazywane 
uczestnikowi lub jego przedstawicielowi 
ustawowemu w celu uzyskania jego 
świadomej zgody są zwięzłe, jasne, 
odpowiednie i zrozumiałe dla osoby 
nieposiadającej fachowej wiedzy z 
dziedziny, której dotyczy badanie 
kliniczne. Informacje te obejmują zarówno 
kwestie medyczne, jak i prawne. Zawierają 
one informację o prawie uczestnika do 
odwołania świadomej zgody.

2. Informacje na piśmie przekazywane 
uczestnikowi lub jego przedstawicielowi 
ustawowemu w celu uzyskania jego 
świadomej zgody są zwięzłe, jasne, 
odpowiednie i zrozumiałe dla osoby 
nieposiadającej fachowej wiedzy z 
dziedziny, której dotyczy badanie 
kliniczne. Informacje te obejmują zarówno 
kwestie medyczne, jak i prawne, które 
ustnie uczestnikowi wyjaśnia lekarz. 
Zawierają one informację o prawie 
uczestnika do odwołania świadomej zgody.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami etycznymi.

Poprawka 139
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) protokół badania został zatwierdzony 
przez komisję etyczną, posiadającą 
fachową wiedzę w dziedzinie odpowiedniej 
choroby.

Or. en

Poprawka 140
António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) protokół badania został zatwierdzony 
przez komisję etyczną, posiadającą 
fachową wiedzę pediatryczną lub po 
zasięgnięciu porady w zakresie problemów 
klinicznych, etycznych i 
psychospołecznych w dziedzinie pediatrii.

Or. en

Poprawka 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego lub przerwania 
procesu rozwijania produktu leczniczego
sponsor przekazuje do bazy danych UE 
streszczenie pozytywnych i/lub 
negatywnych wyników badania 
klinicznego, zgodnie z załącznikiem IIIa. 
Do czasu publikacji streszczenia wyników 
zgodnie z przepisami niniejszego ustępu 
jest ono dostępne wyłącznie dla 
właściwych organów zainteresowanych 
państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Treść streszczenia wyników powinna być określona bardziej szczegółowo. W tym celu 
proponuje się nowy załącznik określający treść streszczenia, które należy przekazać. Należy 
również doprecyzować, że następnie należy przekazać i opublikować zarówno pozytywne, jak 
i negatywne wyniki.



PE506.087v01-00 58/73 AM\928242PL.doc

PL

Poprawka 142
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego lub przerwania 
badania klinicznego sponsor przekazuje 
do bazy danych UE wyczerpujące
streszczenie zarówno pozytywnych, jak i 
negatywnych wyników badania 
klinicznego. W wyczerpującym 
streszczeniu jasno i jednoznacznie opisuje 
się metody i sposoby prowadzenia badania 
oraz uwzględnia się dane bazowe i 
anonimowe dane pacjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Streszczenia badań klinicznych określone w pierwotnym wniosku Komisji nie są precyzyjnie 
określone i stwarzają niebezpieczeństwo, że znajdą się w nich niewystarczające informacje 
lub zbiory danych, które mogą być przydatne.

Poprawka 143
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE streszczenie wyników 
badania klinicznego, sprawozdanie z 
badania biomedycznego oraz pełny zbiór 
danych z badania klinicznego. Elementy 
te podaje się do wiadomości publicznej za 
pośrednictwem bazy danych UE.

Or. en
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Uzasadnienie

Nieujawnianie wyników badań klinicznych w formie surowych danych klinicznych i 
sprawozdań z badań biomedycznych osłabia rozwój wiedzy naukowej oraz prowadzi do 
stronniczości publikacji (negatywne wyniki nie są publikowane), tworzy niedokładny obraz 
skuteczności produktu leczniczego i powoduje niepotrzebne powielanie badań klinicznych.
Sprawozdania z badań biomedycznych są już częścią badań klinicznych i nie stanowią 
dodatkowego obciążenia administracyjnego. Sprawozdania z badań biomedycznych nie 
zawierają danych osobowych pacjentów (dane te są anonimowe) ani informacji objętych 
tajemnicą handlową.

Poprawka 144
Marisa Matias, Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE streszczenie wyników 
badania klinicznego, niezależnie od tego, 
czy wyniki są pozytywne czy negatywne, 
czy też niejednoznaczne.

Or. en

Poprawka 145
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jednak ze względów naukowych nie 
jest możliwe zgłoszenie streszczenia 
wyników w terminie jednego roku, 
przekazuje się je, gdy tylko jest ono 
dostępne. W takim przypadku w protokole 
podaje się datę przekazania wyników wraz 
z wyjaśnieniem.

skreślony
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Or. en

Poprawka 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ochrony danych osobowych i 
informacji objętych tajemnicą handlową 
oraz z zastrzeżeniem przepisów art. 78 ust. 
3 streszczenie wyników badania 
klinicznego przedstawione w celu 
uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu podaje się do wiadomości 
publicznej w terminie 30 dni od daty 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub 
1 roku od zakończenia badania 
klinicznego w przypadku przerwania 
procesu rozwijania produktu leczniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Wyniki badań klinicznych powinny być publikowane w odpowiednim terminie. Publikacja ta 
powinna umożliwiać poinformowanie obywateli, pacjentów i badaczy o wnioskach z badania 
klinicznego bez uszczerbku dla konkurencyjności europejskich badań medycznych. Termin 
publikacji tych wyników ma istotne znaczenie dla uniknięcia nieuczciwej konkurencji, która 
umniejszyłaby konkurencyjność europejskich badań medycznych.

Poprawka 147
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów niniejszego rozporządzenia, 
jeżeli zawieszone lub czasowo wstrzymane 
badanie kliniczne nie zostało ponownie 
podjęte, datę, w której sponsor podjął 

4. Do celów niniejszego rozporządzenia, 
jeżeli zawieszone lub czasowo wstrzymane 
badanie kliniczne nie zostało ponownie 
podjęte, datę, w której sponsor podjął 
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decyzję, iż badanie kliniczne nie będzie 
ponownie podjęte, uważa się za 
zakończenie badania klinicznego. W 
przypadku przedwczesnego zakończenia 
badania datę przedwczesnego zakończenia 
uważa się za datę zakończenia badania 
klinicznego.

decyzję, iż badanie kliniczne nie będzie
ponownie podjęte, uważa się za 
zakończenie badania klinicznego. W 
przypadku przedwczesnego zakończenia 
badania datę przedwczesnego zakończenia 
uważa się za datę zakończenia badania 
klinicznego. Po 12 miesiącach czasowego 
wstrzymania dane z badania klinicznego 
są przekazywane do bazy danych UE i 
podawane do wiadomości publicznej, 
nawet jeśli są niepełne.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba unikać tymczasowego nieograniczonego wstrzymania celem, de facto, zapobieżenia 
podania wyników do wiadomości publicznej.

Poprawka 148
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 149
António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Badacz niezwłocznie zgłasza 
sponsorowi poważne zdarzenia 
niepożądane, chyba że zgodnie z 
protokołem nie jest wymagane zgłaszanie 
niektórych zdarzeń niepożądanych. Badacz 
rejestruje wszystkie poważne zdarzenia 
niepożądane. W razie potrzeby badacz 
przesyła sponsorowi sprawozdanie z 
dalszych działań.

2. Badacz niezwłocznie zgłasza 
sponsorowi, Agencji i właściwemu 
organowi zainteresowanych państw 
członkowskich poważne zdarzenia 
niepożądane, chyba że zgodnie z 
protokołem nie jest wymagane zgłaszanie 
niektórych zdarzeń niepożądanych. Badacz 
rejestruje wszystkie poważne zdarzenia 
niepożądane. W razie potrzeby badacz 
przesyła sponsorowi sprawozdanie z 
dalszych działań.

Or. en

Uzasadnienie

Badacz powinien zgłosić poważne zdarzenia niepożądane zainteresowanym państwom 
członkowskim w celu uniknięcia niepotrzebnych opóźnień w procesie decyzyjnym, zwłaszcza w 
przypadkach, w których konieczne jest podjęcie pilnych środków dotyczących ochrony 
bezpieczeństwa, takich jak przedwczesne zakończenie badania.

Poprawka 150
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rejestrowanie, przetwarzanie i 
przechowywanie wszystkich informacji 
dotyczących badania klinicznego oraz 
postępowanie z nimi odbywa się w sposób 
pozwalający na ich dokładne 
sprawozdawanie, interpretację i 
weryfikację, przy jednoczesnej ochronie 
poufności zapisów dotyczących 
uczestników oraz ich danych osobowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych.

1. Rejestrowanie, przetwarzanie i 
przechowywanie wszystkich informacji 
dotyczących badania klinicznego oraz 
postępowanie z nimi odbywa się w sposób 
pozwalający na ich dokładne 
sprawozdawanie, interpretację i 
weryfikację, przy jednoczesnej ochronie 
poufności zapisów dotyczących 
uczestników oraz ich danych osobowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
a także przy podaniu do wiadomości 
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publicznej łatwych do wyszukiwania 
sprawozdań z badań biomedycznych w 
internecie.

Or. en

Uzasadnienie

Dowody z badań naukowych pokazują, że wyłączenie sprawozdań z badań biomedycznych z 
systematycznych przeglądów skutkuje niekompletnością bazy dowodowej i prowadzi do 
potencjalnej stronniczości wniosków dotyczących skutków interwencji.

Poprawka 151
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sponsor i badacz archiwizują treść 
podstawowej dokumentacji badania 
klinicznego przez co najmniej pięć lat po 
zakończeniu badania klinicznego, chyba że 
zgodnie z innymi przepisami UE 
wymagane jest archiwizowanie przez 
dłuższy okres. Dokumentację medyczną 
uczestników należy jednak archiwizować 
zgodnie z przepisami krajowymi.

Sponsor i badacz archiwizują treść 
podstawowej dokumentacji badania 
klinicznego przez co najmniej dwadzieścia 
lat po zakończeniu badania klinicznego, 
chyba że zgodnie z innymi przepisami UE 
wymagane jest archiwizowanie przez 
dłuższy okres. Dokumentację medyczną 
uczestników należy jednak archiwizować 
zgodnie z przepisami krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre długoterminowe działania niepożądane takie jak nowotwór czy teratogenność 
występują dopiero po wielu latach stosowania leków, a nawet w kolejnym pokoleniu 
pacjentów.

Poprawka 152
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sponsor i badacz archiwizują treść 
podstawowej dokumentacji badania 
klinicznego przez co najmniej pięć lat po 
zakończeniu badania klinicznego, chyba że 
zgodnie z innymi przepisami UE 
wymagane jest archiwizowanie przez 
dłuższy okres. Dokumentację medyczną 
uczestników należy jednak archiwizować 
zgodnie z przepisami krajowymi.

Podstawową dokumentację badania 
klinicznego archiwizuje się przez 
minimalny okres 50 lat po zakończeniu 
badania klinicznego, a wszystkie 
informacje zarchiwizowane w formacie 
elektronicznym przechowuje się 
bezterminowo z zastrzeżeniem, że wszelkie 
dane osobowe w formacie elektronicznym 
usuwa się po 50 latach.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre długoterminowe działania niepożądane takie jak nowotwór czy teratogenność 
występują dopiero po dziesiątkach lat stosowania leków, a czasami nawet w kolejnym 
pokoleniu pacjentów, tj. tragedia związana z lekiem o nazwie dietylstilbestrol (DES) w latach 
1950–1970.

Poprawka 153
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sponsor może przekazać niektóre lub 
wszystkie swoje zadania osobie fizycznej, 
przedsiębiorstwu, instytucji lub 
organizacji. Przekazanie takie nie narusza 
obowiązków sponsora.

Sponsor może przekazać niektóre lub 
wszystkie swoje zadania logistyczne osobie 
fizycznej, przedsiębiorstwu, instytucji lub 
organizacji. Przekazanie takie nie narusza 
naukowych i etycznych obowiązków 
sponsora.

Or. en

Uzasadnienie

Pewność prawa.

Poprawka 154
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
krajowy mechanizm odszkodowawczy 
celem wynagradzania szkód, o których 
mowa w art. 72. Jest on finansowany za 
pomocą opłat bez wykorzystania środków 
publicznych.

Or. en

Poprawka 155
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 156
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wszystkich pozostałych 
badań klinicznych korzystanie z 

Korzystanie z krajowego mechanizmu 
odszkodowawczego podlega opłacie 
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krajowego mechanizmu 
odszkodowawczego może być odpłatne.
Państwa członkowskie ustalają wysokość 
opłat, nie mając na celu osiągnięcia zysku, 
przy uwzględnieniu ryzyka związanego z 
badaniem klinicznym, potencjalnych szkód 
oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

obliczonej bez zamiaru osiągnięcia zysku, 
przy uwzględnieniu ryzyka związanego z 
badaniem klinicznym, potencjalnych szkód 
oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia, 
a także wcześniejszej dbałości sponsora o 
bezpieczeństwo.

Or. en

Poprawka 157
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Baza danych UE zawiera dane i informacje 
przekazane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Publiczny dostęp do szczegółowych 
surowych danych klinicznych oraz ich 
podsumowań jest szczególnie istotny dla 
ochrony zdrowia publicznego. Baza 
danych UE zawiera dane i informacje 
przekazane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bazę danych UE tworzy się w celu 
umożliwienia współpracy właściwych 
organów państw członkowskich w zakresie 
niezbędnym do stosowania niniejszego 
rozporządzenia oraz do wyszukiwania 
poszczególnych badań klinicznych. 
Umożliwia ona także sponsorom 
odniesienie się do wcześniej złożonych 

2. Bazę danych UE tworzy się w celu 
umożliwienia współpracy właściwych 
organów państw członkowskich w zakresie 
niezbędnym do stosowania niniejszego 
rozporządzenia oraz do wyszukiwania 
poszczególnych badań klinicznych. 
Umożliwia ona także sponsorom 
odniesienie się do wcześniej złożonych 
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wniosków o pozwolenie na badanie 
kliniczne lub na istotną zmianę.

wniosków o pozwolenie na badanie 
kliniczne lub na istotną zmianę. Publicznie 
dostępne informacje zawarte w bazie 
danych przyczyniają się do ochrony 
zdrowia publicznego i zwiększenia 
zdolności innowacyjnych europejskich 
badań medycznych, z jednoczesnym 
uznaniem uzasadnionych interesów 
ekonomicznych sponsorów.

Or. en

Uzasadnienie

Baza danych powinna umożliwiać osiągnięcie celów przedmiotowego rozporządzenia, które 
ma zapewniać ochronę zdrowia publicznego oraz zwiększenie zdolności i konkurencyjności 
europejskich badań medycznych.

Poprawka 159
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Baza danych UE jest publicznie 
dostępna, chyba że, w odniesieniu do 
wszystkich lub niektórych zawartych w 
niej danych i informacji, z jednego z 
następujących względów uzasadniona jest 
poufność:

3. Baza danych UE jest publicznie 
dostępna zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) 1049/2001, chyba 
że, w odniesieniu do niektórych zawartych
w niej danych i informacji, z jednego z 
następujących względów uzasadniona jest 
poufność:

Or. en

Uzasadnienie

Poufność wszystkich danych z badania klinicznego jest nieuzasadniona. Ponadto dostęp do 
nich jest zgodny z ustanowionymi już przepisami dotyczącymi dostępu do dokumentów 
instytucji UE.

Poprawka 160
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ochrona danych osobowych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001;

– ochrona danych osobowych zgodnie z 
obowiązującym prawodawstwem Unii 
Europejskiej;

Or. ro

Poprawka 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ochrona informacji objętych tajemnicą 
handlową;

– ochrona informacji objętych tajemnicą 
handlową; zwłaszcza jeżeli dotyczą one 
badań klinicznych mających stanowić 
uzasadnienie wniosku o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu w przypadku 
wskazań, które nie zostały jeszcze 
zatwierdzone;

Or. en

Uzasadnienie

Baza danych nie powinna utrudniać uzyskania ochrony związanej z własnością intelektualną 
lub przemysłową ani uniemożliwiać sponsorowi wykorzystania wyników badań.

Poprawka 162
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Definicja informacji, które uznaje się 
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za objęte tajemnicą handlową, jest zgodna 
z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków 
i nie może szkodzić interesom badań w 
dziedzinie zdrowia publicznego.

Or. en

Poprawka 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nie są publicznie dostępne żadne dane 
osobowe uczestników.

5. Nie są publicznie dostępne żadne dane 
osobowe uczestników, informacje objęte 
tajemnicą handlową ani informacje 
podważające prawa własności 
intelektualnej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby przedmiotowe rozporządzenie chroniło wartość dodaną i fachową 
wiedzę europejskich badaczy oraz ich uzasadnione interesy w zakresie korzystania z wyników 
inwestycji wykorzystanych do opracowania badania klinicznego.

Poprawka 164
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nie są publicznie dostępne żadne dane 
osobowe uczestników.

5. Nie są publicznie dostępne żadne dane 
osobowe uczestników. Dane te są 
chronione zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem Unii Europejskiej.

Or. ro
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Poprawka 165
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 6 – podpunkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

tego, czy badanie kliniczne znacznie 
przyczynia się do uzyskania większej 
wiedzy na temat fizjologii i patologii 
schorzenia, w przypadku którego brak jest 
danych, co dotyczy zwłaszcza chorób 
rzadkich i ultrarzadkich.

Or. en

Uzasadnienie

Wielu chorób rzadkich i ultrarzadkich nie określono jeszcze prawidłowo lub wiedza o nich 
jest nadal częściowa. W badaniach klinicznych, w których udział biorą pacjenci cierpiący na 
takie schorzenia, wiedzę na temat tych chorób można znacznie zwiększyć za pomocą 
związanej z nimi oceny danych. Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy musi 
posiadać wiedzę o tej wartości dodanej.

Poprawka 166
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 4 – punkt 4 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uzasadnienia proponowanej zmiany;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zrozumienia i zinterpretowania wyników badania klinicznego.

Poprawka 167
António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Sponsor przechowuje szczegółowe 
zapisy wszystkich zdarzeń niepożądanych 
zgłoszonych mu przez badacza (badaczy) i 
rejestruje je na portalu UE.

Or. en

Poprawka 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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


