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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przyjęcie dyrektywy 2001/20/WE stanowiło ważny krok w kierunku rozwoju norm 
prowadzenia badań klinicznych, zarówno w Unii, jak i na szczeblu międzynarodowym. 

Przyjmuje się jednak, że dyrektywa ta utrudniła ułatwianie prowadzenia badań klinicznych w 
kilku państwach członkowskich oraz że istnieje potrzeba harmonizacji i szczegółowej oceny 
istniejących ram prawnych. Niezwykle ważne jest to, aby wysokie normy określone w 
poprzedniej dyrektywie były przestrzegane i aby nie zostały zatracone w wysiłkach mających 
na celu uproszczenie procedur stosowanych w państwach członkowskich. 

Sprawozdawczyni przedstawia w swojej opinii szereg poprawek w celu dopilnowania 
utrzymania wysokich norm opieki nad pacjentami i leczenia pacjentów w Unii, przy 
jednoczesnym stymulowaniu badań naukowych i innowacji poprzez zapewnienie publicznego 
dostępu do danych w formie pełnego sprawozdania z badania klinicznego. Zważywszy na 
obecny kryzys gospodarczy, nie wolno marnować pieniędzy na nieskuteczne produkty 
lecznicze i należy dopilnować, aby obywatele mogli podejmować przemyślane decyzje 
dotyczące swojego zdrowia. 

Sprawozdawczyni jest zdania, że nowe definicje, w tym nowe definicje badania klinicznego, 
badania biomedycznego i badania o niskim stopniu interwencji określone w art. 2, są 
niepotrzebnie skomplikowane i mogą prowadzić do błędnej interpretacji. Definicje te 
powinny być sformułowane zgodnie z prostą zasadą: „obserwacje” powinny podlegać 
kategorii „badania biomedycznego”, natomiast „interwencje” kategorii „badania klinicznego”. 
Bez takiej poprawki istniejący tekst, z uwzględnieniem domyślnej definicji „badania 
nieinterwencyjnego”, umożliwiałby prowadzenie „badań biomedycznych” (które nie 
podlegają definicji badania klinicznego) bez uprzedniej zgody pacjenta. Wprowadzenie 
kolejnych definicji z obecnej dyrektywy proponuje się z tych samych względów. 

Sprawozdawczyni obawia się, że obecny wniosek osłabia aktualną rolę komisji etycznych i 
nie oferuje właściwej podstawy prawnej dla równoważnego, niezależnego organu 
oceniającego. Unia powinna wykazać należyte poszanowanie praw człowieka, 
bezpieczeństwa pacjentów i wysokich norm nadzoru etycznego poprzez ponowne 
wprowadzenie niezależnych komisji etycznych do przedmiotowego rozporządzenia. 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 „Prawa, bezpieczeństwo i dobro uczestników mają pierwszeństwo 
przed interesami nauki i społeczeństwa”. Aby osiągnąć te cele, wydawanie pozwoleń przez 
państwa członkowskie należy uzależnić od decyzji interdyscyplinarnej i niezależnej komisji 
etycznej odpowiedzialnej na podstawie prawa krajowego danego państwa członkowskiego. 

Dane pochodzące z badań klinicznych są danymi naukowymi, które uzyskuje się z udziałem 
obywateli i które mają istotny wpływ na obywateli. W związku z tym należą one przede 
wszystkim do obywateli. Należy ponadto przypomnieć o tym, że szybki i prawidłowo 
monitorowany dostęp do wyników badań klinicznych ma również aspekt etyczny, ponieważ 
umożliwia pacjentom uzyskanie bezpośredniego i szybkiego dostępu do najnowszych 
osiągnięć farmaceutycznych. 

Nieupublicznienie danych hamuje rozwój naukowy oraz obniża wartość społeczną badań. 
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Dlatego sprawozdawczyni apeluje o zawarcie w przedmiotowym rozporządzeniu jasnego 
stwierdzenia zapewniającego obywatelom Unii dostęp do informacji klinicznych dotyczących 
produktów leczniczych w celu umożliwienia im podejmowania przemyślanych decyzji 
dotyczących swojego zdrowia. 

Sprawozdawczyni apeluje o to, aby informacje kliniczne przechowywane w bazie danych UE 
miały formę sprawozdań z badań klinicznych. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że 
przedłożenie streszczenia jest niewystarczające do ochrony praw i interesów pacjentów. 
Nieujawnianie szczegółowych wyników badań klinicznych osłabia wiedzę naukową i 
prowadzi do stronniczości publikacji (negatywne wyniki nie są publikowane), co z kolei 
tworzy niedokładny obraz skuteczności produktu leczniczego. Na przykład stronniczość 
publikacji doprowadziła do powszechnego stosowania leku przeciwdepresyjnego u dzieci i 
młodzieży mimo braku skuteczności tego leku i, co jeszcze bardziej niepokojące, mimo 
podwyższonego ryzyka samobójstwa w tej grupie.

W celu zwiększenia przejrzystości sprawozdawczyni apeluje o bezterminowe archiwizowanie 
podstawowej dokumentacji badania klinicznego, w przeciwieństwie do zaproponowanych 
pięciu lat. 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, w związku z czym należy zapewnić bezterminowe zachowanie 
podstawowej dokumentacji. 

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Należy sprecyzować obowiązującą 
definicję badania klinicznego zawartą w 
dyrektywie 2001/20/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 
2001 r. w sprawie zbliżania przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
odnoszących się do wdrożenia zasady 
dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu 
badań klinicznych produktów leczniczych, 
przeznaczonych do stosowania przez 
człowieka. W tym celu pojęcie badania 
klinicznego należy precyzyjniej 

(3) Nie należy zmieniać obowiązującej 
definicji badania klinicznego zawartej w 
dyrektywie 2001/20/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 
2001 r. w sprawie zbliżania przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
odnoszących się do wdrożenia zasady 
dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu 
badań klinicznych produktów leczniczych, 
przeznaczonych do stosowania przez 
człowieka, oraz należy utrzymać w mocy 
wiele innych definicji zawartych w 
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zdefiniować, wprowadzając szersze pojęcie 
„badania biomedycznego”, którego 
kategorię stanowi badanie kliniczne.
Kategorię tę należy zdefiniować na 
podstawie szczegółowych kryteriów. Takie 
podejście uwzględnia w należyty sposób 
wytyczne międzynarodowe i jest zgodne z 
przepisami UE regulującymi kwestie 
produktów leczniczych, których podstawą 
jest podział na „badanie kliniczne” i 
„badanie nieinterwencyjne”.

poprzedniej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Procedura powinna być elastyczna i 
skuteczna, aby unikać opóźniania 
rozpoczęcia badań klinicznych z przyczyn 
administracyjnych.

(7) Procedura powinna być elastyczna i 
skuteczna, aby unikać opóźniania 
rozpoczęcia badań klinicznych z przyczyn 
administracyjnych bez zagrażania 
bezpieczeństwu pacjentów lub zdrowiu 
publicznemu.
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Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Czas na ocenę dokumentacji wniosku o 
pozwolenie na badania kliniczne powinien 
być wystarczająco długi, by umożliwić 
ocenę dokumentów, a jednocześnie 
zapewniać szybki dostęp do nowych 
innowacyjnych metod leczenia i sprawiać, 
że Unia nadal będzie atrakcyjnym 
miejscem do prowadzenia badań 
klinicznych. Z uwagi na powyższe 
względy w dyrektywie 2001/20/WE 
wprowadzono pojęcie milczącej zgody. 
Pojęcie to należy zachować, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów. W przypadku 
sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia 
publicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość szybkiej oceny i 
zatwierdzenia wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne. Nie należy zatem 
ustanawiać minimalnych terminów na 
wydanie pozwolenia.

(8) Czas na ocenę dokumentacji wniosku o 
pozwolenie na badania kliniczne powinien 
być wystarczająco długi, by umożliwić 
ocenę dokumentów, a jednocześnie 
zapewniać szybki dostęp do nowych 
innowacyjnych metod leczenia i sprawiać, 
że Unia nadal będzie atrakcyjnym 
miejscem do prowadzenia badań 
klinicznych. Z uwagi na powyższe 
względy w dyrektywie 2001/20/WE 
wprowadzono pojęcie dorozumianej 
zgody, tzn. jeżeli wynik głosowania w 
komisji etycznej jest pozytywny, a 
właściwy organ nie zgłosił zastrzeżeń w 
przewidzianym czasie. Pojęcie to należy 
zachować, aby zapewnić przestrzeganie 
terminów. W przypadku sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia 
publicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość szybkiej oceny i 
zatwierdzenia wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne. W przypadku sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia 
publicznego nie należy zatem ustanawiać 
minimalnych terminów na wydanie 
pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do dyrektywy 2001/20/WE powinno być bardziej precyzyjne. Zgodnie z 
przedmiotową dyrektywą należy przyjąć domniemanie udzielenia zgody, tzn. jeżeli wynik 
głosowania w komisji etycznej jest pozytywny, a właściwy organ nie zgłosił zastrzeżeń w 
przewidzianym czasie. W wyjątkowych przypadkach, w których występują szczególnie złożone 
problemy, powinno jednakże być wymagane uzyskanie jednoznacznego zezwolenia na piśmie. 
Należy sprecyzować to, że ostatnie zdanie tego ustępu odnosi się wyłącznie do sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia publicznego.
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Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły
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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, w tym sprawozdanie z 
badania klinicznego zawierające plan 
analizy statystycznej oraz szczegółowy 
protokół i dane pierwotne, oraz powinna 
mieć formę umożliwiającą łatwe 
wyszukiwanie. Wszystkie dane osobowe 
uczestników biorących udział w badaniu 
klinicznym, zawarte w bazie danych,
powinny być zanonimizowane, natomiast 
odnośne informacje powinny być
publicznie dostępne zgodnie ze 
szczególnymi wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
30 maja 2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji1 oraz z 
uwzględnieniem prawa dostępu do 
dokumentów, uznanego w art. 42 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.

____________
1 Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Uzasadnienie

Nieujawnianie szczegółowych wyników badań klinicznych w formie sprawozdań z badań 
klinicznych osłabia rozwój wiedzy naukowej i prowadzi do stronniczości publikacji 
(negatywne wyniki nie są publikowane), co z kolei tworzy niedokładny obraz skuteczności 
produktu leczniczego. Na przykład stronniczość publikacji doprowadziła do powszechnego 
stosowania leku przeciwdepresyjnego – paroksetyny (Seroxat°) – u dzieci i młodzieży mimo 
braku skuteczności tego leku i, co jeszcze bardziej niepokojące, mimo podwyższonego ryzyka 
samobójstwa w tej grupie.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 63 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Niniejsze rozporządzenie jest zgodne (63) Niniejsze rozporządzenie jest zgodne 
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z głównymi dokumentami zawierającymi 
międzynarodowe wytyczne dotyczące 
badań klinicznych, takimi jak najnowsza 
wersja (z 2008 r.) Deklaracji Helsińskiej 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy oraz 
Dobra Praktyka Kliniczna mająca swe 
źródło w Deklaracji Helsińskiej.

z głównymi dokumentami zawierającymi 
międzynarodowe wytyczne dotyczące 
badań klinicznych, takimi jak najnowsza 
wersja (z 2008 r.) Deklaracji Helsińskiej 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy, a w 
szczególności z etycznymi zasadami 
prowadzenia badań medycznych z 
udziałem ludzi, w tym badań 
identyfikowalnego materiału ludzkiego i 
badań z wykorzystaniem 
identyfikowalnych danych, oraz Dobra 
Praktyka Kliniczna mająca swe źródło w 
Deklaracji Helsińskiej.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „badanie biomedyczne”: każde badanie 
z udziałem ludzi, mające na celu:

(1) „badanie kliniczne”: każde badanie z 
udziałem ludzi, mające na celu:

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.
Jej przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

Te nowe definicje są zbyt skomplikowane i trudne do wdrożenia w praktyce, co będzie 
prowadzić do dodatkowej biurokracji. Powinna obowiązywać prosta zasada, według której 
„obserwacje” powinny podlegać kategorii „badania biomedycznego”, natomiast 
„interwencje” kategorii „badania klinicznego”. Dlatego też koniecznością jest przywrócenie 
bardziej precyzyjnego sformułowania z poprzedniej dyrektywy 2001/20/WE.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „badanie kliniczne”: badanie 
biomedyczne spełniające którykolwiek z 
następujących warunków:

skreślony

a) badane produkty lecznicze nie są 
dopuszczone do obrotu;
b) według protokołu badania 
biomedycznego badane produkty lecznicze 
nie są stosowane zgodnie z warunkami 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego;
c) przydział uczestnika do danej strategii 
terapeutycznej ustalany jest z góry i 
odbywa się w sposób niestanowiący 
zwykłej praktyki klinicznej 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego;
d) decyzja o przepisaniu badanego 
produktu leczniczego jest podejmowana 
łącznie z decyzją o włączeniu uczestnika 
do badania biomedycznego;
e) oprócz zwykłej praktyki klinicznej u 
uczestników wykonuje się dodatkowe 
procedury diagnostyczne lub procedury 
monitorowania;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprzedniej poprawki.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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a) badane produkty lecznicze są 
dopuszczone do obrotu;
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;
c) dodatkowe procedury diagnostyczne lub 
procedury monitorowania stwarzają 
najwyżej minimalne dodatkowe ryzyko lub 
obciążenie dla bezpieczeństwa 
uczestników w porównaniu ze zwykłą 
praktyką kliniczną w którymkolwiek z 
zainteresowanych państw członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy dopuszczony do obrotu badany produkt leczniczy podlega badaniu po 
wydaniu pozwolenia takie badanie jest przeprowadzane ze względu na podejrzenie 
niedostatecznej skuteczności lub dodatkowego zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną, nawet jeśli dany produkt jest stosowany zgodnie z 
warunkami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Dotyczyło to badania REGULATE z 
wykorzystaniem benfluoreksu (Mediator°) oraz badania VIGOR z wykorzystaniem 
rofekoksybu (Vioxx°).

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „istotna zmiana”: każda zmiana w 
którymkolwiek aspekcie badania 
klinicznego, wprowadzona po 
powiadomieniu o decyzji, o której mowa w 
art. 8, 14, 19, 20 i 23, która to zmiana ma 
prawdopodobnie znaczny wpływ na 
bezpieczeństwo lub na prawa uczestników 
lub na wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania 
klinicznego;

(12) „istotna zmiana”: każda zmiana w 
którymkolwiek aspekcie badania 
klinicznego, w tym przedwczesne 
zakończenie badania oraz zmiana liczby 
uczestników badania, wprowadzona po 
powiadomieniu o decyzji, o której mowa w 
art. 8, 14, 19, 20 i 23, która to zmiana 
mogłaby mieć znaczny wpływ na 
bezpieczeństwo lub na prawa uczestników 
lub na wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego, 
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tj. zmiana interpretacji dokumentów 
naukowych uzasadniających prowadzenie 
badania, lub jeżeli zmiany są istotne z 
innych względów.

Or. en

Uzasadnienie

Przedwczesne zakończenie badania pozwala sponsorowi uniknąć ryzyka, że taka zmiana 
mogłaby spowodować utratę znaczenia statystycznego w końcowej fazie badania, gdyby 
wynikało to z zagrożenia. Każda zmiana związana z prowadzeniem, planem lub metodyką 
badania badanego lub pomocniczego produktu leczniczego po jego dopuszczeniu do obrotu 
może zmniejszyć wiarygodność i odporność danych. Dlatego przywrócono bardziej 
precyzyjne sformułowanie z art. 10 lit. a) dyrektywy 2001/20/WE.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) „komisja etyczna”: niezależny 
organ działający w państwie 
członkowskim, w którego skład wchodzą 
pracownicy służby zdrowia i osoby 
niezwiązane z naukami medycznym, 
którego zadaniem jest ochrona praw, 
bezpieczeństwa i dobra ludzi 
uczestniczących w badaniu klinicznym i 
poinformowanie opinii publicznej o tej 
ochronie przez, m.in. wyrażenie swojej 
opinii o protokole badania, prawidłowości 
doboru osób prowadzących badanie i 
ośrodków, w których ma ono być 
prowadzone, a także o metodach i 
dokumentach stosowanych do 
informowania osób uczestniczących w 
badaniu i uzyskiwania ich świadomej 
zgody na to uczestnictwo;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie definicji z dyrektywy 2001/20/WE.
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Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) „zdarzenie niepożądane”: 
jakiekolwiek niekorzystne zdarzenie natury 
medycznej występujące u uczestnika, 
któremu podano produkt leczniczy; nie 
musi ono wykazywać związku 
przyczynowego z tym leczeniem;

(28) „działanie niepożądane”: jakiekolwiek 
niekorzystne zdarzenie natury medycznej 
występujące u uczestnika, któremu podano 
produkt leczniczy, związane z podaniem 
go w jakiejkolwiek dawce;

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.
Jej przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie właściwego sformułowania z poprzedniej dyrektywy 2001/20/WE.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) „sprawozdanie z badania 
biomedycznego”: sprawozdanie 
zawierające pełny protokół i jego 
ewentualne późniejsze zmiany, plan 
analizy statystycznej, streszczenie danych 
dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa 
pochodzących ze wszystkich wyników oraz 
zanonimizowane osobiste dane pacjentów 
w formacie zestawienia tabelarycznego 
lub wykazu.

Or. en

Uzasadnienie

Nieuwzględnienie sprawozdań z badań biomedycznych w wynikach systematycznych 
przeglądów skutkuje niekompletnością bazy dowodowej i prowadzi do potencjalnej 
stronniczości wniosków dotyczących skutków interwencji; np. dane opublikowane na temat 
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reboksetyny tak naprawdę przedstawiają zawyżenie korzyści płynących z jej stosowania o do 
115% w porównaniu do placebo oraz niedostateczne oszacowanie szkód. Np.2: zapasy 
inhibitora neuraminidazy – oseltamiwiru (Tamiflu°) – były gromadzone w państwach 
członkowskich w milionach, bez dowodu na jego skuteczność w leczeniu poważnych powikłań 
grypy.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– dane uzyskane w ramach badania 
klinicznego będą istotne, wiarygodne, 
odporne i w pełni zarejestrowane. oraz

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy dane nie są w pełni zarejestrowane badanie staje się zbędne. Nieujawnianie 
szczegółowych wyników badań klinicznych w formie sprawozdań z badań klinicznych osłabia 
rozwój wiedzy naukowej i prowadzi do stronniczości publikacji (negatywne wyniki nie są 
publikowane), co z kolei tworzy niedokładny obraz skuteczności produktu leczniczego.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dane uzyskane w ramach badania 
klinicznego uwzględniają 
udokumentowane braki w wiedzy 
naukowej, które można by uzupełnić za 
pomocą innych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Wysokiej jakości etyczne badania kliniczne powinny mieć na celu pozyskiwanie istotnych 
danych na rzecz wiedzy naukowej dotyczącej człowieka oraz środków umożliwiających 
poprawę jego warunków życia; taka wiedza powinna być rejestrowana do wglądu w 
przyszłości. Nowe badania nie powinny być prowadzone, dopóki, w momencie ich 
rozpoczęcia, nie można odpowiedzieć zadowalająco na pytania, z jakimi się wiążą, przy 
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wykorzystaniu istniejących dowodów, np. w przeglądach Cochrane.

Poprawka 17
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 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego może zostać wydane 
wyłącznie pod warunkiem, że 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

Uzasadnienie

Zgodnie z deklaracją helsińską i konwencją z Oviedo „badanie na osobie może zostać 
przeprowadzone wyłącznie (…) w przypadku gdy projekt badawczy został zatwierdzony przez 
właściwy organ (…) na podstawie multidyscyplinarnego przeglądu jego dopuszczalności pod 
kątem etyki”. Zgodnie z art. 28 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia „Prawa, 
bezpieczeństwo i dobro uczestników mają pierwszeństwo przed interesami nauki i 
społeczeństwa”. Aby zapewnić spójność, pozwolenia wydawane przez państwa członkowskie 
muszą być uzależnione od decyzji niezależnej komisji etycznej.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i) – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– podobieństwo uczestników do 
zakładanych odbiorców produktów 
leczniczych pod względem wieku i płci 
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oraz to, czy uczestnicy są zdrowymi 
ochotnikami czy pacjentami;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić maksymalną skuteczność produktów leczniczych, powinny być one testowane 
na populacji zbliżonej do tej, która będzie takie produkty stosowała, na przykład niektóre leki 
są inaczej metabolizowane przez kobiety i mężczyzn.

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Sprawozdanie z oceny jest 
przekazywane za pośrednictwem portalu 
UE, przechowywane w bazie danych UE i 
udostępniane publicznie.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie z oceny udostępnia się publicznie, aby zapewnić zaufanie publiczne do procesu 
wydawania pozwoleń.

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) odmówienie przez komisję etyczną 
wydania pozwolenia na prowadzenie 
badania klinicznego w zainteresowanym 
państwie członkowskim.

Or. en
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Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Sponsor może wycofać wniosek w każdej
chwili do daty oceny. W takim przypadku 
można wycofać wniosek tylko w 
odniesieniu do wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich.

Sponsor może wycofać wniosek w każdej 
chwili do daty oceny. W takim przypadku 
można wycofać wniosek tylko w 
odniesieniu do wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich. 
Dokumentacja wycofanych wniosków 
pozostaje w bazie danych UE oraz podaje 
się powody każdego wycofania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest próbą uzyskania pewnego wglądu w powody wycofania wniosków o 
pozwolenie na badanie kliniczne. Istnieje szereg poważnych powodów, aby wycofać wniosek 
lub wstrzymać badanie kliniczne, związanych z bezpieczeństwem pacjentów i skutecznością 
produktu. Względy handlowe również są powszechnie wymieniane jako bodźce do 
wstrzymywania badań. Wycofanie wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne wyłącznie ze 
względów handlowych jest nieetyczne, ponieważ pozbawia pacjentów i społeczeństwo 
potencjalnie skutecznej innowacji medycznej.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Istotną zmianę można wprowadzić tylko 
po jej zaakceptowaniu zgodnie z procedurą 
określoną w niniejszym rozdziale.

Istotną zmianę można wprowadzić tylko po 
jej zaakceptowaniu zgodnie z procedurą 
określoną w niniejszym rozdziale oraz pod 
warunkiem, że została wcześniej 
zaakceptowana przez komisję etyczną.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ istotna zmiana jest zdefiniowana jako „zmiana (…) która ma prawdopodobnie 
znaczny wpływ na bezpieczeństwo lub na prawa uczestników lub na wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach badania klinicznego”, zastosowanie powinna mieć 
taka sama procedura jak w przypadku pozwolenia na badanie kliniczne.
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Poprawka 23
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.

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 24
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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie punktu 11 preambuły dyrektywy 2001/20/WE, który nie zezwala na udzielenie 
milczącej zgody przez właściwe organy, jeśli wynik głosowania w komisji etycznej nie był 
pozytywny.
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Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli badanie kliniczne zostało 
przeprowadzone poza Unią, musi być ono 
zgodne z zasadami równoważnymi do 
zasad niniejszego rozporządzenia w 
zakresie praw i bezpieczeństwa
uczestników oraz wiarygodności i 
odporności danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego.

5. Jeżeli badanie kliniczne zostało 
przeprowadzone poza Unią, musi być ono 
w pełni zgodne z zasadami niniejszego 
rozporządzenia w zakresie praw i dobra 
uczestników oraz wiarygodności i 
odporności danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi w zakresie prowadzenia badań klinicznych poza Unią powinny być takie same jak 
wymogi określone w zaproponowanym rozporządzeniu. Równoważność do tych zasad 
umożliwiałaby sponsorom będącym stroną trzecią ich różne interpretowanie.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 i 1 a

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 świadomą 
zgodę na piśmie, opatruje ją datą i 
podpisuje po tym, jak został wyczerpująco 
poinformowany o charakterze, czasie 
trwania, znaczeniu i skutkach badania 
klinicznego oraz związanym z nim ryzyku, 
w tym o tym, czy badanie kliniczne należy 
przerwać, o możliwych alternatywnych 
rodzajach leczenia oraz o wszelkich 
innych aspektach przewidzianych w 
ustawodawstwie krajowym. Przekazane 
informacje i świadoma zgoda są 
odpowiednio dokumentowane. Jeżeli 
uczestnik nie jest w stanie pisać, może on, 
w wyjątkowych przypadkach, wyrazić 
zgodę ustnie w obecności co najmniej 
jednego bezstronnego świadka, do którego 
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ma zaufanie. Uczestnik lub jego 
przedstawiciel ustawowy otrzymuje 
egzemplarz dokumentu, w którym wyraził 
świadomą zgodę.

1a. Dokument, za którego pomocą wyraża 
się świadomą zgodę, z założenia zawiera:
– numer rejestracji badania w portalu UE 
oraz
– oświadczenie, że wyniki zostaną 
udostępnione w portalu UE w terminie 
jednego roku od zakończenia badania, 
wraz z przybliżoną datą.

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie minimalnego zestawu informacji zawartych w treści świadomej 
zgody, o których mowa w dyrektywie 2001/20/WE, ma na celu zapewnienie równych praw 
wszystkim obywatelom europejskim. Należy określić „bezstronnego świadka”, który podpisuje 
formularz świadomej zgody w imieniu uczestnika.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 a (nowy) i 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy sponsor nie wypełnił 
obowiązku, o którym mowa w ust. 3, 
zainteresowane państwa członkowskie 
nakładają zharmonizowane sankcje.
Wysokość sankcji wynosi do 7 000 EUR 
za 30 pierwszych dni niewypełnienia 
obowiązku oraz do 7 000 EUR za każdy 
kolejny dzień zwłoki aż do wypełnienia 
obowiązku.
3b. Formularz świadectwa wypełnienia 
obowiązku, o którym mowa w ust. 3, 
przedkłada się i dostarcza jako część 
wspólnego dokumentu technicznego.

Or. en



PA\925315PL.doc 21/28 PE504.167v01-00

PL

Uzasadnienie

Aby zachęcić sponsora do przekazania informacji właściwym organom w ciągu roku od 
zakończenia badania klinicznego, należy stosować w państwach członkowskich odstraszające 
i zharmonizowane sankcje. W USA takie sankcje są nakładane (cywilna kara pieniężna do 
10 000 USD za 30 pierwszych dni + do 10 000 USD za każdy dzień po upływie 30 pierwszych 
dni, dopóki naruszenie nie zostanie naprawione). Zapewni to pacjentom zaufanie do 
przedmiotowego procesu.

Poprawka 28
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 i sprawozdanie z 
badania biomedycznego. Wszelkie nowe 
wnioski o pozwolenie na badanie 
kliniczne złożone przez danego sponsora 
nie są oceniane, dopóki sprawozdania z 
badań biomedycznych związane z 
wcześniej zarejestrowanymi i 
zatwierdzonymi badaniami nie zostaną 
przekazane do bazy danych UE.
Sponsorzy przedstawiają uzasadnienie, 
dlaczego nie przekazali streszczenia 
wyników i sprawozdań z badań 
biomedycznych. Uzasadnienie podaje się 
do wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Nieujawnianie szczegółowych wyników badań klinicznych w formie sprawozdań z badań 
klinicznych osłabia rozwój wiedzy naukowej i prowadzi do stronniczości publikacji 
(negatywne wyniki nie są publikowane), co z kolei tworzy niedokładny obraz skuteczności 
produktu leczniczego. Na przykład stronniczość publikacji doprowadziła do powszechnego 
stosowania leku przeciwdepresyjnego – paroksetyny (Seroxat°) – u dzieci i młodzieży mimo 
braku skuteczności tego leku i, co jeszcze bardziej niepokojące, mimo podwyższonego ryzyka 
samobójstwa w tej populacji.
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Poprawka 29
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.

Jeżeli jednak ze względów naukowych,
które są należycie uzasadnione i zostały 
uznane za słuszne przez komisję etyczną, 
nie jest możliwe zgłoszenie streszczenia 
wyników i sprawozdania z badania 
klinicznego w terminie jednego roku, 
przekazuje się je, gdy tylko są one
dostępne. W takim przypadku w protokole 
podaje się datę udostępnienia wyników i 
sprawozdania z badania klinicznego wraz 
z wyjaśnieniem.

Or. en

Poprawka 30
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 
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.

4. Do celów niniejszego rozporządzenia, 
jeżeli zawieszone lub czasowo wstrzymane 
badanie kliniczne nie zostało ponownie 
podjęte, datę, w której sponsor podjął 
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 
tymczasowego wstrzymania dane z 
badania klinicznego, nawet jeśli są 
niepełne, są udostępniane publicznie.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 31
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 poważne zdarzenia 
niepożądane. Badacz rejestruje wszystkie 
poważne zdarzenia niepożądane, przesyła 
kopie do komisji etycznej oraz dostarcza 
kopie do bazy danych UE za 
pośrednictwem portalu UE. W razie 
potrzeby badacz przesyła sponsorowi 
sprawozdanie z dalszych działań. 
Niezwłocznie po zgłoszeniu sporządza się 
szczegółowe, pisemne sprawozdania, które 
przesyła się komisjom etycznym i 
państwom członkowskim oraz 
przechowuje w bazie danych UE.

Or. en

Uzasadnienie

Tylko poprzez gromadzenie dokładnych i kompletnych sprawozdań dotyczących zdarzeń 
niepożądanych można zidentyfikować problemy związane z bezpieczeństwem produktów 
leczniczych oraz zająć się nimi w odpowiednim czasie, ograniczając przy tym inne, możliwe 
do uniknięcia zagrożenia dla zdrowia publicznego oraz możliwe do uniknięcia koszty 
związane z opieką zdrowotną.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli sponsor, ze względu na brak 
zasobów, nie ma możliwości zgłaszania 
danych do elektronicznej bazy danych, o 
której mowa w art. 36, może zgłaszać je 

skreślony
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państwu członkowskiemu, w którym 
nastąpiło podejrzewane nieoczekiwane 
poważne działanie niepożądane. Państwo 
to zgłasza podejrzewane nieoczekiwane 
poważne działanie niepożądane zgodnie z 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 33
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 w 
umożliwiającym łatwe wyszukiwanie 
formacie sprawozdań z badań 
biomedycznych 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.

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 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sponsor i badacz archiwizują treść 
podstawowej dokumentacji badania 

Podstawową dokumentację badania 
klinicznego archiwizuje się bezterminowo.
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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.

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 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udostępniając sponsorowi sprawozdanie
z inspekcji, państwo członkowskie, o 
którym mowa w akapicie pierwszym, 
zapewnia ochronę poufności.

Streszczenie sprawozdania z inspekcji 
podaje się do wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Inspektorzy państw członkowskich często są opłacani z pieniędzy publicznych i zarówno ich 
misja, jak i mandat stanowią interes publiczny. Ponadto uczestnicy badania klinicznego mają 
prawo wiedzieć, czy badanie zostało przeprowadzone/ jest prowadzone zgodnie z przepisami, 
aby umożliwić im wycofanie zgody, jeśliby sobie tego życzyli.

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może prowadzić inspekcje, 
jeżeli uzna to za konieczne.

2. Komisja może prowadzić inspekcje, 
jeżeli uzna to za konieczne. Streszczenie 
sprawozdania z inspekcji Komisji podaje 
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się do wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 75.

Poprawka 37
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 
wniosków o pozwolenie na badanie 
kliniczne lub na istotną zmianę.

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 
wniosków o pozwolenie na badanie 
kliniczne lub na istotną zmianę. Tworzy się 
ją również w celu umożliwienia 
obywatelom Unii uzyskania dostępu do 
informacji klinicznych, w formie 
umożliwiającej łatwe wyszukiwanie, 
dotyczących produktów leczniczych, tak 
aby mogli oni podejmować przemyślane 
decyzje dotyczącego swojego zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Dane pochodzące z badań klinicznych są danymi naukowymi i w związku z tym stanowią 
własność publiczną. Pacjenci zgadzają się na udział w badaniach klinicznych, ponieważ 
rozwój naukowy przyniesie korzyści ogółowi społeczeństwa. Nieupublicznienie danych 
hamuje rozwój naukowy. Ponadto badania finansowane przez przemysł są prowadzone z 
wykorzystaniem możliwości instytucji badawczych finansowanych ze środków publicznych –
dostęp do badaczy i zespołów badaczy w ośrodkach badawczych finansowanych ze środków 
publicznych; finansowanie badań podstawowych ze środków publicznych.
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Poprawka 38
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 rozporządzeniem (WE) 
nr 1049/2001. W przypadku zastosowania 
ochrony informacji objętych tajemnicą 
handlową należy odpowiednio uzasadnić i 
udokumentować wygórowaną wielkość 
szkody dla interesów handlowych, jeśli 
informacje zostaną ujawnione, należy 
odpowiednio sprecyzować okres, w którym 
wymagana jest poufność handlowa, i 
poinformować o nim osobę wnioskującą, 
przy czym nie powinien istnieć żaden 
nadrzędny interes publiczny 
uzasadniający natychmiastowe 
ujawnienie.

Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślone

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ochrona informacji objętych tajemnicą 
handlową;

skreślone
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Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zapewnienie skutecznego nadzoru 
prowadzenia badania klinicznego przez 
państwa członkowskie.

skreślone

Or. en


