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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sprejetje Direktive 2001/20/ES je pomemben mejnik v razvoju standardov za izvajanje 
kliničnih preskušanj tako v Uniji kot tudi na mednarodni ravni. 

Kljub temu pa kaže, da je ta direktiva povzročila težave pri omogočanju kliničnih preskušanj 
v več državah članicah, in potrebno je usklajevanje, pa tudi temeljita ocena obstoječega 
pravnega okvira. Izredno pomembno je spoštovanje visokih standardov iz predhodne 
direktive, ki se ne smejo opustiti zaradi prizadevanj za poenostavitev postopkov v državah 
članicah. 

Poročevalka predlaga številne spremembe, ki bi po njenem mnenju zagotovile spoštovanje 
visokih standardov nege in zdravljenja pacientov v Uniji, istočasno pa bi spodbudile 
znanstveno raziskovanje in inovativnost z javnim dostopom do podatkov v obliki celovitih 
poročil o kliničnih preskušanjih. Glede na trenutno gospodarsko krizo denarja ne smemo 
zapravljati za zdravila, ki niso učinkovita, javnost pa mora imeti možnost, da se na podlagi 
informacij odloča o lastnem zdravju. 

Poročevalka meni, da so nove opredelitve, vključno z novimi opredelitvami kliničnega 
preskušanja, klinične študije in „preskušanja z minimalno intervencijo“ iz člena 2, po 
nepotrebnem zapletene in puščajo prostor za napačne razlage. Slediti bi morale preprostemu 
načelu: „opazovanja“ sodijo med „študije“, „intervencije“ pa med „preskušanja“. Brez take 
spremembe bi obstoječe besedilo, skupaj s privzeto opredelitvijo „neintervencijske študije“, 
omogočalo izvajanje „kliničnih študij“ (ki ne sodijo pod opredelitev kliničnega preskušanja) 
brez pacientovega predhodnega soglasja. Z enako obrazložitvijo so predlagane tudi druge 
spremembe opredelitev iz obstoječe direktive. 

Poročevalka se boji, da trenutni predlog slabi sedanjo vlogo odborov za etična vprašanja, pri 
tem pa ne zagotavlja ustrezne pravne podlage za enakovreden neodvisen organ za presojo. 
Unija bi morala pokazati ustrezno spoštovanje človekovih pravic, varnosti pacientov in 
visokih standardov etičnega nadzora s ponovno uvedbo neodvisnih odborov za etična 
vprašanja v uredbo. 

Člen 28(2) določa, da „[imajo p]ravice, varnost in dobrobit udeležencev […] prednost pred 
interesi znanosti in družbe“. Za uresničitev teh ciljev je treba odobritev s strani držav članic 
pogojevati z odločitvijo interdisciplinarnega in neodvisnega odbora za etična vprašanja, ki je 
pristojen v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo. 

Podatki iz kliničnih preskušanj so znanstveni podatki, ki so pridobljeni z vključitvijo javnosti 
in ki na javnost pomembno vplivajo. Zato v prvi vrsti pripadajo javnosti. Opozoriti je treba 
tudi, da ima hiter in skrbno nadzorovan dostop do rezultatov kliničnih preskušanj tudi etični 
vidik, saj pacientom omogoča neposreden in hiter dostop do zadnjih farmakoloških dosežkov. 

Če se podatki nikoli ne razkrijejo javnosti, je ovirana znanost, zmanjša pa se tudi družbena 
vrednost raziskovanja. Zato poročevalka poziva k jasni izjavi v uredbi, ki bo državljanom 
Unije omogočila dostop do kliničnih podatkov o zdravilih, tako da bodo ti lahko odločitve o 
svojem zdravju sprejemali na podlagi informacij. 
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Poročevalka poziva, naj se klinični podatki v podatkovni zbirki EU shranjujejo v obliki 
poročil o kliničnih študijah. Dosedanje izkušnje kažejo, da povzetki ne zadostujejo za zaščito 
pravic in interesov pacientov. Nerazkrivanje podrobnih rezultatov kliničnih preskušanj 
pomeni izkrivljanje znanstvenih spoznanj in vodi v pristransko objavljanje (kjer negativne 
ugotovitve niso objavljene), s čimer se posledično ustvarja netočna slika o učinkovitosti 
zdravila. Pristransko objavljanje je na primer povzročilo široko uporabo antidepresiva 
paroksetin pri otrocih in najstnikih kljub neučinkovitosti in, kar je še bolj zaskrbljujoče, kljub 
povečanemu tveganju samomora v tej ciljni skupini.

Zaradi večje preglednosti poročevalka poziva, naj se glavna dokumentacija kliničnega 
preskušanja arhivira za nedoločen čas in ne za pet let, kakor je bilo predlagano. Nekateri 
dolgoročni neželeni učinki zdravil, na primer rak ali teratogenost, se pokažejo šele po 
desetletjih uporabe, včasih celo eno generacijo pacientov pozneje, kot v primeru katastrofe z 
dietilstilbestrolom (DES) med petdesetimi in sedemdesetimi leti 20. stoletja, zato je 
pomembno, da se zagotovi ohranitev glavne dokumentacije za nedoločen čas. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Obstoječo opredelitev kliničnega 
preskušanja iz Direktive 2001/20/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
4. aprila 2001 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov držav članic v zvezi z 
izvajanjem dobre klinične prakse pri 
kliničnem preskušanju zdravil za ljudi bi 
bilo treba razjasniti. Zato bi bilo treba 
pojem kliničnega preskušanja natančneje 
opredeliti z uvedbo širšega pojma 
„klinična študija“, saj je klinično 
preskušanje ena od njenih zvrsti. 
Navedeno zvrst bi bilo treba opredeliti na 
podlagi posebnih meril. Ta pristop 
upošteva mednarodne smernice in je v 
skladu z zakonodajo EU o zdravilih, ki 
temelji na razlikovanju med „kliničnim 
preskušanjem“ in „neintervencijsko 
študijo“.

(3) Obstoječe opredelitve kliničnega 
preskušanja iz Direktive 2001/20/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
4. aprila 2001 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov držav članic v zvezi z 
izvajanjem dobre klinične prakse pri 
kliničnem preskušanju zdravil za ljudi ni 
treba spreminjati, ohraniti pa bi bilo treba 
tudi številne druge opredelitve iz 
predhodne direktive.
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Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Zadevne države članice bi morale 
sodelovati pri ocenjevanju vloge za 
odobritev kliničnega preskušanja.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Postopek bi moral biti prilagodljiv in 
učinkovit, da bi se preprečile upravne 
zamude pri začetku kliničnega preskušanja.

(7) Postopek bi moral biti prilagodljiv in 
učinkovit, da bi se preprečile upravne 
zamude pri začetku kliničnega preskušanja, 
pri tem pa ne bi smel ogroziti varnosti 
pacientov ali javnega zdravja.

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Roki za oceno dokumentacije vloge za 
klinična preskušanja bi morali biti dovolj 
dolgi, da se oceni dokumentacija, hkrati pa 
bi tudi morali omogočati hiter dostop do 

(8) Roki za oceno dokumentacije vloge za 
klinična preskušanja bi morali biti dovolj 
dolgi, da se oceni dokumentacija, hkrati pa 
bi tudi morali omogočati hiter dostop do 
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novih in inovativnih postopkov zdravljenja 
ter ohraniti zanimanje za izvajanje 
kliničnih preskušanj v Evropski uniji.
Zaradi tega je Direktiva 2001/20/ES uvedla 
koncept tihe odobritve. Ta koncept bi bilo 
treba ohraniti, da se zagotovi upoštevanje 
rokov. V primeru kriznih razmer na 
področju javnega zdravja bi morala imeti 
država članica možnost hitro oceniti in 
odobriti vlogo za klinično preskušanje.
Zato se minimalnih rokov za odobritev ne 
bi smelo določiti.

novih in inovativnih postopkov zdravljenja 
ter ohraniti privlačnost Evropske unije za 
izvajanje kliničnih preskušanj. Zaradi tega 
je Direktiva 2001/20/ES uvedla koncept
implicitne odobritve v primeru, da odbor 
za etična vprašanja glasuje za, pristojni 
organ pa ne nasprotuje v roku. Ta koncept 
bi bilo treba ohraniti, da se zagotovi 
upoštevanje rokov. V primeru kriznih 
razmer na področju javnega zdravja bi 
morala imeti država članica možnost hitro 
oceniti in odobriti vlogo za klinično 
preskušanje. V primeru kriznih razmer na 
področju javnega zdravja se zato
minimalni roki za odobritev ne bi smeli
določiti.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na Direktivo 2001/20/ES bi moralo biti natančnejše. V skladu z direktivo bi 
morala odobritev biti implicitna, torej če je odbor za etična vprašanja glasoval za in pristojni 
organ ni nasprotoval v določenem roku. V izjemnih primerih, ki zastavljajo posebno zapletene 
probleme, pa naj bi se zahtevalo izrecno pisno dovoljenje. Jasneje bi bilo treba povedati, da 
zadnji stavek v odstavku velja le za primer kriznih razmer na področju javnega zdravja.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Tveganje za varnost udeležencev v 
kliničnem preskušanju v glavnem izhaja 
iz dveh virov: zdravila v preskušanju in 
intervencije. Vendar pa je pri mnogih 
kliničnih preskušanjih dodatno tveganje 
za varnost udeležencev v primerjavi z 
običajno klinično prakso minimalno. 
Zlasti kadar gre za zdravilo v preskušanju 
z dovoljenjem za promet (pri katerem so 
kakovost, varnost in učinkovitost že bile 
ocenjene v postopku za pridobitev 
dovoljenja za promet) in kadar 
intervencija pomeni le zelo omejeno 
dodatno tveganje za udeleženca v 

črtano
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primerjavi z običajno klinično prakso. 
Klinična preskušanja z minimalno 
intervencijo so pogosto izredno 
pomembna za oceno standardnih 
postopkov zdravljenja in diagnosticiranja, 
ker se tako optimizira uporaba zdravila, 
kar prispeva k višji ravni javnega zdravja. 
Za ta preskušanja bi morala veljati manj 
stroga pravila, na primer krajši roki za 
odobritev.

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Podatkovna zbirka bi morala 
vsebovati vse relevantne informacije v 
zvezi s kliničnim preskušanjem. V 
podatkovni zbirki se ne bi smeli hranili 
nobeni osebni podatki udeležencev v 
kliničnem preskušanju. Informacije v 
podatkovni zbirki bi morale biti javne,
razen če ni zaradi posebnih razlogov 
potrebno, da se določene informacije ne 
objavijo zaradi zaščite pravice
posameznika do zasebnega življenja in 
pravice do varstva osebnih podatkov, ki
sta zagotovljeni v členih 7 in 8 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

(52) Podatkovna zbirka bi morala 
vsebovati vse relevantne informacije v 
zvezi s kliničnim preskušanjem, vključno s 
poročilom o kliničnem preskušanju, ki 
obsega načrt statistične analize, 
podrobnosti o protokolu in neobdelane 
podatke, iskanje po njej pa bi moralo biti 
preprosto. Vsi osebni podatki udeležencev 
v kliničnem preskušanju bi morali biti v 
zbirko podatkov vključeni v anonimizirani 
obliki, informacije pa bi morale biti javne v 
skladu s posebnimi zahtevami 
Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o 
dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije1 ter ob upoštevanju pravice
dostopa do dokumentov, ki je zagotovljena 
v členu 42 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah.

____________
1 UL L 145, 31.5.2001, str. 43

Or. en



PE504.167v01-00 8/26 PA\925315SL.doc

SL

Obrazložitev

Nerazkrivanje podrobnih rezultatov kliničnih preskušanj, v obliki poročil o kliničnih študijah, 
pomeni izkrivljanje znanstvenih spoznanj in vodi v pristransko objavljanje (negativne 
ugotovitve niso objavljene), s čimer se posledično ustvarja netočna slika o učinkovitosti 
zdravila. Pristransko objavljanje je na primer povzročilo široko uporabo antidepresiva 
paroksetin (Seroxat°) pri otrocih in najstnikih kljub neučinkovitosti in, kar je še bolj 
zaskrbljujoče, kljub povečanemu tveganju samomora v tej ciljni skupini.

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(63) Ta uredba je v skladu z glavnimi 
mednarodnimi smernicami o kliničnih 
preskušanjih, kot so najnovejša različica (iz 
leta 2008) Helsinške deklaracije Svetovne 
zdravniške organizacije, in smernicami za 
dobro klinično prakso, ki prav tako 
temeljijo na Helsinški deklaraciji.

(63) Ta uredba je v skladu z glavnimi 
mednarodnimi smernicami o kliničnih 
preskušanjih, kot so najnovejša različica (iz 
leta 2008) Helsinške deklaracije Svetovne 
zdravniške organizacije, zlasti z etičnimi 
načeli za zdravstvene raziskave, ki 
vključujejo ljudi, vključno z raziskavami 
določljivih človeških snovi in podatkov, in
smernicami za dobro klinično prakso, ki 
prav tako temeljijo na Helsinški 
deklaraciji.

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „klinična študija“: katera koli 
raziskava na ljudeh, namenjena:

(1) „klinično preskušanje“: katera koli 
raziskava na ljudeh, namenjena:

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Te nove opredelitve so preveč zapletene in težko uresničljive v praksi, kar bo povzročilo 
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dodatno birokracijo. Preprosto načelo bi moralo biti, da „opazovanja“ sodijo v skupino 
„študij“, „intervencije“ pa v skupino „preskušanj“. Zato je treba ponovno uvesti natančnejše 
besedilo iz predhodne Direktive 2001/20/ES.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „klinično preskušanje“: klinična 
študija, ki izpolnjuje katerega koli od 
naslednjih pogojev:

črtano

(a) zdravila v preskušanju nimajo 
dovoljenja za promet;
(b) v skladu s protokolom klinične študije 
se zdravila v preskušanju ne uporabljajo v 
skladu s pogoji dovoljenja za promet z 
zdravili v zadevni državi članici;
(c) strategija zdravljenja je za udeleženca 
določena že vnaprej in ni v skladu z 
običajno klinično prakso zadevne države 
članice;
(d) odločitev o predpisovanju zdravil v 
preskušanju in odločitev o vključitvi 
udeleženca v klinično študijo se sprejmeta 
istočasno;
(e) za udeležence so predvidene dodatne 
preiskave ali spremljanje, ki ne sodijo v 
običajno klinično prakso;

Or. en

Obrazložitev

Glej prejšnjo obrazložitev.

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „klinično preskušanje z minimalno črtano
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intervencijo“: klinična študija, ki 
izpolnjuje vse naslednje pogoje:
(a) zdravila v preskušanju imajo 
dovoljenje za promet;
(b) v skladu s protokolom kliničnega 
preskušanja se zdravila v preskušanju 
uporabljajo v skladu s pogoji dovoljenja 
za promet z zdravili ali pa je njihova 
uporaba del običajnega zdravljenja v 
kateri koli zadevni državi članici;
(c) dodatne preiskave ali spremljanje 
predstavljajo le minimalno dodatno 
tveganje za varnost udeleženca ali 
minimalno dodatno ogrožanje varnosti 
udeleženca v primerjavi z običajno 
klinično prakso v kateri koli zadevni 
državi članici;

Or. en

Obrazložitev

Če so odobrena zdravila v preskušanju predmet študije po pridobitvi dovoljenja za promet, se 
taka študija izvede le zaradi suma o nezadostni učinkovitosti ali zaradi dodatnega tveganja za 
varnost pacientov v primerjavi z običajno klinično prakso, tudi če se uporablja v skladu s 
pogoji dovoljenja za promet z zdravili. Taka sta bila primera študije Regulate o uporabi 
benfluoreksa (zdravilo Mediator°) in študije Vigor o uporabi rofekoksiba (zdravilo Vioxx°).

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „bistvena sprememba“: vsaka 
sprememba katerega koli vidika kliničnega 
preskušanja, do katere pride po obvestilu o 
sklepu iz členov 8, 14, 19, 20 in 23 in ki 
lahko bistveno vpliva na varnost ali pravice 
udeležencev ali na zanesljivost in 
ponovljivost podatkov iz kliničnega 
preskušanja;

(12) „bistvena sprememba“: vsaka 
sprememba katerega koli vidika kliničnega 
preskušanja, vključno s predčasno 
ustavitvijo in spremembo števila 
udeležencev kliničnega preskušanja, do 
katere pride po obvestilu o sklepu iz 
členov 8, 14, 19, 20 in 23 in ki bi lahko 
bistveno vplivala na varnost ali pravice 
udeležencev ali na zanesljivost in 
ponovljivost podatkov iz kliničnega 
preskušanja, torej spremenila razlago 
znanstvenih dokumentov, ki podpirajo 
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izvajanje preskušanja, ali če so 
spremembe kako drugače pomembne;

Or. en

Obrazložitev

Predčasna ustavitev kliničnega preskušanja sponzorju omogoča, da se izogne tveganju, da bi 
ugotovljena razlika do konca kliničnega preskušanja izgubila statistični pomen, če je bila 
posledica slučaja. Vsaka sprememba izvajanja, zasnove, metodologije, zdravila v preskušanju 
ali pomožnega zdravila v kliničnem preskušanju po odobritvi lahko škoduje zanesljivosti in 
ponovljivosti podatkov. Zato je bilo ponovno uvedeno natančnejše besedilo iz člena 10(a) 
Direktive 2001/20/ES.

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) „odbor za etična vprašanja“: 
neodvisen organ v državi članici, ki ga 
sestavljajo zdravstveni delavci in 
nemedicinski člani, ki je odgovoren za 
varstvo pravic, varnosti in dobrobiti 
preizkušancev, ki v preskušanju 
sodelujejo, tudi tako, da daje javno 
zagotovilo za tako varstvo, in ki da mnenje 
o protokolu preskušanja, ustreznosti 
raziskovalcev in primernosti opreme ter o 
metodah in dokumentih, ki naj bi se 
uporabili za obveščanje preizkušancev in 
pridobivanje njihovega prostovoljnega 
soglasja;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba opredelitve iz Direktive 2001/20/ES.

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) „neželen dogodek“: kakršen koli 
neugoden medicinski pojav, ki ni nujno 
vzročno povezan s tem zdravljenjem, pri 
udeležencu, ki je dobil zdravilo;

(28) „neželeni učinek“: kakršen koli 
neugoden medicinski pojav pri udeležencu, 
ki je dobil zdravilo, povezan s katerim koli 
danim odmerkom;

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba dobrega besedila iz predhodne Direktive 2001/20/ES.

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) „poročilo o klinični študiji“: 
poročilo, ki obsega celotni protokol in 
njegove morebitne naknadne spremembe,
načrt statistične analize, povzetek 
podatkov o učinkovitosti in varnosti za vse 
rezultate ter posamične anonimizirane 
podatke o pacientih v obliki preglednic ali 
seznamov.

Or. en

Obrazložitev

Posledica nevključitve poročil o kliničnih študijah v sistematične preglede so nepopolna 
zbirka dokazov ter potencialno pristranski sklepi o učinkih intervencije. Primer 1: objavljeni 
podatki zgolj o reboksetinu so v resnici precenili koristi reboksetina tudi do 115 % v
primerjavi s placebom, poleg tega pa so tudi podcenili škodljive učinke. Primer 2: zaviralec 
nevraminidaze oseltamivir (Tamiflu°) so države članice brez dokaza o učinkovitosti pri 
pomembnih zapletih, povezanih z influenco, kopičile v milijonih odmerkov.

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 3 – alinea 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– bodo podatki iz kliničnega preskušanja 
zanesljivi in ponovljivi.

– bodo podatki iz kliničnega preskušanja
relevantni, zanesljivi, ponovljivi in v celoti 
zabeleženi; ter

Or. en

Obrazložitev

Če podatki niso v celoti zabeleženi, postane raziskava nekoristna. Nerazkrivanje podrobnih 
rezultatov kliničnih preskušanj, v obliki poročil o kliničnih študijah, pomeni izkrivljanje 
znanstvenih spoznanj in vodi v pristransko objavljanje (negativne ugotovitve niso objavljene), 
s čimer se posledično ustvarja netočna slika o učinkovitosti zdravila.

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 3 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– podatki iz kliničnega preskušanja 
odpravljajo dokumentirano vrzel v 
strokovnem znanju, ki je ni bilo mogoče 
zapolniti drugače.

Or. en

Obrazložitev

Kakovostno in etično klinično preskušanje bi moralo biti zasnovano tako, da bo dajalo 
relevantne podatke za strokovno znanje o ljudeh in o sredstvih za izboljšanje njihovega 
stanja, taka spoznanja pa bi bilo treba beležiti za potrebe v prihodnje. Nove raziskave se ne bi 
smele izvajati, razen če v trenutku njihovega začetka na vprašanja, na katera naj bi 
odgovorile, ni mogoče zadovoljivo odgovoriti z obstoječimi dokazi, na primer iz Cochranove 
knjižnice.

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Vloga odborov za etična vprašanja in 
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smernice zanje
1. Odobritev za izvajanje kliničnega 
preskušanja s strani pristojnega organa v 
zadevni državi članici se lahko da po 
odobritvi s strani zadevnega odbora za 
etična vprašanja in samo v primeru take 
odobritve.
2. Komisija v roku enega leta za države 
članice pripravi smernice o odborih za 
etična vprašanja, da bi racionalizirala 
postopke in olajšala izvajanje preskušanj 
v več državah članicah brez ogrožanja 
varnosti udeležencev.

Or. en

Obrazložitev

Helsinška deklaracija in Oviedska konvencija navajata, da „[se r]aziskave na ljudeh … smejo 
opravljati le, če … je načrt raziskave odobril pristojni organ, potem ko je … z vidika več strok 
ocenil njeno etično sprejemljivost“. Člen 28(2) te uredbe določa: „Pravice, varnost in 
dobrobit udeležencev imajo prednost pred interesi znanosti in družbe“. Zaradi skladnosti 
mora biti odobritev s strani držav članic pogojena z odločitvijo njihovega pristojnega odbora 
za etična vprašanja.

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka i – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– podobnost udeležencev namembnim 
prejemnikom zdravil, kar zadeva starost in 
spol, ter ali so udeleženci zdravi 
prostovoljci ali pacienti;

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila zdravila kar najbolj učinkovita, jih je treba testirati na populacijah, ki so podobne 
tistim, ki bodo zdravila uporabljale, na primer nekatera zdravila ženske in moški presnavljajo 
različno.
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Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Poročilo o oceni se predloži prek 
portala EU, shrani v podatkovno zbirko 
EU in da na voljo javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Poročilo o oceni se da na voljo javnosti, da se omogoči zaupanje javnosti v postopek 
odobritve.

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) neodobritev izvajanja kliničnega 
preskušanja v zadevni državi članici s 
strani odbora za etična vprašanja.

Or. en

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sponzor lahko kadar koli do datuma ocene 
umakne vlogo. V takem primeru se lahko 
vloga umakne le za vse zadevne države 
članice.

Sponzor lahko kadar koli do datuma ocene 
umakne vlogo. V takem primeru se lahko 
vloga umakne le za vse zadevne države 
članice. Evidenca umaknjenih vlog ostane 
v zbirki podatkov EU, navedejo pa se tudi 
razlogi za vsak umik.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe predstavlja prizadevanje za vpogled v razloge, zakaj so vloge za
klinično preskušanje umaknjene. Obstajajo številni pravi razlogi za umik vloge ali prekinitev 
kliničnega preskušanja, ki so povezani z varnostjo pacientov in učinkovitostjo zdravila. Kot 
motiv za ustavitev preskušanj se pogosto navajajo tudi poslovni razlogi. Umik vloge za 
klinično preskušanje zgolj zaradi poslovnih razlogov je neetičen, saj paciente in družbo 
prikrajša za morebitno učinkovito medicinsko inovacijo.

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Bistvena sprememba se lahko izvede 
samo, če je bila odobrena v skladu s 
postopkom iz tega poglavja.

Bistvena sprememba se lahko izvede samo, 
če je bila odobrena v skladu s postopkom 
iz tega poglavja in če jo je predhodno 
odobril odbor za etična vprašanja.

Or. en

Obrazložitev

Ker je bistvena sprememba opredeljena kot „sprememba […] ki lahko bistveno vpliva na 
varnost ali pravice udeležencev ali na zanesljivost in ponovljivost podatkov iz kliničnega 
preskušanja“, se uporablja isti postopek kakor za odobritev kliničnega preskušanja.

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če zadevna država članica v rokih iz 
odstavkov 5 in 6 sponzorja ni obvestila o 
svojem sklepu, se bistvena sprememba 
šteje za odobreno.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To ni skladno z Direktivo 2001/20/ES: uvodna izjava 11 Direktive 2001/20/ES ne dopušča 
tihe odobritve s strani pristojnih organov, če odbor za etična vprašanja ni glasoval za 
klinično preskušanje. Tak postopek tihe odobritve bi škodoval varnosti in pravicam 
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udeležencev.

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če zadevna država članica sponzorja ni 
obvestila o svojem sklepu v rokih iz 
odstavka 1, se ugotovitev glede bistvene 
spremembe vidikov iz dela I poročila o 
oceni šteje za sklep zadevne države članice 
o vlogi za odobritev bistvene spremembe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za ohranitev uvodne izjave 11 Direktive 2001/20/ES, ki ne dopušča tihe odobritve s strani 
pristojnih organov, če odbor za etična vprašanja ni glasoval za klinično preskušanje.

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 25 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če je bilo klinično preskušanje izvedeno 
zunaj Unije, mora biti v skladu z načeli, ki 
so glede pravic in varnosti udeležencev ter 
zanesljivosti in ponovljivosti podatkov iz 
kliničnega preskušanja enakovredna 
načelom iz te uredbe.

5. Če je bilo klinično preskušanje izvedeno 
zunaj Unije, mora biti v celoti v skladu z 
načeli iz te uredbe glede pravic in
dobrobiti udeležencev ter zanesljivosti in 
ponovljivosti podatkov iz kliničnega 
preskušanja.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve za izvedbo kliničnih preskušanj zunaj Unije bi morale biti identične zahtevam v
predlagani uredbi. Enakovrednost tem načelom bi omogočila variacije njihovih razlag s 
strani tretjih oseb – sponzorjev.



PE504.167v01-00 18/26 PA\925315SL.doc

SL

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavka 1 in 1a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Udeleženec ali njegov zakoniti zastopnik 
prostovoljno napiše, datira in podpiše ter 
da prostovoljno privolitev po poučitvi, 
potem ko je bil uradno obveščen o naravi, 
pomenu, posledicah in tveganjih kliničnega 
preskušanja. Privolitev mora biti ustrezno
dokumentirana. Kadar udeleženec ne more 
pisati, lahko v izjemnih primerih da ustno 
prostovoljno privolitev po poučitvi v 
prisotnosti vsaj ene nepristranske priče.
Udeleženec ali njegov zakoniti zastopnik 
prejme izvod izjave o prostovoljni 
privolitvi po poučitvi.

1. Udeleženec ali njegov zakoniti zastopnik 
prostovoljno napiše, datira in podpiše ter 
da prostovoljno privolitev po poučitvi, 
potem ko je bil celovito obveščen o naravi,
trajanju, pomenu, posledicah in tveganjih 
kliničnega preskušanja, tudi če je klinično 
preskušanje treba prekiniti, morebitnih 
alternativnih zdravljenjih in katerih koli 
drugih informacijah, kakor je predpisano 
v nacionalni zakonodaji. Zagotovljene 
informacije in prostovoljna privolitev po 
poučitvi morajo biti ustrezno
dokumentirane. Kadar udeleženec ne more 
pisati, lahko v izjemnih primerih da ustno 
prostovoljno privolitev v prisotnosti vsaj 
ene nepristranske priče, ki se udeležencu 
zdi vredna zaupanja. Udeleženec ali 
njegov zakoniti zastopnik prejme izvod 
izjave o prostovoljni privolitvi po poučitvi.

1a. Na izjavi o prostovoljni privolitvi po 
poučitvi sta sistematično dva zaznamka:
– številka registracije preskušanja na 
portalu EU in
– izjava, da bodo rezultati na voljo na 
portalu EU v roku enega leta po zaključku 
preskušanja, in približen datum.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba minimalnega nabora informacij v prostovoljni privolitvi po poučitvi, ki je bil 
predviden v Direktivi 2001/20/ES, da se zagotovijo enake pravice med evropskimi državljani. 
Potrebna je identifikacija„nepristranske priče“, ki za udeleženca podpiše prostovoljno 
privolitev po poučitvi.

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavka 3 a (novo) in 3 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V primeru neizpolnitve obveznosti iz 
odstavka 3 s strani sponzorja, zadevne 
države izterjajo usklajene kazni. Zneski
kazni so do 7 000 EUR za prvih 30 dni 
neizpolnitve in do 7 000 EUR za vsak 
nadaljnji dan, dokler se ne zagotovi 
spoštovanje.
3b. Obrazec potrdila o izpolnitvi v skladu z 
obveznostjo iz odstavka 3 je treba 
predložiti in zagotoviti v okviru skupnega 
tehničnega dokumenta.

Or. en

Obrazložitev

Za spodbujanje sponzorja k sporočanju informacij pristojnim organom v roku enega leta od 
zaključka kliničnega preskušanja bi bilo v državah članicah treba uporabljati odvračilne in 
usklajene kazni. Take kazni obstajajo v ZDA (civilnopravna denarna kazen do 10 000 USD 
prvih 30 dni + do 10 000 USD za vsak dan do odprave kršitve po prvih 30 dneh). To bo 
zagotovilo zaupanje pacientov v postopek.

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V enem letu po koncu kliničnega 
preskušanja sponzor v podatkovno zbirko 
EU pošlje povzetek rezultatov kliničnega 
preskušanja.

V enem letu po koncu kliničnega 
preskušanja sponzor v podatkovno zbirko 
EU pošlje povzetek rezultatov kliničnega 
preskušanja in poročilo o klinični študiji.
Vse nove vloge za klinično preskušanje 
danega sponzorja se ne ocenjujejo, dokler 
ta v podatkovno zbirko EU ne pošlje 
poročil o kliničnih študijah za predhodno 
registrirana in odobrena preskušanja. 
Sponzorji obrazložijo, zakaj niso predložili 
povzetka rezultatov in poročil o kliničnih 
študijah. Javnosti se omogoči dostop do 
take obrazložitve.

Or. en
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Obrazložitev

Nerazkrivanje podrobnih rezultatov kliničnih preskušanj, v obliki poročil o kliničnih študijah, 
pomeni izkrivljanje znanstvenih spoznanj in vodi v pristransko objavljanje (negativne 
ugotovitve niso objavljene), s čimer se posledično ustvarja netočna slika o učinkovitosti 
zdravila. Pristransko objavljanje je na primer povzročilo široko uporabo antidepresiva 
paroksetin (Seroxat°) pri otrocih in najstnikih kljub neučinkovitosti in, kar je še bolj 
zaskrbljujoče, kljub povečanemu tveganju samomora v tej ciljni skupini.

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar pa zaradi znanstvenih razlogov v 
enem letu ni mogoče predložiti povzetka 
rezultatov, se ta predloži, takoj ko je na 
voljo. V tem primeru je v protokolu
določeno, kdaj je treba skupaj z 
obrazložitvijo predložiti rezultate.

Kadar pa zaradi znanstvenih razlogov, ki 
so ustrezno utemeljeni in jih odbor za 
etična vprašanja odobri kot veljavne, v 
enem letu ni mogoče predložiti povzetka 
rezultatov in poročila o klinični študiji, se 
ta predložita, takoj ko sta na voljo. V tem 
primeru je v protokolu navedeno, kdaj
morajo biti rezultati in poročilo o klinični 
študiji na voljo, skupaj z obrazložitvijo.

Or. en

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če se odloženo ali začasno ustavljeno 
klinično preskušanje ne nadaljuje, se v tej 
uredbi datum odločitve sponzorja o 
nenadaljevanju kliničnega preskušanja 
šteje za konec kliničnega preskušanja. V 
primeru predčasne ustavitve kliničnega 
preskušanja se datum predčasne ustavitve 
šteje za datum konca kliničnega 
preskušanja.

4. Če se odloženo ali začasno ustavljeno 
klinično preskušanje ne nadaljuje, se v tej 
uredbi datum odločitve sponzorja o 
nenadaljevanju kliničnega preskušanja 
šteje za konec kliničnega preskušanja. V 
primeru predčasne ustavitve kliničnega 
preskušanja se datum predčasne ustavitve 
šteje za datum konca kliničnega 
preskušanja. Po 12 mesecih začasno 
ustavljenega kliničnega preskušanja 
morajo podatki o kliničnem preskušanju, 
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tudi če so nepopolni, postati javno 
dostopni.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo preprečiti uporabo začasne ustavitve kliničnega preskušanja za nedoločen čas, 
katere namen bi bil v resnici preprečiti dostopnost rezultatov javnosti.

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Raziskovalec sponzorju nemudoma 
poroča o resnih neželenih dogodkih, razen 
če je v protokolu določeno, da za nekatere 
neželene dogodke poročanje ni potrebno.
Raziskovalec zabeleži vse resne neželene 
dogodke. Raziskovalec po potrebi 
sponzorju pošlje naknadno poročilo.

2. Raziskovalec sponzorju nemudoma 
poroča o resnih neželenih dogodkih.
Raziskovalec zabeleži vse resne neželene 
dogodke in kopije pošlje odboru za etična 
vprašanja, prek portala EU pa tudi v 
podatkovno zbirko EU. Raziskovalec po 
potrebi sponzorju pošlje naknadno 
poročilo. Takojšnjemu poročilu sledijo 
podrobna pisna poročila, ki se pošljejo 
odborom za etična vprašanja in državam 
članicam ter shranijo v podatkovno zbirko 
EU.

Or. en

Obrazložitev

Le z zbiranjem točnih in popolnih poročil o neželenih dogodkih je mogoče opredeliti in 
pravočasno reševati vprašanja varnosti zdravil, s čimer se omejijo tveganja za javno zdravje, 
ki jih je sicer mogoče preprečiti, in stroški zdravstvenega varstva, katerim se je mogoče 
izogniti.

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če sponzor zaradi pomanjkanja virov 
ne more pošiljati poročil v elektronsko 

črtano
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podatkovno zbirko iz člena 36, lahko 
poroča državi članici, v kateri se je pojavil 
sum na nepričakovan resen neželen 
učinek. Navedena država članica o sumu 
na nepričakovan resen neželen učinek 
poroča v skladu z odstavkom 1.

Or. en

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vse informacije o kliničnem preskušanju 
se evidentirajo, obdelujejo, obravnavajo in 
shranjujejo tako, da je omogočeno 
natančno poročanje, razlaga in preverjanje 
informacij, zaupnost evidenc in osebnih 
podatkov udeležencev pa je še vedno 
zagotovljena v skladu z veljavno 
zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

1. Vse informacije o kliničnem preskušanju 
se evidentirajo, obdelujejo, obravnavajo in 
shranjujejo v obliki poročil o kliničnih 
študijah, po katerih je preprosto iskati,
tako da je omogočeno natančno poročanje, 
razlaga in preverjanje informacij, zaupnost 
evidenc in osebnih podatkov udeležencev 
pa je še vedno zagotovljena v skladu z 
veljavno zakonodajo o varstvu osebnih 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Dokazi, pridobljeni z raziskovalnimi študijami, so pokazali, da izključitev poročil o kliničnih 
študijah iz sistematičnih pregledov privede do nepopolne zbirke dokazov in do potencialne 
pristranskosti v sklepih o učinkih intervencije.

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Sponzor in raziskovalec hranita vsebino 
glavne dokumentacije kliničnega 
preskušanja vsaj pet let po koncu 
kliničnega preskušanja, razen če druga 
zakonodaja Unije določa daljšo hrambo. 

Glavna dokumentacija kliničnega 
preskušanja se hrani za nedoločen čas.
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Vendar pa se zdravstvene kartoteke 
udeležencev hranijo v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

Or. en

Obrazložitev

Nekateri dolgoročni neželeni učinki zdravil, na primer rak ali teratogenost, se pokažejo šele 
po desetletjih uporabe, včasih celo eno generacijo pacientov pozneje, kot v primeru katastrofe 
z dietilstilbestrolom (DES) med petdesetimi in sedemdesetimi leti 20. stoletja.

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 75 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Država članica iz prvega pododstavka 
zagotovi zaupnost podatkov pri predložitvi
poročila o nadzoru sponzorju.

Povzetek poročila o nadzoru je javno 
dostopen.

Or. en

Obrazložitev

Nadzorniki držav članic so pogosto plačani iz javnih sredstev in njihovo poslanstvo in mandat 
sta v javnem interesu. Poleg tega imajo udeleženci v kliničnem preskušanju pravico vedeti, ali 
se preskušanje izvaja v skladu s predpisi, tako da lahko, če želijo, prekličejo svojo privolitev.

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Člen 76 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko po potrebi izvaja nadzor. 2. Komisija lahko po potrebi izvaja nadzor.
Povzetek poročila Komisije o nadzoru je 
javno dostopen.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 75.
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Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatkovna zbirka EU se vzpostavi, da 
se omogoči sodelovanje pristojnih organov 
držav članic, kolikor je to potrebno za 
uporabo te uredbe in iskanje določenih 
kliničnih preskušanj. Prav tako zbirka 
sponzorjem omogoča, da poiščejo 
predhodne oddane vloge za odobritev 
kliničnega preskušanja ali bistvene 
spremembe.

2. Podatkovna zbirka EU se vzpostavi, da 
se omogoči sodelovanje pristojnih organov 
držav članic, kolikor je to potrebno za 
uporabo te uredbe, in iskanje določenih 
kliničnih preskušanj. Prav tako zbirka 
sponzorjem omogoča, da poiščejo 
predhodne oddane vloge za odobritev 
kliničnega preskušanja ali bistvene 
spremembe. Vzpostavi se tudi zato, da se 
državljanom Unije omogoči dostop do 
kliničnih podatkov o zdravilih v obliki, ki 
je enostavna za iskanje, tako da se jim 
omogoči sprejemanje odločitev o 
njihovem zdravju na podlagi informacij.

Or. en

Obrazložitev

Podatki iz kliničnih študij so znanstveni podatki in zato pripadajo javnosti. Pacienti se 
odločijo za sodelovanje v kliničnem preskušanju, ker bo njihovo sodelovanje z napredkom 
znanosti koristilo javnosti. Znanost pa je ovirana, če podatki niso nikoli javno objavljeni. 
Poleg tega so raziskave, ki jih financira industrija, deležne pomoči raziskovalnih organov, ki 
se financirajo iz javnih sredstev – dostop do raziskovalcev in raziskovalnih ekip na javnih 
raziskovalnih mestih; javno financiranje osnovnih raziskav.

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podatkovna zbirka EU je javno 
dostopna, razen če je vse ali del podatkov 
in informacij iz podatkovne zbirke 
upravičeno treba obravnavati zaupno 
zaradi naslednjih razlogov:

3. Podatkovna zbirka EU je javno dostopna
v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001. Če 
se uveljavlja varovanje poslovno zaupnih 
informacij, je treba ustrezno utemeljiti in 
dokumentirati nerazumno raven škode za 
poslovne interese v primeru razkritja 
informacij, ustrezno navesti obdobje, za 
katero je potrebna poslovna zaupnost, in o 
tem obvestiti prosilca; poleg tega ne sme 
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obstajati prevladujoči javni interes, ki 
upravičuje takojšnje razkritje.

Or. en

Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 3 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– varstva osebnih podatkov v skladu z 
Uredbo (ES) št. 45/2001;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 40
Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 3 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– varovanja poslovno zaupnih informacij; črtano

Or. en

Predlog spremembe 41
Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 3 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– zagotavljanja učinkovitega nadzora s 
strani držav članic nad izvajanjem 
kliničnega preskušanja.

črtano

Or. en
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