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Изменение 13
Daniël van der Stoep

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) На държавите членки следва да се 
предостави възможността да определят 
езиковите изисквания за досието на 
заявлението. За да се гарантира, че 
оценяването на заявлението за 
разрешение за клинично изпитване 
функционира гладко, държавите членки 
следва да разгледат възможността за 
приемане на общоразбираем в 
медицинската сфера език като език на 
документацията, която не е 
предназначена за субекта.

(21) На държавите членки следва да се 
предостави възможността да определят 
езиковите изисквания за досието на 
заявлението. За да се гарантира, че 
оценяването на заявлението за 
разрешение за клинично изпитване 
функционира гладко, държавите членки 
следва да разгледат възможността за 
приемане на английския като език на 
документацията, която не е 
предназначена за субекта.

Or. nl

Изменение 14
Daniël van der Stoep

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) За да извършват дейностите, 
предвидени в настоящия регламент, на 
държавите членки следва да бъде 
разрешено да събират такси. Не би 
следвало обаче държавите членки да 
изискват няколко плащания към 
различни органи, които в дадена 
държава членка оценяват 
заявлението за разрешение за 
клинично изпитване.

(55) За да извършват дейностите, 
предвидени в настоящия регламент, на 
държавите членки следва да бъде 
разрешено да събират такси.

Or. nl
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Изменение 15
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изричното желание на 
недееспособния субект, който е в 
състояние да си състави мнение и да 
прецени тази информация, да откаже 
участие или да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време, е отчетено
от изследователя;

в) изричното желание на 
недееспособния субект, който е в 
състояние да си състави мнение и да 
прецени тази информация, да откаже 
участие или да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време, се взема 
предвид от изследователя;

Or. fr

Изменение 16
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изричното желание на малолетното 
или непълнолетното лице, което е в 
състояние да си състави мнение и да 
прецени тази информация, да откаже 
участие или да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време е надлежно 
взето предвид в съответствие с 
неговата възраст или зрелост;

в) изричното желание на малолетното 
или непълнолетното лице да откаже 
участие или да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време се зачита 
независимо от позицията на неговия 
законен представител и независимо 
от възрастта или зрелостта на 
малолетното или непълнолетно лице;

Or. fr

Изменение 17
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Малолетното или непълнолетно лице 
взема участие в процедурата за даване 
на съгласие по начин, съобразен с 
неговата възраст и зрелост.

2. Малолетното или непълнолетно лице 
е свободно да даде или да откаже да 
даде своето съгласие независимо от 
своята възраст или зрелост.

Or. fr

Изменение 18
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по отношение на недееспособни 
субекти и малолетни и непълнолетни 
лица информираното съгласие, 
посочено в параграф 1, се получава 
възможно най-бързо от законния 
представител, а информацията, 
посочена в параграф 1, се предоставя 
възможно най-бързо на субекта;

a) по отношение на недееспособни 
субекти информираното съгласие, 
посочено в параграф 1, се получава 
възможно най-бързо от законния 
представител, а информацията, 
посочена в параграф 1, се предоставя 
възможно най-бързо на субекта;

Or. fr

Изменение 19
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 36 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 а
Личните данни на пациентите се 
обработват в описаната по-горе база 
данни по начин, който не допуска 
прякото идентифициране на 
пациентите (в нея не се упоменава 
тяхното име, нито техният адрес). 
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При все това лицата, които имат 
нужда да знаят самоличността на 
пациентите с оглед на защитата на 
техните жизнени интереси, имат 
възможността да получат достъп до 
тази информация (чрез подходящ 
код).

Or. en

Обосновка

Целта на базата данни на Европейската агенция по лекарствата не предполага 
необходимост от възможност за пряко идентифициране на пациентите. Ето защо 
базата данни на Европейската агенция по лекарствата следва да съдържа 
единствено данни под псевдоним, които предоставят възможност за 
идентифицирането на субекта на данните единствено на равнището на лицата, 
които в действителност имат нужда да идентифицират субектите, за да 
предоставят необходимите грижи за пациентите при необходимост.

Изменение 20
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Личните данни, съдържащи се в 
електронната база данни на 
Агенцията, се съхраняват толкова 
дълго, колкото трае разработването 
или предлагането на пазара на Съюза 
на активните вещества на един или 
повече изпитвани лекарствени 
продукти.

Or. en

Обосновка

Many drugs are known to have late toxicities. These may occur 10-20 years after the 
completion of the clinical trial. It is essential that EMA keeps record of long term toxicities 
(including sometimes consequences for unborn or not yet conceived children) as some of them 
may be prevented or minimised if know and described. Such long term data are essential for 
the advance of the healthcare and may potentially lead to the full re-evaluation of drugs or 
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treatments already on the market.Same stands for combination of drugs and active 
substancies.Deletion of any safety information about active substancies, drugs or treatments 
still in use is unethical and directly jeopardise the safety and integrity of individuals having 
participated to clinical research and in some cases to their partners and children.

Изменение 21
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всяка година Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент относно проверките и 
инспекциите, извършени съгласно 
настоящия член.

Or. fr

Изменение 22
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Базата данни на Европейския съюз 
не съдържа каквито и да е лични 
данни на субектите, участващи в 
изпитване.

Or. en

Изменение 23
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 7 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Личните данни на субектите, 
участващи в изпитването, които се 
съдържат в базата данни на 
Европейския съюз, се съхраняват за 
максимален срок от пет години след 
приключване на изпитването. След 
изтичането на този срок всички 
въпроси, свързани с клиничното 
изпитване, се отправят към 
основното лице за контакт, посочено 
от спонсора.

Or. en

Обосновка

Предложението не предвижда срок на съхранение на данните в базата данни на 
Съюза. Европейското законодателство в областта на защитата на данните 
предвижда възможността да се определят по-дълги срокове за съхраняването на 
лични данни в рамките на научните изследвания, при условие че бъдат въведени 
подходящи гаранции. Изменението определя периоди на съхранение, които са 
достатъчно дълги, за да могат да се проследяват минали случаи на неправилно 
провеждане на клинични изпитвания. Взема се предвид становището на Европейския 
надзорен орган по защита на данните.

Изменение 24
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 12 – точка 54 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– при изпитвания с малолетни и 
непълнолетни лица или недееспособни 
субекти се описват процедурите за 
получаване на информирано съгласие от 
родителя (родителите) или законен
представител, както и за включването 
на малолетното или непълнолетно 
лице или на недееспособния субект;

– при изпитвания с недееспособни 
субекти се описват процедурите за 
получаване на информирано съгласие от 
родителя (родителите) или законния
представител, както и в какво се състои
участието на недееспособния субект;

Or. fr
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Изменение 25
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 12 – точка 54 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– при изпитвания с малолетни и 
непълнолетни лица се описват 
процедурите за получаване на 
информирано съгласие от 
малолетното или непълнолетно лице 
и от родителя (родителите) или 
законния представител, както и в 
какво се състои участието на 
малолетното или непълнолетно 
лице;

Or. fr


