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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/  /ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών

όσον αφορά την εφαρµογή ορθής κλινικής πρακτικής

κατά τις κλινικές δοκιµές φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 306 της 8.10.1997, σ. 9 και ΕΕ C 161 της 8.6.1999, σ. 5.
2 ΕΕ C 95 της 30.3.1998, σ. 1.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεµβρίου 1998 (ΕΕ C 379 της 7.12.1998,

σ. 27), κοινή θέση του Συµβουλίου της                       (ΕΕ       ) (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Σύµφωνα µε την οδηγία 65/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1965 περί της

προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε τα

φάρµακα 1, οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρµάκου πρέπει να

συνοδεύονται από φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες και τα έγγραφα σχετικά µε τα

αποτελέσµατα των ελέγχων και κλινικών δοκιµών που διεξήχθησαν στο φάρµακο αυτό· η

οδηγία 75/318/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 1975 περί της προσεγγίσεως των

νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν τις αναλυτικές, τοξικοφαρµακολογικές και

κλινικές προδιαγραφές και πρωτόκολλα στον τοµέα των δοκιµών των φαρµάκων 2, θέτει

ενιαίους κανόνες για τη σύνταξη και την παρουσίαση των εν λόγω φακέλων.

(2) Οι αναγνωρισµένες βασικές αρχές για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιµών στον άνθρωπο

θεµελιώνονται στην προστασία των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου έναντι

των εφαρµογών της βιολογίας και της ιατρικής, όπως αυτή διατυπώνεται, για παράδειγµα,

στη ∆ιακήρυξη του Ελσίνκι του 1996· η προστασία των συµµετεχόντων σε κλινική δοκιµή

εξασφαλίζεται µε την αξιολόγηση του κινδύνου βάσει των αποτελεσµάτων τοξικολογικών

δοκιµών που διενεργούνται πριν από οιαδήποτε κλινική δοκιµή, µε τον έλεγχο από τις

επιτροπές δεοντολογίας και τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, καθώς και µε τους

κανόνες περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

(3) Εναπόκειται στα κράτη µέλη να θεσπίσουν κανόνες που να εγγυώνται την προστασία των

ατόµων τα οποία αδυνατούν να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους, όπως οι ανήλικοι ή οι

ενήλικοι που στερούνται της σχετικής ικανότητας· η συγκατάθεση αυτή πρέπει να παρέχεται

από πρόσωπο ή οργανισµό που προβλέπεται από το νόµο.

                                                
1 ΕΕ 22 της 9.2.1965, σ. 1/65. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

93/39/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σ. 22).
2 ΕΕ L 147 της 9.6.1975, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

1999/83/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 15.9.1999, σ. 9).
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(4) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία της υγείας, οι παρωχηµένες ή

επαναλαµβανόµενες δοκιµές δεν θα πραγµατοποιούνται στην Κοινότητα ή σε τρίτες χώρες·

κατά συνέπεια, η εναρµόνιση των τεχνικών απαιτήσεων για την ανάπτυξη φαρµάκων πρέπει

να διεξάγεται στο κατάλληλο πλαίσιο, ιδίως στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Συνδιάσκεψης

Εναρµόνισης.

(5) Τα φάρµακα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του µέρους Α του παραρτήµατος του

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για τη θέσπιση

κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και εποπτείας των φαρµακευτικών προϊόντων για

ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισµού για την

αξιολόγηση των φαρµακευτικών προϊόντων 1, περιλαµβανοµένων των προϊόντων που

προορίζονται για τη γονιδιακή και την κυτταρική θεραπεία, πρέπει, υποχρεωτικά, για να

λάβουν άδεια κυκλοφορίας εκ µέρους της Επιτροπής, να υποστούν προηγούµενη

επιστηµονική αξιολόγηση εκ µέρους του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την αξιολόγηση των

φαρµάκων (αποκαλούµενου εφεξής «Οργανισµός»), µε την επικουρία της Επιτροπής

Φαρµακευτικών Ιδιοσκευασµάτων· κατά την αξιολόγηση αυτή, η εν λόγω επιτροπή µπορεί να

απαιτεί πλήρη στοιχεία για τα αποτελέσµατα των κλινικών δοκιµών βάσει των οποίων

ζητείται άδεια κυκλοφορίας και, συνεπώς, για τον τρόπο διεξαγωγής των εν λόγω δοκιµών· η

επιτροπή µπορεί να απαιτεί από τον αιτούντα άδεια κυκλοφορίας ακόµη και την διεξαγωγή

συµπληρωµατικών κλινικών δοκιµών· κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να προβλεφθούν

διατάξεις που να επιτρέπουν στον Οργανισµό να συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες τις

σχετικές µε την διεξαγωγή κλινικής δοκιµής για τα φάρµακα αυτά.

(6) Η διατύπωση µιας και µόνης γνώµης για κάθε εµπλεκόµενο κράτος µέλος περιορίζει την

καθυστέρηση µέχρι την έναρξη δοκιµής χωρίς να εκτίθενται σε κίνδυνο οι συµµετέχοντες στη

δοκιµή και χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα απαγόρευσης της δοκιµής σε ορισµένα

κέντρα.

                                                
1 ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.

649/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της 24.3.1998, σ. 7).
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(7) Τα κράτη µέλη, στα οποία διεξάγεται κλινική δοκιµή, πρέπει να διαθέτουν πληροφορίες

σχετικά µε το περιεχόµενο, την έναρξη και την ολοκλήρωση της δοκιµής και όλα τα άλλα

κράτη µέλη πρέπει να µπορούν να λαµβάνουν τις ίδιες πληροφορίες· συνεπώς, είναι σκόπιµο

να συσταθεί ευρωπαϊκή τράπεζα δεδοµένων όπου θα συγκεντρώνονται οι πληροφορίες αυτές,

τηρουµένων των κανόνων εµπιστευτικότητας.

(8) Οι κλινικές δοκιµές αποτελούν σύνθετο εγχείρηµα, που κατά κανόνα διαρκεί ένα ή

περισσότερα έτη και στο οποίο, συνήθως, συµµετέχουν πολλοί πρωταγωνιστές και πολλά

κέντρα έρευνας, συχνά, κατανεµηµένα σε διάφορα κράτη µέλη· οι σηµερινές πρακτικές των

κρατών µελών διαφέρουν σηµαντικά όσον αφορά τις ρυθµίσεις περί ενάρξεως και

διεξαγωγής των κλινικών δοκιµών, καθώς και όσον αφορά τις ευρύτατα αποκλίνουσες

απαιτήσεις για την οµαλή διεξαγωγή τους µε αποτέλεσµα καθυστερήσεις και περιπλοκές που

θίγουν την αποτελεσµατική διεξαγωγή τους στο κοινοτικό έδαφος· κατά συνέπεια, οι

διοικητικές διατάξεις περί των δοκιµών αυτών πρέπει να απλουστευθούν και να

εναρµονιστούν µε την θέσπιση σαφούς και διαφανούς διαδικασίας και µε τη δηµιουργία

συνθηκών κατάλληλων για τον αποτελεσµατικό συντονισµό των δοκιµών αυτών από τους

αρµόδιους φορείς στην Κοινότητα.

(9) Οι αρχές της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής πρέπει να εφαρµόζονται στα δοκιµαζόµενα

φάρµακα.

(10) Πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την επισήµανση των φαρµάκων αυτών.

(11) Η επαλήθευση της τήρησης των ορθών κλινικών πρακτικών και ο έλεγχος των δεδοµένων,

των πληροφοριών και των εγγράφων για την επιβεβαίωση της ορθής παραγωγής, καταγραφής

και κοινοποίησής τους είναι απαραίτητα προκειµένου να δικαιολογηθεί η συµµετοχή

ανθρώπων στις κλινικές δοκιµές.
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(12) Οι συµµετέχοντες στην δοκιµή πρέπει να συναινούν στην εξέταση, κατά τις επιθεωρήσεις,

των οικείων πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα από τις αρµόδιες αρχές και τα δεόντως

εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες αντιµετωπίζονται ως αυστηρά

εµπιστευτικές και δεν δηµοσιοποιούνται.

(13) Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. 1

(14) Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η παρακολούθηση των παρενεργειών που εµφανίζονται κατά τη

διάρκεια των κλινικών δοκιµών, µέσω των κοινοτικών διαδικασιών παρακολούθησης

(φαρµακοεπαγρύπνησης) ώστε να εξασφαλίζεται η άµεση διακοπή οιασδήποτε απαράδεκτα

επικίνδυνης κλινικής δοκιµής.

(15) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την

απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων

άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, 2

                                                
1 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
2 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ειδικές διατάξεις σχετικά µε τη διεξαγωγή των κλινικών

δοκιµών, συµπεριλαµβανοµένων των πολυκεντρικών δοκιµών, οι οποίες πραγµατοποιούνται επί

ανθρώπων και αφορούν τα φάρµακα που ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 65/65/ΕΟΚ, ιδίως

όσον αφορά την εφαρµογή της ορθής κλινικής πρακτικής. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις

µη επεµβατικές δοκιµές.

2. Ως ορθή κλινική πρακτική νοείται ένα σύνολο διεθνώς αναγνωρισµένων ποιοτικών

απαιτήσεων δεοντολογικού και επιστηµονικού χαρακτήρα, που πρέπει να τηρούνται κατά το

σχεδιασµό, τη διεξαγωγή, την καταγραφή και την κοινοποίηση των κλινικών δοκιµών στις οποίες

συµµετέχουν άνθρωποι. Η τήρηση της ορθής κλινικής πρακτικής εξασφαλίζει την προστασία των

δικαιωµάτων, της ασφαλείας και της ακεραιότητας των συµµετεχόντων, καθώς και την αξιοπιστία

των αποτελεσµάτων των δοκιµών.

3. Οι αρχές της ορθής κλινικής πρακτικής και οι προς αυτές εναρµονιζόµενες λεπτοµερείς

κατευθυντήριες γραµµές θεσπίζονται και, ενδεχοµένως, αναθεωρούνται µε τη διαδικασία του

άρθρου 19 παράγραφος 2 προκειµένου να ληφθεί υπόψη η επιστηµονική και τεχνική πρόοδος.

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραµµές.

4. Όλες οι κλινικές δοκιµές, συµπεριλαµβανοµένων των µελετών βιοδιαθεσιµότητας και

βιοϊσοδυναµίας, σχεδιάζονται, διεξάγονται και κοινοποιούνται σύµφωνα µε τις αρχές της ορθής

κλινικής πρακτικής.
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Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

α) Κλινική δοκιµή : Κάθε διερεύνηση επί ανθρώπου η οποία αποβλέπει στον προσδιορισµό ή την

επαλήθευση των κλινικών, φαρµακολογικών ή/και άλλων φαρµακοδυναµικών δράσεων ενός

ή περισσότερων δοκιµαζόµενων φαρµάκων, ή/και στον εντοπισµό τυχόν παρενεργειών ενός ή

περισσότερων δοκιµαζόµενων φαρµάκων, ή/και στη µελέτη της απορρόφησης, της

κατανοµής, του µεταβολισµού και της απέκκρισης ενός ή περισσότερων δοκιµαζόµενων

φαρµάκων, µε στόχο τον έλεγχο της ασφάλειας ή/και της αποτελεσµατικότητάς τους.

Συµπεριλαµβάνονται οι κλινικές δοκιµές που διεξάγονται είτε σε ένα µόνο κέντρο είτε σε

πολλά κέντρα ταυτοχρόνως, σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη.

β) Πολυκεντρική κλινική δοκιµή : Κλινική δοκιµή που διεξάγεται βάσει του ιδίου πρωτοκόλλου

αλλά σε διαφορετικά κέντρα και, ως εκ τούτου, από πλείονες ερευνητές. Τα κέντρα µπορούν

να ευρίσκονται σε ένα µόνο κράτος µέλος, σε διάφορα κράτη µέλη ή/και σε κράτη µέλη και

τρίτες χώρες.

γ) Μη παρεµβατική δοκιµή : ∆οκιµή κατά την οποία το ή τα φάρµακα συνταγογραφούνται ως

συνήθως, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στην άδεια κυκλοφορίας. Η ένταξη του

ασθενούς σε µια συγκεκριµένη θεραπευτική στρατηγική δεν αποφασίζεται εκ των προτέρων

από πρωτόκολλο δοκιµής, αλλά εντάσσεται στην τρέχουσα ιατρική πρακτική, η δε απόφαση

χορήγησης του φαρµάκου διαχωρίζεται σαφώς από την απόφαση συµµετοχής του ασθενούς

στη δοκιµή. Στους ασθενείς δεν πρέπει να εφαρµόζεται πρόσθετη διαδικασία διάγνωσης ή

παρακολούθησης και για την ανάλυση των συλλεγόµενων δεδοµένων χρησιµοποιούνται

επιδηµιολογικές µέθοδοι.
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δ) ∆οκιµαζόµενο φάρµακο : Φαρµακευτική µορφή δραστικής ουσίας ή εικονικό σκεύασµα

(placebo) που δοκιµάζεται ή χρησιµοποιείται ως αναφορά κατά τη διεξαγωγή κλινικής

δοκιµής, συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων που έχουν ήδη άδεια κυκλοφορίας αλλά

χρησιµοποιούνται ή ετοιµάζονται (παρουσίαση ή συσκευασία) κατά τρόπο διαφορετικό από

την εγκεκριµένη µορφή, ή χρησιµοποιούνται για µη εγκεκριµένη ένδειξη ή για τη συλλογή

περαιτέρω στοιχείων σχετικά µε την εγκεκριµένη µορφή.

ε) Ανάδοχος : Πρόσωπο, επιχείρηση, ινστιτούτο ή οργανισµός υπεύθυνος για την έναρξη, την

διαχείριση ή/και τη χρηµατοδότηση κλινικής δοκιµής.

στ) Ερευνητής : Πρόσωπο υπεύθυνο για τη διεξαγωγή της κλινικής δοκιµής σε συγκεκριµένο

κέντρο. Εάν η δοκιµή στο συγκεκριµένο κέντρο διεξάγεται από οµάδα, ερευνητής είναι ο

υπεύθυνος για την οµάδα και µπορεί να αποκαλείται "κύριος ερευνητής".

ζ) Ενηµερωτικό φυλλάδιο για τον ερευνητή : Η συλλογή των κλινικών και µη κλινικών

δεδοµένων που αφορούν το ή τα δοκιµαζόµενα φάρµακα, και τα οποία είναι χρήσιµα για τη

µελέτη του εν λόγω προϊόντος ή προϊόντων στον άνθρωπο.

η) Πρωτόκολλο : Έγγραφο που περιγράφει τον ή τους στόχους, το σχεδιασµό, τη µεθοδολογία,

τις στατιστικές πτυχές και την οργάνωση µιας δοκιµής. Ο όρος "πρωτόκολλο" καλύπτει το

πρωτόκολλο, τις διαδοχικές µορφές του και τις τροποποιήσεις του.

θ) Συµµετέχων : πρόσωπο που συµµετέχει σε κλινική δοκιµή, είτε ως λήπτης του δοκιµαζόµενου

φαρµάκου είτε ως απλός ελεγκτής.
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ι) Εν επιγνώσει συναίνεση : απόφαση συµµετοχής σε κλινική δοκιµή, την οποία λαµβάνει

οικειοθελώς, αφού ενηµερωθεί λεπτοµερώς και αφού λάβει τα κατάλληλα έγγραφα, ένα

άτοµο ικανό να δώσει την συναίνεσή του ή, εάν πρόκειται για άτοµο µη δυνάµενο να το

πράξει, ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή/και µια αρχή ή/και ένα πρόσωπο ή/και ένας οργανισµός

που προβλέπονται από το νόµο,

κ) Επιτροπή ∆εοντολογίας : ανεξάρτητο όργανο, σε κράτος µέλος, το οποίο απαρτίζεται από

επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας και από µη ιατρούς, και έχει καθήκον να διαφυλάσσει τα

δικαιώµατα, την ασφάλεια και την ακεραιότητα των συµµετεχόντων στη δοκιµή και να

καθησυχάζει το κοινό ως προς το θέµα αυτό, ειδικότερα εκφέροντας γνώµη για το

πρωτόκολλο της δοκιµής, την ικανότητα των ερευνητών και την καταλληλότητα των

εγκαταστάσεων, καθώς και για τις µεθόδους και τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται προς

ενηµέρωση των συµµετεχόντων ώστε να επιτευχθεί η εν επιγνώσει συναίνεσή τους.

λ) Επιθεώρηση : ο επίσηµος έλεγχος, από αρµόδια αρχή, των εγγράφων, εγκαταστάσεων,

µητρώων, συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας και οιουδήποτε άλλου στοιχείου

σχετιζοµένου, κατά τη γνώµη της αρµόδιας αρχής, µε την κλινική δοκιµή και δυναµένου να

ευρίσκεται στο κέντρο διεξαγωγής της δοκιµής, στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή/και του

συµβεβληµένου ερευνητικού οργανισµού ή σε οιαδήποτε άλλη εγκατάσταση, που η αρµόδια

αρχή κρίνει ότι πρέπει να επιθεωρήσει.

µ) Ανεπιθύµητο συµβάν : Κάθε επιβλαβής εκδήλωση σε ασθενή ή σε συµµετέχοντα στον οποίο

χορηγείται φάρµακο, η οποία δεν συνδέεται αναγκαστικά µε την αγωγή αυτή.

ν) Παρενέργεια : Κάθε επιβλαβής και ανεπιθύµητη αντίδραση σε δοκιµαζόµενο φάρµακο,

ανεξάρτητα από τη χορηγηθείσα δόση.
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ξ) Σοβαρό ανεπιθύµητο συµβάν ή σοβαρή παρενέργεια : Κάθε ανεπιθύµητο συµβάν ή

παρενέργεια που, ανεξάρτητα από τη δόση, επιφέρει το θάνατο, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του

συµµετέχοντος, απαιτεί νοσηλεία ή παράταση της νοσηλείας, επιφέρει σηµαντική ή διαρκή

αναπηρία ή ανικανότητα ή προκαλεί συγγενή ανωµαλία ή διαµαρτία.

ο) Απροσδόκητη παρενέργεια : Παρενέργεια της οποίας η φύση ή η σοβαρότητα δεν συµπίπτει µε

τις πληροφορίες για το προϊόν (παραδείγµατος χάρη, το ενηµερωτικό φυλλάδιο για τον

ερευνητή σχετικά µε ένα µη επιτρεπόµενο προϊόν υπό δοκιµή ή, στην περίπτωση

επιτρεπόµενου προϊόντος, τις οδηγίες που επισυνάπτονται στην περίληψη των

χαρακτηριστικών του προϊόντος).

Άρθρο 3

Προστασία των συµµετεχόντων

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων για την προστασία

των συµµετεχόντων, εφόσον είναι ευρύτερες από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και σύµφωνες

µε τις διαδικασίες και προθεσµίες που προβλέπονται από αυτήν.

2. Μια κλινική δοκιµή διεξάγεται µόνο εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω ιδίως προϋποθέσεις :

α) οι προβλεπτοί κίνδυνοι και δυσάρεστες επιπτώσεις έχουν σταθµισθεί έναντι του ατοµικού

ωφελήµατος του συµµετέχοντος, αλλά και της κοινωνίας. Μια κλινική δοκιµή αρχίζει ή

συνεχίζεται µόνον εάν τα προσδοκώµενα ωφελήµατα δικαιολογούν τους κινδύνους,

β) εξασφαλίζεται το δικαίωµα του συµµετέχοντος για σεβασµό της σωµατικής και ψυχικής του

ακεραιότητας, όπως επίσης το δικαίωµά του για ιδιωτική ζωή, καθώς και για την προστασία

των προσωπικών του δεδοµένων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οδηγία 95/46/ΕΟΚ,
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γ) έχει δοθεί νοµότυπη εν επιγνώσει συναίνεση,

δ) ο συµµετέχων δύναται, ανά πάσα στιγµή και χωρίς να υποστεί εξ αυτού καµία αρνητική

συνέπεια, να αποσυρθεί από την κλινική δοκιµή, αφού ανακαλέσει την εν επιγνώσει

συναίνεσή του.

3. Η ιατρική περίθαλψη που παρέχεται στους συµµετέχοντες και οι ιατρικές αποφάσεις που

λαµβάνονται έναντι αυτών, αποτελούν ευθύνη δεόντως ειδικευµένου ιατρού ή, κατά περίπτωση,

δεόντως ειδικευµένου οδοντιάτρου.

4. Ο συµµετέχων διαθέτει σύνδεσµο στον οποίο µπορεί να απευθύνεται για περαιτέρω

πληροφορίες.

Άρθρο 4

Επιτροπή δεοντολογίας

1. Για την πραγµατοποίηση των κλινικών δοκιµών, τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη σύσταση

και λειτουργία επιτροπών δεοντολογίας.

2. Η επιτροπή δεοντολογίας γνωµοδοτεί πριν από την έναρξη κάθε κλινικής δοκιµής για την

οποία καλείται να γνωµοδοτήσει.

3. Για να γνωµοδοτήσει, η επιτροπή δεοντολογίας λαµβάνει υπόψη ιδίως τα ακόλουθα

στοιχεία :

α) την καταλληλότητα της κλινικής δοκιµής και του σχεδιασµού της,

β) το πρωτόκολλο,

γ) την επάρκεια του ερευνητή και των συνεργατών του,
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δ) το ενηµερωτικό φυλλάδιο του ερευνητή,

ε) την ποιότητα των εγκαταστάσεων,

στ) την ορθότητα και πληρότητα των γραπτών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται, καθώς

και τη διαδικασία, προκειµένου να δοθεί εν επιγνώσει συναίνεση,

ζ) τα προβλεπόµενα µέτρα για την αποκατάσταση ή την αποζηµίωση σε περίπτωση βλάβης ή

θανάτου που αποδίδεται σε κλινική δοκιµή,

η) κάθε ασφάλιση ή αποζηµίωση που καλύπτει την ευθύνη του ερευνητή και του αναδόχου,

θ) το ποσό και τον τρόπο χορήγησης της τυχόν αµοιβής ή αποζηµίωσης των ερευνητών και των

συµµετεχόντων και τα σχετικά στοιχεία οποιασδήποτε σύµβασης µεταξύ του αναδόχου και

του κέντρου,

ι) τον τρόπο επιλογής των συµµετεχόντων.

4. Παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ένα κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει να

αναθέσει στην αρµόδια αρχή που έχει ορίσει για τους σκοπούς του άρθρου 7 να εξετάσει τα

στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3, σηµεία ζ), η) και θ) του παρόντος άρθρου και να

εκφέρει σχετική γνώµη.

Όταν ένα κράτος µέλος κάνει χρήση της παρούσας διάταξης, ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή, τα

άλλα κράτη µέλη και τον Οργανισµό.

5. Η επιτροπή δεοντολογίας διαθέτει προθεσµία 60 το πολύ ηµερών από την ηµεροµηνία

παραλαβής της νοµότυπης αίτησης για να ανακοινώσει την αιτιολογηµένη γνώµη της στον

αιτούντα καθώς και στην αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους.
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6. Κατά το διάστηµα εξέτασης της αίτησης γνώµης, η επιτροπή δεοντολογίας δύναται να

υποβάλει µία µόνο αίτηση για πληροφορίες, πέραν αυτών που έχουν ήδη δοθεί από τον αιτούντα. Η

προβλεπόµενη στην παράγραφο 5 προθεσµία αναστέλλεται µέχρι παραλαβής των

συµπληρωµατικών πληροφοριών.

7. Η προθεσµία που αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν παρατείνεται, εκτός εάν πρόκειται για

δοκιµές φαρµάκων γονιδιακής θεραπείας και σωµατοκυτταρικής θεραπείας, συµπεριλαµβανοµένης

της ξενογονιδιακής κυτταρικής θεραπείας.

Άρθρο 5

Μοναδική γνωµοδότηση

Προκειµένου περί πολυκεντρικών κλινικών δοκιµών που διεξάγονται σε ένα µόνο κράτος µέλος, τα

κράτη µέλη ορίζουν µια διαδικασία που προβλέπει τη διατύπωση µιάς και µόνης γνώµης για το

συγκεκριµένο κράτος µέλος, ανεξαρτήτως του αριθµού των επιτροπών δεοντολογίας.

Στην περίπτωση πολυκεντρικών κλινικών δοκιµών που πραγµατοποιούνται ταυτοχρόνως σε

πλείονα κράτη µέλη, η µία και µόνη γνώµη διατυπώνεται τόσες φορές όσα και τα κράτη µέλη τα

οποία αφορά η συγκεκριµένη κλινική δοκιµή.

Άρθρο 6

Λεπτοµερείς οδηγίες

Η Επιτροπή, σε συνεννόηση µε τα κράτη µέλη και τους ενδιαφεροµένους, συντάσσει και

δηµοσιεύει λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε την παρουσίαση και τα συνοδευτικά έγγραφα µιας

αίτησης γνωµοδότησης της επιτροπής δεοντολογίας, ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες που

παρέχονται στους συµµετέχοντες και τις δέουσες εγγυήσεις προστασίας των προσωπικών

δεδοµένων.
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Άρθρο 7

Έναρξη κλινικής δοκιµής

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η κλινική δοκιµή να αρχίζει σύµφωνα µε την διαδικασία του

παρόντος άρθρου.

Ο ανάδοχος µπορεί να αρχίσει µια κλινική δοκιµή µόνον αφού λάβει θετική γνώµη της επιτροπής

δεοντολογίας και εφόσον η αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους δεν του κοινοποιήσει

αιτιολογηµένες αντιρρήσεις. Οι σχετικές µε τη λήψη αυτών των αποφάσεων διαδικασίες µπορούν

να διεξάγονται εκ παραλλήλου, αν το επιθυµεί ο ανάδοχος.

2. Πριν από την έναρξη οιασδήποτε κλινικής δοκιµής, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να

υποβάλλει νοµότυπη αίτηση έγκρισης στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο

προτίθεται να διεξαγάγει την κλινική δοκιµή.

3. Εάν η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους γνωστοποιήσει στον ανάδοχο ότι έχει

αιτιολογηµένες αντιρρήσεις, ο ανάδοχος µπορεί, για µία και µόνη φορά, να τροποποιήσει το

περιεχόµενο της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι

αντιρρήσεις. Εάν ο ανάδοχος δεν τροποποιήσει αναλόγως την εν λόγω αίτηση, η τελευταία

θεωρείται απορριφθείσα, η δε κλινική δοκιµή δεν µπορεί να αρχίσει.

4. Η εξέταση µιας νοµότυπης αίτησης έγκρισης από την αναφερόµενη στην παράγραφο 2

αρµόδια αρχή δεν πρέπει να διαρκεί πάνω από 60 ηµέρες. Εάν εντός του διαστήµατος αυτού δεν

κοινοποιηθούν από την αρµόδια αρχή αντιρρήσεις στον ανάδοχο, αυτός µπορεί να θεωρήσει ότι η

έναρξη της δοκιµής δεν προσκρούει σε αντιρρήσεις της αρµοδίας αρχής,

Ουδεµία παράταση της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου χορηγείται, εκτός αν πρόκειται για δοκιµές

των φαρµάκων που απαριθµούνται στην παράγραφο 6.
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5. Ωστόσο, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6, µπορεί να απαιτείται γραπτή προέγκριση για

την έναρξη κλινικών δοκιµών φαρµάκων που δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας κατά την έννοια της

οδηγίας 65/65/ΕΟΚ, και τα οποία αναφέρονται στο µέρος Α του παραρτήµατος του κανονισµού

(ΕΟΚ) αριθ. 2309/93, , καθώς και για τα άλλα φάρµακα µε ειδικά χαρακτηριστικά, ο κατάλογος

των οποίων εγκρίνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.

Μέχρις ότου εγκριθεί ο ανωτέρω κατάλογος , τα κράτη µέλη εξακολουθούν να εφαρµόζουν τις

οικείες εθνικές διαδικασίες.

6. Γραπτή προέγκριση απαιτείται για την έναρξη κλινικών δοκιµών που αφορούν φάρµακα

γονιδιακής θεραπείας, σωµατοκυτταρικής θεραπείας συµπεριλαµβανοµένης της ξενογονιδιακής

κυτταρικής θεραπείας καθώς και όλα τα φάρµακα που περιέχουν γενετικώς τροποποιηµένους

οργανισµούς.

7. Η προέγκριση χορηγείται µε την επιφύλαξη της εφαρµογής, ενδεχοµένως, της οδηγίας

90/219/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 1990 για την περιορισµένη χρήση γενετικώς

τροποποιηµένων µικροοργανισµών 1 και της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 23ης

Απριλίου 1990 για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο

περιβάλλον 2.

8. Σε συνεννόηση µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή συντάσσει και δηµοσιεύει λεπτοµερείς

οδηγίες :

α) για την παρουσίαση και το περιεχόµενο της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2,

καθώς και για τα έγγραφα που υποβάλλονται προς υποστήριξή της και αφορούν την ποιότητα

και την παρασκευή του δοκιµαζόµενου φαρµάκου, τις τοξικολογικές και φαρµακολογικές

δοκιµές, το πρωτόκολλο και τα κλινικά δεδοµένα για το δοκιµαζόµενο φάρµακο, ιδίως δε το

ενηµερωτικό φυλλάδιο για τον ερευνητή,

                                                
1 EE L 117 της 8.5.1990, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

98/81/ΕΚ (ΕΕ L 330, 5.12.1998, σ. 13).
2 EE L 117 της 8.5.1990, σ. 15. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

97/35/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 169, 27.6.1997, σ. 72).
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β) για την παρουσίαση και το περιεχόµενο της πρότασης τροποποίησης που αναφέρεται στο

άρθρο 8 σηµείο α) σχετικά µε τις ουσιαστικές τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου,

γ) για τη δήλωση περάτωσης της κλινικής δοκιµής.

Άρθρο 8

∆ιεξαγωγή κλινικής δοκιµής

Η διεξαγωγή κλινικής δοκιµής µπορεί να µεταβληθεί ως εξής :

α) Μετά την έναρξη της κλινικής δοκιµής, ο ανάδοχος µπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στο

πρωτόκολλο. Όταν οι τροποποιήσεις αυτές είναι ουσιώδεις και ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις

στην ασφάλεια των συµµετεχόντων ή να µεταβάλουν την ερµηνεία των επιστηµονικών

στοιχείων στα οποία στηρίζεται η διεξαγωγή της δοκιµής, ή εάν είναι άλλως σηµαντικές, ο

ανάδοχος κοινοποιεί τους λόγους και το περιεχόµενο των τροποποιήσεων αυτών στις

αρµόδιες αρχές του ή των οικείων κρατών µελών και ενηµερώνει την ή τις αντίστοιχες

επιτροπές δεοντολογίας σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 7.

Βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, και τηρουµένων των

διατάξεων του άρθρου 5, η επιτροπή δεοντολογίας γνωµοδοτεί σχετικά µε την πρόταση

τροποποίησης εντός 35 το πολύ ηµερών από την παραλαβή της νοµότυπης πρότασης

τροποποίησης. Εάν η εν λόγω γνώµη είναι αρνητική, ο ανάδοχος δεν µπορεί να τροποποιήσει

το πρωτόκολλο.

Εάν η γνώµη της επιτροπής δεοντολογίας είναι θετική και εάν οι αρµόδιες αρχές των κρατών

µελών δεν διατυπώσουν αιτιολογηµένες αντιρρήσεις κατά των εν λόγω ουσιαστικών

τροποποιήσεων, ο ανάδοχος συνεχίζει τη διεξαγωγή της κλινικής δοκιµής µε βάση το

τροποποιηµένο πρωτόκολλο. ∆ιαφορετικά, είτε ο ανάδοχος λαµβάνει υπόψη τις αντιρρήσεις

και προσαρµόζει ανάλογα τη σχεδιαζόµενη τροποποίηση του πρωτοκόλλου, είτε αποσύρει

την πρόταση τροποποίησης.
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β) Με την επιφύλαξη του σηµείου α) και αναλόγως των περιστάσεων, , και ιδίως σε περίπτωση

εµφανίσεως οποιουδήποτε νέου συµβάντος που αφορά τη διεξαγωγή της δοκιµής ή την

ανάπτυξη του δοκιµαζόµενου φαρµάκου, όταν το νέο αυτό συµβάν ενδέχεται να θίξει την

ασφάλεια των συµµετεχόντων, ο ανάδοχος καθώς και ο ερευνητής λαµβάνουν τα

ενδεδειγµένα επείγοντα µέτρα ασφαλείας προκειµένου να προστατεύσουν τους

συµµετέχοντες από άµεσο κίνδυνο. Ο ανάδοχος ενηµερώνει αµέσως τις αρµόδιες αρχές για τα

νέα αυτά συµβάντα και για τα ληφθέντα µέτρα και εξασφαλίζει ότι ενηµερώνεται συγχρόνως

και η επιτροπή δεοντολογίας.

γ) Εντός 90 ηµερών από την περάτωση κλινικής δοκιµής, ο ανάδοχος γνωστοποιεί στις αρµόδιες

αρχές του ή των οικείων κρατών µελών, καθώς και στην επιτροπή δεοντολογίας, ότι η

κλινική δοκιµή περατώθηκε. Όταν η διεξαγωγή της κλινικής δοκιµής πρέπει να διακοπεί

πρόωρα, η προθεσµία αυτή µειώνεται σε 15 ηµέρες και εκτίθενται σαφώς οι λόγοι της

διακοπής.

Άρθρο 9

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Τα κράτη µέλη, στο έδαφος των οποίων πραγµατοποιείται η κλινική δοκιµή, εγγράφουν σε

ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων, στην οποία έχουν πρόσβαση µόνον οι αρµόδιες αρχές των κρατών

µελών, ο Οργανισµός και η Επιτροπή :

α) στοιχεία από την αίτηση άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7,

β) τυχόν τροποποιήσεις της εν λόγω αίτησης, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 7,

γ) τυχόν τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου βάσει του σηµείου α) του άρθρου 8,

δ) τη θετική γνώµη της επιτροπής δεοντολογίας,



8878/1/00 REV 1 GA/iv 18
DG C II   EL

ε) τη δήλωση περάτωσης της κλινικής δοκιµής και

στ) τη µνεία των επιθεωρήσεων για την τήρηση της ορθής κλινικής πρακτικής.

2. Κατόπιν αιτιολογηµένης αιτήσεως κράτους µέλους, του Οργανισµού ή της Επιτροπής, η

αρµόδια αρχή στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση άδειας παρέχει όλες τις συµπληρωµατικές

πληροφορίες πέραν αυτών που έχουν ήδη εισαχθεί στην ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων για τη

συγκεκριµένη κλινική δοκιµή.

3. Η Επιτροπή, σε συνεννόηση µε τα κράτη µέλη, συντάσσει και δηµοσιεύει λεπτοµερείς

οδηγίες για τα δεδοµένα που πρέπει να εισάγονται στην ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων, της οποίας

εξασφαλίζει τη λειτουργία µε τη συνδροµή του Οργανισµού, καθώς και για τις µεθόδους

ηλεκτρονικής ανταλλαγής των εν λόγω δεδοµένων. Κατά την εκπόνηση των οδηγιών αυτών,

λαµβάνεται δεόντως υπόψη η εµπιστευτικότης των δεδοµένων.

Άρθρο 10

Αναστολή δοκιµής ή παραβάσεις

1. Εάν ένα κράτος µέλος έχει αντικειµενικούς λόγους να θεωρεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι

όροι της αίτησης έγκρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 ή διαθέτει στοιχεία

που δηµιουργούν αµφιβολίες όσον αφορά την ασφάλεια ή το επιστηµονικώς βάσιµο της κλινικής

δοκιµής, µπορεί να αναστέλλει ή να απαγορεύει την εν λόγω κλινική δοκιµή, ενηµερώνοντας τον

ανάδοχο.

Στην περίπτωση αυτή, η οικεία αρµόδια αρχή ενηµερώνει αµέσως τις άλλες αρµόδιες αρχές, την

αρµόδια επιτροπή δεοντολογίας, τον Οργανισµό και την Επιτροπή για την απόφασή της περί

αναστολής ή απαγόρευσης της κλινικής δοκιµής, καθώς και για την αιτία.
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2. Εάν µια αρµόδια αρχή έχει αντικειµενικούς λόγους να θεωρεί ότι ο ανάδοχος ή ο ερευνητής ή

οιοσδήποτε άλλος παρεµβαίνει στη δοκιµή δεν ανταποκρίνεται πλέον στις υποχρεώσεις του, τον

ειδοποιεί αµέσως σχετικά και του εκθέτει το σχέδιο δράσης που πρέπει να εφαρµόσει για να

διορθωθεί η κατάσταση. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει αµέσως την επιτροπή δεοντολογίας, τις άλλες

αρµόδιες αρχές και την Επιτροπή για το σχέδιο δράσης.

Άρθρο 11

Παρασκευή και εισαγωγή δοκιµαζόµενων φαρµάκων

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε για την παρασκευή και την

εισαγωγή δοκιµαζόµενων φαρµάκων να απαιτείται η κατοχή άδειας. Για να λάβει την άδεια αυτή, ο

αιτών, όπως αργότερα και ο κάτοχος της αδείας, πρέπει να πληρούν απαιτήσεις τουλάχιστον

ισοδύναµες προς εκείνες που θα καθοριστούν µε τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα χρήσιµα µέτρα προκειµένου ο κάτοχος της άδειας που

αναφέρεται στην παράγραφο 1 να διαθέτει µονίµως και συνεχώς τουλάχιστον ένα ειδικευµένο

πρόσωπο το οποίο να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του άρθρου 23 της δεύτερης οδηγίας

75/319/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 1975 περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών,

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα 1 και το

οποίο είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παράγραφο 3 του

παρόντος άρθρου.

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα χρήσιµα µέτρα προκειµένου το ειδικευµένο πρόσωπο που

αναφέρεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 75/319/ΕΟΚ, µε την επιφύλαξη των σχέσεών του µε τον

παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα, να είναι υπεύθυνο, στο πλαίσιο των διαδικασιών που αναφέρονται

στο άρθρο 25 της ανωτέρω οδηγίας, για να µεριµνά ώστε :

                                                
1 ΕΕ L 147 της 9.6.1975, σ. 13. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

93/39/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 214, 24.8.1993, σ. 22).
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α) στην περίπτωση δοκιµαζόµενων φαρµάκων που παρασκευάζονται στο οικείο κράτος µέλος,

κάθε παρτίδα φαρµάκου να έχει παρασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της

οδηγίας 91/356/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 1991 σχετικά µε τον καθορισµό των

αρχών και των κατευθυντηρίων γραµµών που αφορούν τους κανόνες καλής παρασκευής

φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 1, µε το φάκελο προδιαγραφών του

προϊόντος και µε τις πληροφορίες που κοινοποιούνται δυνάµει του άρθρου 7 παράγραφος 2

της παρούσας οδηγίας,

β) στην περίπτωση δοκιµαζόµενων φαρµάκων που παρασκευάζονται σε τρίτη χώρα, κάθε

παρτίδα παρασκευής να έχει παρασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε κανόνες ορθής

πρακτικής παρασκευής τουλάχιστον ισοδύναµους προς εκείνους της οδηγίας 91/356/ΕΟΚ της

Επιτροπής, σύµφωνα µε το φάκελο προδιαγραφών του προϊόντος, και κάθε παρτίδα

παρασκευής να έχει ελεγχθεί σύµφωνα µε τις πληροφορίες που κοινοποιούνται δυνάµει του

άρθρου 7 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας,

γ) στην περίπτωση δοκιµαζόµενου φαρµάκου το οποίο είναι φάρµακο σύγκρισης που

προέρχεται από τρίτη χώρα και διαθέτει άδεια κυκλοφορίας, όταν είναι αδύνατον να ληφθούν

τα έγγραφα που πιστοποιούν ότι κάθε παρτίδα παρασκευής έχει παρασκευαστεί σύµφωνα µε

κανόνες ορθής πρακτικής παρασκευής τουλάχιστον ισοδύναµους προς τους

προαναφερόµενους, κάθε παρτίδα παρασκευής να έχει υποβληθεί σε όλες τις αναλύσεις,

δοκιµές ή ελέγχους που είναι κατάλληλες και αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ποιότητάς

του σύµφωνα µε τις πληροφορίες που κοινοποιούνται δυνάµει του άρθρου 7 παράγραφος 2

της παρούσας οδηγίας.

Οι λεπτοµερείς ενδείξεις σχετικά µε τα στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την

αξιολόγηση των προϊόντων ενόψει της αποδέσµευσης της παρτίδας εντός της Κοινότητας

καταρτίζονται βάσει των κατευθυντήριων γραµµών ορθής πρακτικής παρασκευής και ιδίως βάσει

του παραρτήµατος 13 αυτών. Οι ενδείξεις αυτές θα θεσπιστούν µε τη διαδικασία του άρθρου 19

παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας και θα δηµοσιευθούν σύµφωνα µε το άρθρο 19α της οδηγίας

75/319/ΕΟΚ.

                                                
1 ΕΕ L 193 τής 17.7.1991, σ. 30.
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Εάν τηρούνται οι διατάξεις των σηµείων α), β) και γ), τα δοκιµαζόµενα φάρµακα απαλλάσσονται

των περαιτέρω ελέγχων όταν εισάγονται σε ένα άλλο κράτος µέλος συνοδευόµενα από

πιστοποιητικά αποδέσµευσης υπογεγραµµένα από το ειδικευµένο πρόσωπο.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις, το ειδικευµένο πρόσωπο πρέπει να πιστοποιεί σε µητρώο ή σε

ισοδύναµο έγγραφο ότι κάθε παρτίδα παραγωγής τηρεί το παρόν άρθρο· αυτό το µητρώο ή

ισοδύναµο έγγραφο ενηµερώνεται στην πορεία των εργασιών και τίθεται στη διάθεση των

υπαλλήλων της αρµόδιας αρχής επί περίοδο οριζοµένη από την νοµοθεσία των οικείων κρατών

µελών, οπωσδήποτε δε επί τουλάχιστον 5 έτη.

5. Κάθε πρόσωπο το οποίο, κατά τη θέση σε εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ασκεί στο κράτος

µέλος όπου βρίσκεται, προκειµένου περί δοκιµαζόµενων φαρµάκων, καθήκοντα ειδικευµένου

προσώπου του άρθρου 21 της οδηγίας 75/319/ΕΟΚ, χωρίς όµως να πληροί τους όρους που

προβλέπονται από τα άρθρα 23 και 24 της ανωτέρω οδηγίας, επιτρέπεται να συνεχίζει τις

δραστηριότητες αυτές στο συγκεκριµένο κράτος µέλος.

Άρθρο 12

Επισήµανση

Τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον στην επίσηµη ή τις επίσηµες γλώσσες του

κράτους µέλους, επί της εξωτερικής συσκευασίας των δοκιµαζόµενων φαρµάκων ή, ελλείψει

αυτής, επί της στοιχειώδους συσκευασίας, δηµοσιεύονται από την Επιτροπή στον Οδηγό Ορθής

Πρακτικής για την παρασκευή των δοκιµαζόµενων φαρµάκων, ο οποίος εκδίδεται κατ' εφαρµογήν

του άρθρου 19α της οδηγίας 75/319/ΕΟΚ.
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Άρθρο 13

Επαλήθευση της τήρησης των ορθών κλινικών πρακτικών και

της παρασκευής των δοκιµαζόµενων φαρµάκων

1. Προκειµένου να ελέγχεται η τήρηση των διατάξεων των σχετικών µε την ορθή κλινική

πρακτική και την ορθή πρακτική παρασκευής, τα κράτη µέλη ορίζουν επιθεωρητές,

επιφορτισµένους µε την επιθεώρηση των χώρων κλινικής δοκιµής, ειδικότερα δε : του ή των

κέντρων όπου διεξάγεται η κλινική δοκιµή, των χώρων παρασκευής του δοκιµαζόµενου φαρµάκου,

κάθε εργαστηρίου αναλύσεων που χρησιµοποιείται για την κλινική δοκιµή και/ή των χώρων του

αναδόχου.

Οι επιθεωρήσεις διατάσσονται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους, η οποία

ενηµερώνει σχετικά τον Οργανισµό, διενεργούνται δε εξ ονόµατος της Κοινότητας και τα

αποτελέσµατά τους αναγνωρίζονται από όλα τα άλλα κράτη µέλη. Ο συντονισµός των

επιθεωρήσεων γίνεται από τον Οργανισµό, στα πλαίσια των εκ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.

2309/93 αρµοδιοτήτων του. Ένα κράτος µέλος δύναται να ζητήσει τη συνδροµή άλλου κράτους

µέλους για αυτό το θέµα.

2. Μετά την επιθεώρηση, συντάσσεται έκθεση επιθεωρήσεως. Η έκθεση αυτή τίθεται στη

διάθεση του αναδόχου, τηρουµένης της εµπιστευτικότητος των στοιχείων. Κατόπιν αιτιολογηµένης

αιτήσεως, η έκθεση µπορεί να τεθεί στη διάθεση των λοιπών κρατών µελών, της επιτροπής

δεοντολογίας καθώς και του Οργανισµού.

3. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν αιτήσεως του Οργανισµού, στα πλαίσια των εκ του κανονισµού

(ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 αρµοδιοτήτων του, ή ενός ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, και κατόπιν

διαβουλεύσεως µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, να ζητήσει νέα επιθεώρηση, εφόσον ο έλεγχος

της συµµόρφωσης προς την παρούσα οδηγία καταδεικνύει την ύπαρξη διαφορών από το ένα

κράτος µέλος στο άλλο.

4. Με την επιφύλαξη των συµφωνιών που τυχόν συνήψε η Κοινότητα µε τρίτες χώρες, η

Επιτροπή, κατόπιν αιτιολογηµένης αιτήσεως ενός κράτους µέλους ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας, ή ένα

κράτος µέλος, µπορούν να προτείνουν επιθεώρηση του κέντρου διεξαγωγής της δοκιµής ή/και των

εγκαταστάσεων του αναδόχου ή/και του παρασκευαστού που είναι εγκατεστηµένοι σε τρίτη χώρα.

Η επιθεώρηση διενεργείται από επιθεωρητές της Κοινότητας, καταλλήλων προσόντων.
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5. Οι λεπτοµερείς κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την τεκµηρίωση της κλινικής δοκιµής, η

οποία και αποτελεί το µόνιµο φάκελο της δοκιµής, τις µεθόδους αρχειοθέτησης, τα προσόντα των

επιθεωρητών και τις διαδικασίες επιθεώρησης προς εξακρίβωση της συµµόρφωσης της εν λόγω

κλινικής δοκιµής προς την παρούσα οδηγία, θεσπίζονται και αναθεωρούνται µε τη διαδικασία που

προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

Άρθρο 14

Κοινοποίηση ανεπιθύµητων συµβάντων

1. Ο ερευνητής κοινοποιεί αµέσως στον ανάδοχο κάθε σοβαρό ανεπιθύµητο συµβάν, εκτός από

εκείνα που αναγράφονται στο πρωτόκολλο ή το ενηµερωτικό φυλλάδιο του ερευνητού ως µη

χρήζοντα αµέσου κοινοποιήσεως. Την άµεση κοινοποίηση ακολουθούν λεπτοµερείς, γραπτές

εκθέσεις. Τόσο µέσα στην κοινοποίηση αυτή, όσο και στις µεταγενέστερες εκθέσεις, η ταυτότητα

των συµµετεχόντων προσδιορίζεται µε κωδικό αριθµό.

2. Τα ανεπιθύµητα συµβάντα ή/και τα µη φυσιολογικά αποτελέσµατα αναλύσεων που

χαρακτηρίζονται στο πρωτόκολλο ως καθοριστικά για την αξιολόγηση της ασφάλειας,

κοινοποιούνται στον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις κοινοποίησης, και εντός των

προθεσµιών που καθορίζονται στο πρωτόκολλο.

3. Σε περίπτωση κοινοποιηθέντος θανάτου ενός συµµετέχοντος, ο ερευνητής παρέχει στον

ανάδοχο και την επιτροπή δεοντολογίας κάθε ζητηθείσα συµπληρωµατική πληροφορία.

4. Ο ανάδοχος τηρεί λεπτοµερή αρχεία όλων των ανεπιθύµητων συµβάντων που του

γνωστοποιούνται από τον ή τους ερευνητές. Τα εν λόγω αρχεία παραδίδονται στα κράτη µέλη στων

οποίων στο έδαφος διεξάγεται η κλινική δοκιµή, κατόπιν αιτήσεώς τους.
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Άρθρο 15

Κοινοποίηση απροσδοκήτων σοβαρών παρενεργειών

1. α) Ο ανάδοχος βεβαιούται ότι όλες οι σηµαντικές πληροφορίες για τις εικαζόµενες

απροσδόκητες σοβαρές παρενέργειες, οι οποίες επέφεραν ή µπορούν να επιφέρουν το θάνατο,

καταγράφονται, και κοινοποιούνται στις αρµόδιες αρχές όλων των ενδιαφερόµενων κρατών

µελών, καθώς και στην επιτροπή δεοντολογίας, το ταχύτερο δυνατόν, οπωσδήποτε δε εντός 7

το πολύ ηµερών από τη στιγµή που ο ανάδοχος ενηµερώθηκε σχετικώς, και ότι οι

πληροφορίες σχετικά µε τη συνέχεια ανακοινώνονται ακολούθως εντός νέας προθεσµίας 8

ηµερών.

β) Όλες οι εικαζόµενες άλλες απροσδόκητες σοβαρές παρενέργειες κοινοποιούνται στις

ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές, καθώς και στην ενδιαφερόµενη επιτροπή δεοντολογίας το

ταχύτερο δυνατόν, το αργότερο δε εντός 15 ηµερών από τη στιγµή που ο ανάδοχος έλαβε

γνώση αυτών για πρώτη φορά.

γ) Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι καταγράφονται όλες οι εικαζόµενες απροσδόκητες

σοβαρές παρενέργειες ενός δοκιµαζόµενου φαρµάκου που του κοινοποιούνται.

δ) Ο ανάδοχος ενηµερώνει επίσης τους άλλους ερευνητές.

2. Μία φορά κατ' έτος καθ� όλη τη διάρκεια της κλινικής δοκιµής, ο ανάδοχος διαβιβάζει στα

κράτη µέλη στην επικράτεια των οποίων διενεργείται η κλινική δοκιµή, και στην επιτροπή

δεοντολογίας, κατάλογο όλων των εικαζόµενων σοβαρών παρενεργειών που παρουσιάστηκαν κατά

το διάστηµα αυτό, καθώς και έκθεση σχετικά µε την ασφάλεια των συµµετεχόντων.

3. α) Κάθε κράτoς µέλoς βεβαιούται ότι κάθε εικαζόµενη απρoσδόκητη σoβαρή παρενέργεια

ενός δοκιµαζοµένου φαρµάκου της oπoίας έλαβε γνώση κoινoπoιείται αµέσως στoν

Οργανισµό από τον ανάδοχο της κλινικής δοκιµής.
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β) Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται από τον ανάδοχο τίθενται στη διάθεση των

αρµόδιων αρχών των κρατών µελών από τον Οργανισµό.

Άρθρο 16

Οδηγίες περί εκθέσεων

Η Επιτροπή, διαβουλευόµενη µε τoν Οργανισµό, τα κράτη µέλη και τoυς ενδιαφερoµένoυς,

συντάσσει και δηµοσιεύει λεπτoµερείς oδηγίες για τη σύνταξη, την επαλήθευση και την υποβολή

των εκθέσεων για τα ανεπιθύµητα συµβάντα ή τις ανεπιθύµητες παρενέργειες, καθώς και τις

λεπτοµέρειες αποκωδικοποίησης που αφορούν τις απρoσδόκητες και ανεπιθύµητες σoβαρές

παρενέργειες.

Άρθρο 17

Γενικές διατάξεις

Η παρούσα οδηγία δεν προδικάζει την αστική και ποινική ευθύνη του αναδόχου ή του ερευνητού.

Προς τον σκοπό αυτόν, ο ανάδοχος ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του πρέπει να έχει την έδρα του εντός

της Κοινότητας.

Ο ανάδοχος παρέχει δωρεάν τα δοκιµαζόµενα φάρµακα και, ενδεχοµένως, το µηχανισµό

χορήγησής τους, εκτός εάν τα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει ακριβείς όρους εφαρµοστέους σε

εξαιρετικές περιπτώσεις.

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τους όρους που τυχόν έχουν θεσπίσει.

Άρθρο 18

Προσαρµογή στην επιστηµονική-τεχνική πρόοδο

Οι αναγκαίες τρoπoπoιήσεις για την πρoσαρµoγή της παρoύσας oδηγίας στην επιστηµoνική και

τεχνoλoγική πρόoδo εκδίδoνται µε τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.
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Άρθρο 19

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την µόνιµη επιτροπή φαρµακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη

χρήση (στο εξής "επιτροπή"), η οποία συνεστήθη βάσει του άρθρου 2β της οδηγίας 75/318/ΕΟΚ.

2. Σε περίπτωση παραποµπής στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 20

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, πριν από τις �.*, τις νοµοθετικές, κανονιστικές

και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία,

ενηµερώνουν δε αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές το αργότερο από τις �.**

                                                
* Είκοσι τέσσερις µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** Τριάντα έξι µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ηµέρα δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 22

Παραλήπτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις  4 Σεπτεµβρίου 1997 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο1  πρόταση οδηγίας
σχετικά µε την σύγκλιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών µελών όσον αφορά την εφαρµογή της ορθής κλινικής πρακτικής στη
διεξαγωγή κλινικών δοκιµών στα φάρµακα που προορίζονται για τον άνθρωπο.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 28 Ιανουαρίου 19982 .

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Νοεµβρίου
19983 . Κατόπιν της γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή
υπέβαλε προς το Συµβούλιο, µε την από 27 Απριλίου 1999 επιστολή της,
τροποποιηµένη πρόταση4 .

4. Στις 20 Ιουλίου 2000, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το
άρθρο 251 της συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

5. Στόχος της πρότασης οδηγίας είναι ο εξορθολογισµός και η προσέγγιση των εθνικών
εγγράφων διατυπώσεων και διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τις κλινικές δοκιµές
φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο, µέσω ενιαίας εφαρµογής της ορθής
κλινικής πρακτικής.

6. Οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές περί ορθής κλινικής πρακτικής, εναρµονισµένες
στο διεθνές επίπεδο, δεν έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα και δεν εφαρµόζονται
οµοιόµορφα από τα διάφορα κράτη µέλη. Η κατάσταση αυτή επισύρει συχνά σοβαρές
καθυστερήσεις στο πρόγραµµα κλινικού πειραµατισµού και δη στην περίπτωση των
πολυκεντρικών κλινικών δοκιµών, όταν η ίδια δοκιµή πραγµατοποιείται σε πολλά
κράτη µέλη ταυτόχρονα.

Είναι συνεπώς κεφαλαιώδες  να µετουσιωθούν οι βασικές αρχές και οι κατευθυντήριες
γραµµές  της Κοινότητας σε κοινοτική νοµοθετική πράξη δεσµευτικού χαρακτήρα.

                                                
1 ΕΕ αριθ. C 306 της 8.10.1997, σ. 9.
2 ΕΕ αριθ. C   95 της 30.3.1998, σ. 1.
3 ΕΕ αριθ. C 379 της   7.12.1998, σ. 27.
4 ΕΕ αριθ. C  161της   8.6.1999, σ. 5.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

7. Η κοινή θέση του Συµβουλίου βασίζεται κατ�ουσίαν στην τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής και ως εκ τούτου ενσωµατώνει είτε το γράµµα είτε το πνεύµα των

περισσότερων τροπολογιών που πρότεινε το Κοινοβούλιο και αποδέχθηκε η Επιτροπή.

8. Μια σηµαντική εξαίρεση αφορά την διαδικασία έναρξης των κλινικών δοκιµών, την

οποία το Συµβούλιο τροποποίησε σε µεγάλο βαθµό (τροπλογίες 13, 15, 18, 31), µε

σκοπό την απλούστευση και την επίσπευση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τις

αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.

9. Μια άλλη εξαίρεση αφορά τις διατάξεις όσον αφορά την προστασία των

συµµετεχόντων στις κλινικές δοκιµές και ειδικότερα ορισµένες πτυχές απτόµενες των

ανηλίκων και των ανικάνων προς δικαιοπραξία ενηλίκων (τροπολογίες 1, 10 και 28), οι

οποίες µπόρεσαν να γίνουν δεκτές εν µέρει µόνο από το Συµβούλιο και την Επιτροπή,

αν και πάντως τα δύο θεσµικά όργανα φρονούν ότι οι εγγυήσεις περί προστασίας των

συµµετεχόντων στις κλινικές δοκιµές δεν αποδυναµώνονται εξ αιτίας τους (βλ.

σηµ. 21).

10. Η Επιτροπή εγκρίνει όλες τις τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο.

11. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής

περιέχει, πέραν των διαφόρων νέων διατάξεων κατόπιν της γνωµοδότησης του

Κοινοβουλίου, και σοβαρές συντακτικές τροποποιήσεις του αρχικού κειµένου.

Επίσης, το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες συντακτικές τροποποιήσεις στο κείµενο της

κοινής θέσης. Κατά συνέπεια, το Συµβούλιο προέβη στην αναδιατύπωση ή στην

αναδιάταξη µέρους των αρχικών διατάξεων στις οποίες αναφέρονταν οι προτάσεις

τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Τροπολογίες που έγιναν δεκτές δίχως τροποποιήσεις, µε κάποιες δευτερεύουσες συντακτικές
αλλαγές, ή δεκτές ως προς την αρχή τους

12. Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία 6 επειδή συµπληρώνει τον κατάλογο ορισµών του

άρθρου 2 µε τον ορισµό της «εν επιγνώσει συναίνεσης». Ο ορισµός που επέλεξε το

Συµβούλιο διακρίνεται από τον ορισµό που πρότεινε το Κοινοβούλιο δεδοµένου ότι καλύπτει

και τα άτοµα που δεν είναι σε θέση να δώσουν τη συγκατάθεσή τους µε πλήρες συνειδός.

13. Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία 9 όσον αφορά τον ορισµό της «απροσδόκητης

παρενέργειας» στο σηµείο ν) του άρθρου 2, µε κάποιες συντακτικές αλλαγές.

14. Το δεύτερο µέρος της τροπολογίας 12 (άρθρο 4 παράγραφος 7) όσον αφορά την

κατ�εξαίρεση παράταση της προθεσµίας των 60 ηµερών προκειµένου η επιτροπή

δεοντολογίας να ανακοινώσει τη γνώµη της, σε περίπτωση που οι δοκιµές συµπεριλαµβάνουν

φάρµακα γονιδιακής θεραπείας, έγινε δεκτή από το Συµβούλιο µε ταυτόχρονη επέκτασή της

στα φάρµακα σωµατοκυτταρικής θεραπείας, συµπεριλαµβανοµένης της ξενογονιδιακής

κυτταρικής θεραπείας.

15. Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία 19 (άρθρο 9 παράγραφος 3) που αφορά την

απαρέγκλιτη τήρηση του απορρήτου των δεδοµένων που εισάγονται στην ευρωπαϊκή βάση

δεδοµένων.

16. Η τροπολογία 21 (άρθρο 10 παράγραφος 1) που αφορά την υποχρέωση ενηµέρωσης του

αναδόχου, των λοιπών αρµοδίων αρχών, της αφορώµενης επιτροπής δεοντολογίας και της

Επιτροπής σε περίπτωση που χρειαστεί να ανασταλεί µια δοκιµή, έγινε δεκτή από το

Συµβούλιο µε την προσθήκη της υποχρεωτικής ενηµέρωσης του Οργανισµού.

17. Επίσης, το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία 22 (άρθρο 10 παράγραφος 2) όσον αφορά την

υποχρέωση του αναδόχου να προβλέπει σχέδιο δράσης που πρέπει να εφαρµόσει στην

περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται πλέον στις υποχεώσεις του και να ενηµερώσει σχετικά

την επιτροπή δεοντολογίας, τις λοιπές αρµόδιες αρχές και την Επιτροπή.

18. Το Συµβούλιο δέχθηκε την βασική αρχή των τροπολογιών 23, 24 και 25 όσον αφορά τις

διατάξεις τις σχετικές µε την κατασκευή και την εισαγωγή δοκιµαζοµένων φαρµάκων

(άρθρο 11).
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19. Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία 33 για την πρόσβαση στην έκθεση επιθεωρήσεως

κατόπιν αιτιολογηµένης αιτήσεως (άρθρο 13 παράγραφος 2).

20. Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία 27 επιφέροντάς της συγχρόνως κάποιες συντακτικές

αλλαγές (άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ)).

Τροπολογίες που έγιναν µερικώς δεκτές

21. Το Συµβούλιο αποδέχθηκε εν µέρει τις τροπολογίες 1, 10 και 28 όσον αφορά την προστασία

των συµµετεχόντων στις κλινικές δοκιµές.  Ως εκ τούτου συµπεριέλαβε µέρος της

προτεινόµενης τροπολογίας 1, που αφορά τροποποίηση της αιτιολογικής παραγράφου 2, σε

νέα αιτιολογική παράγραφο 3.

∆έχθηκε επίσης τις προτεινόµενες τροποποιήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 καθώς και

παράγραφος 2 στοιχείο α) όσον αφορά το δικαίωµα του συµµετέχοντος για σεβασµό της

φυσικής και ψυχικής του ακεραιότητας.

Το Συµβούλιο εισήγαγε ορισµό λειτουργικού χαρακτήρα, την «εν επιγνώσει συναίνεση»

(άρθρο 2 στοιχείο ι)) ο οποίος αντιστοιχεί στον ορισµό της σύµβασης για τα δικαιώµατα του

ανθρώπου και την βιοϊατρική.

Επίσης, το Συµβούλιο συµπλήρωσε τις διατάξεις του άρθρου 3 µε διευκρινίσεις όσον αφορά

τους τρόπους άσκησης ή ανάκλησης της συναίνεσης (άρθρο 3 παράγραφοι 2 α) και β)) και µε

την υποχρέωση καθιέρωσης συνδέσµου ο οποίος παρέχει στον συµµετέχοντα περαιτέρω

πληροφορίες (άρθρο 3 παράγραφος 4).

Τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές

22. Οι τροπολογίες 2 και 3 κατέστησαν άνευ αντικειµένου, δεδοµένου ότι η οδηγία δεν

περιλαµβάνει πλέον διατάξεις όσον αφορά τα τοπικά κέντρα.

23. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία 7 για την υποκατάσταση της έννοιας του

«ερευνητή» στον ορισµό από την έννοια του «υπευθύνου ατόµου» ή του «υπεθύνου ιατρού»

(άρθρο 2 στοιχείο στ)).
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24. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε να συµπληρωθεί ο ορισµός «σοβαρό ανεπιθύµητο συµβάν ή

σοβαρή παρενέργεια» µε την διάταξη που προτείνει το Κοινοβούλιο (τροπολογία 8 � άρθρο 2

στοιχείο ξ)).

25. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε να καταργηθεί η διάταξη η σχετική µε τον τρόπο αµοιβής ή

αποζηµίωσης των ερευνητών και των συµµετεχόντων σε κλινικές δοκιµές ως συστατικό

στοιχείο για την γνωµοδότηση της επιτροπής δεοντολογίας  (τροπολογία 11 � άρθρο 4

παράγραφος 3 στοιχείο θ)).

26. Οι τροπολογίες 13, 15, 18 και 31 κατέστησαν άνευ αντικειµένου, διότι η διαδικασία έναρξης

κλινικής δοκιµής που επέλεξε το Συµβούλιο διαφέρει κατά πολύ από εκείνες που

περιλαµβάνονται στην αρχική και στην τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας (άρθρο 7) (βλ.

επίσης σηµείο 8).

27. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία 26 προκειµένου  να αναγράφεται στη συσκευασία

ότι το φάρµακο χρησιµοποιείται στο πλαίσιο κλινικής δοκιµής και συνεπώς δεν µπορεί να

πωληθεί (άρθρο 12).

28. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία 32 για διαγραφή της µνείας σύµφωνα µε την

οποία οι επιθεωρήσεις για να εξακριβωθεί η τήρηση της ορθής κλινικής πρακτικής και

παρασκευής διενεργούνται «εξ ονόµατος της Κοινότητας » (άρθρο 13 παράγραφος 1).

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 26.07.2000
SEC(2000) 1293τελικό

1997/0197 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύγκλιση των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων όσον αφορά την εφαρµογή της
Ορθής Κλινικής Πρακτικής στην διεξαγωγή κλινικών δοκιµών στα φάρµακα που

προορίζονται για τον άνθρωπο
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1997/0197 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύγκλιση των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων όσον αφορά την εφαρµογή της
Ορθής Κλινικής Πρακτικής στην διεξαγωγή κλινικών δοκιµών στα φάρµακα που

προορίζονται για τον άνθρωπο

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ

Ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο:
1997 (έγγραφο COM(1997)369τελικό-1997/0197(COD) : 4Σεπτεµβρίου 1997

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 28 Ιανουαρίου 1998

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 1η ανάγνωση:
17Νοεµβρίου 1998

Ηµεροµηνία υποβολής της τροποποιηµένης πρότασης:
1999 (έγγραφο COM (1999)193τελικό-1997/0197(COD): 27Απριλίου 1999

Ηµεροµηνία υιοθέτησης της κοινής θέσης: 19 Ιουλίου 2000

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η παρούσα πρόταση οδηγίας αποβλέπει στην εναρµόνιση των επιστηµονικών προτύπων,
στον εξορθολογισµό των τεκµηριωτικών και διοικητικών διαδικασιών που ακολουθούνται
στη διεξαγωγή των κλινικών δοκιµών των φαρµάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο,
εξασφαλίζοντας, εκ παραλλήλου, την προστασία των υποκειµένων.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

3.1. Σύντοµα γενικά σχόλια για την κοινή θέση

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διαφέρει από την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.
∆ιευκρινίζει, αποσαφηνίζει και συµπληρώνει ορισµένα σηµεία, ενισχύει την αρχή της
επικουρικότητας, πλην όµως δεν επιφέρει τροποποιήσεις επί της ουσίας.

3.2. Τύχη των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 1η ανάγνωση:

– Τροπολογίες του ΕΚ τις οποίες έκανε δεκτές η Επιτροπή, και οι οποίες έχουν
ενσωµατωθεί στην κοινή θέση:
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οι τροπολογίες τις οποίες έκανε δεκτές η Επιτροπή ενσωµατώθηκαν στην κοινή
θέση, ειδικότερα δε οι εγγυήσεις για την προστασία των υποκειµένων στις κλινικές
δοκιµές: η εκ των προτέρων ενηµέρωση και συναίνεση των υποκειµένων, η θέση και
ο ενισχυµένος ρόλος των επιτροπών δεοντολογίας στην έναρξη και την

παρακολούθηση των εν λόγω δοκιµών καθώς και στις ανταλλαγές πληροφοριών.

– Τροπολογίες του ΕΚ τις οποίες έκανε δεκτές η Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν

στην κοινή θέση:

ουδεµία.

3.3. Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο και θέση της Επιτροπής έναντι αυτών:

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διαφέρει από την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής στα

σηµεία που αφορούν την λεπτοµερή οργάνωση των επιτροπών δεοντολογίας, όπου
εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας, στις προθεσµίες που προσδιορίζονται σαφέστερα
αλλά που παρατείνονται, παραµένοντας πάντοτε στα όρια του λογικού, στις διάφορες
κατηγορίες αδειών όπου λαµβάνεται υπόψη ο τύπος του συγκεκριµένου φαρµάκου, ιδιαίτερα
δε όσον αφορά τις νέες θεραπευτικές πρακτικές, καθώς και στον έλεγχο της παραγωγής και
εισαγωγής πειραµατικών φαρµάκων, όπου λαµβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα του

συγκεκριµένου τύπου φαρµάκου.

Η κοινή θέση αντανακλά τις ανάγκες των κρατών µελών, ιδίως από πλευράς προθεσµιών,
πλην όµως η Επιτροπή εκτιµά ότι, επί της ουσίας, η πρότασή της δεν έχει αλλοιωθεί.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της κοινής θέσεως. Η θέσπιση κοινοτικής νοµοθεσίας όσον αφορά
την εφαρµογή της ορθής κλινικής πρακτικής στην διεξαγωγή κλινικών δοκιµών στα φάρµακα

αναµένεται να προαγάγει την διεξαγωγή του εν λόγω τύπου δοκιµών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ουδεµία.


