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Τροπολογία 75
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σε μια κλινική δοκιμή η ασφάλεια και
τα δικαιώματα των συμμετεχόντων πρέπει 
να προστατεύονται και τα στοιχεία που 
προκύπτουν να είναι αξιόπιστα και 
ανθεκτικά.

(1) Σε μια κλινική δοκιμή η ασφάλεια, τα 
δικαιώματα και η ευημερία των 
συμμετεχόντων πρέπει να προστατεύονται 
και τα στοιχεία που προκύπτουν να είναι 
αξιόπιστα και ανθεκτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του προτεινόμενου κανονισμού και το άρθρο 6 της Διεθνούς Ιατρικής 
Συνόδου του Ελσίνκι σχετικά με τις δεοντολογικές αρχές για την ιατρική έρευνα στην οποία οι 
συμμετέχοντες είναι άνθρωποι (Σεούλ 2008) προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια, τα 
δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων.

Τροπολογία 76
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σε μια κλινική δοκιμή η ασφάλεια και
τα δικαιώματα των συμμετεχόντων πρέπει 
να προστατεύονται και τα στοιχεία που 
προκύπτουν να είναι αξιόπιστα και 
ανθεκτικά.

(1) Σε μια κλινική δοκιμή η ασφάλεια, τα 
δικαιώματα και η υγεία των 
συμμετεχόντων πρέπει να προστατεύονται 
και τα στοιχεία που προκύπτουν να είναι 
αξιόπιστα και ανθεκτικά.

Or. en

Τροπολογία 77
Christel Schaldemose
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σε μια κλινική δοκιμή η ασφάλεια και 
τα δικαιώματα των συμμετεχόντων πρέπει 
να προστατεύονται και τα στοιχεία που 
προκύπτουν να είναι αξιόπιστα και
ανθεκτικά.

(1) Σε μια κλινική δοκιμή η ασφάλεια και 
τα δικαιώματα των συμμετεχόντων πρέπει 
να προστατεύονται και τα στοιχεία που 
προκύπτουν να είναι αξιόπιστα, ανθεκτικά 
και να λαμβάνουν υπόψη την 
ποικιλομορφία του πληθυσμού από 
άποψη ηλικίας και φύλου.

Or. en

Τροπολογία 78
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σε μια κλινική δοκιμή η ασφάλεια και 
τα δικαιώματα των συμμετεχόντων πρέπει 
να προστατεύονται και τα στοιχεία που 
προκύπτουν να είναι αξιόπιστα και 
ανθεκτικά.

(1) Σε μια κλινική δοκιμή η ασφάλεια και 
τα δικαιώματα των συμμετεχόντων πρέπει 
να προστατεύονται και τα στοιχεία που 
προκύπτουν να είναι αξιόπιστα και 
ανθεκτικά. Τα συμφέροντα των 
συμμετεχόντων πρέπει πάντοτε να έχουν 
προτεραιότητα έναντι άλλων 
συμφερόντων.

Or. sl

Τροπολογία 79
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για να είναι δυνατός ο ανεξάρτητος 
έλεγχος της τήρησης των εν λόγω αρχών, 
μια κλινική δοκιμή πρέπει να υπόκειται σε 
προέγκριση.

(2) Για να είναι δυνατός ο ανεξάρτητος 
έλεγχος της τήρησης των εν λόγω αρχών, 
μια κλινική δοκιμή πρέπει να υπόκειται σε 
προέγκριση και πρέπει να διασφαλίζεται 
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ότι αυτή που χορηγούν την άδεια δεν 
έχουν σύγκρουση συμφερόντων και είναι 
ανεξάρτητοι από τον ανάδοχο, το ίδρυμα
της εγκατάστασης όπου διενεργείται η 
δοκιμή και τους εμπλεκόμενους
ερευνητές.

Or. en

Τροπολογία 80
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για να είναι δυνατός ο ανεξάρτητος 
έλεγχος της τήρησης των εν λόγω αρχών, 
μια κλινική δοκιμή πρέπει να υπόκειται σε 
προέγκριση.

(2) Για να είναι δυνατός ο ανεξάρτητος 
έλεγχος της τήρησης των εν λόγω αρχών, 
μια κλινική δοκιμή πρέπει να υπόκειται σε 
προέγκριση και να λαμβάνει εκ των 
προτέρων την έγκριση επιτροπής 
δεοντολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη συνάδει με το άρθρο 9, παράγραφος 1 της απόφασης 2001/20/EΚ και 
περιλαμβάνει την αρχή της προέγκρισης μελετητικού πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 15 
της δήλωσης της Διεθνούς Ιατρικής Συνόδου του Ελσίνκι (Σεούλ 2008) και του τμήματος 2.6 
των κατευθυντήριων γραμμών ICH-GCP στις αιτιολογικές σκέψεις του προτεινόμενου 
κανονισμού.

Τροπολογία 81
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για να είναι δυνατός ο ανεξάρτητος 
έλεγχος της τήρησης των εν λόγω αρχών, 
μια κλινική δοκιμή πρέπει να υπόκειται σε 
προέγκριση.

(2) Για να είναι δυνατός ο ανεξάρτητος 
έλεγχος της τήρησης των εν λόγω αρχών, 
μια κλινική δοκιμή πρέπει να υπόκειται σε 
προέγκριση που πρέπει να περιλαμβάνει 
έλεγχο από επιτροπή δεοντολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι συμφωνούμε ότι ο έλεγχος από επιτροπή δεοντολογίας είναι απαραίτητος, 
υποστηρίζουμε αποφασιστικά την υφιστάμενη πρόταση για μια απόφαση σε κάθε κράτος μέλος. 
Η υφιστάμενη διατύπωση δίνει την εντύπωση ότι υπάρχουν δύο βήματα, πράγμα που ασφαλώς 
δεν πρέπει να συμβαίνει. Η διατύπωση πρέπει να γίνει με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι στην 
άδεια θα περιλαμβάνεται και η έγκριση δεοντολογίας και θα καθορίζεται από τον κανονισμό 
και σε σχέση με το χρονοδιαγράμματα.

Τροπολογία 82
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για να είναι δυνατός ο ανεξάρτητος 
έλεγχος της τήρησης των εν λόγω αρχών, 
μια κλινική δοκιμή πρέπει να υπόκειται σε 
προέγκριση.

(2) Για να είναι δυνατός ο ανεξάρτητος 
έλεγχος της τήρησης των εν λόγω αρχών, 
μια κλινική δοκιμή πρέπει να υπόκειται σε 
προέγκριση. Η άδεια αυτή πρέπει να 
περιλαμβάνει επιστημονικές, 
δεοντολογικές και διοικητικές πτυχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική αξιολόγηση δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη δεοντολογική.

Τροπολογία 83
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο υπάρχων ορισμός της κλινικής 
δοκιμής, όπως περιέχεται στην οδηγία 
2001/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Απριλίου 2001, για την προσέγγιση 
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 θα πρέπει να αποσαφηνιστεί. Για 
τον σκοπό αυτό, η έννοια της κλινικής 
δοκιμής θα πρέπει να οριστεί επακριβώς 
με την εισαγωγή ευρύτερης έννοιας της 
«κλινικής μελέτης», της οποίας η κλινική 
δοκιμή αποτελεί κατηγορία. Η εν λόγω 
κατηγορία θα πρέπει να οριστεί με βάση 
ειδικά κριτήρια. Η προσέγγιση αυτή 
λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές και είναι 
σύμφωνη με τη νομοθεσία που διέπει τα 
φάρμακα, η οποία βασίζεται στη 
διάκριση «κλινικής δοκιμής» και «μη 
παρεμβατικής μελέτης».

(3) Ο υπάρχων ορισμός της κλινικής 
δοκιμής, όπως περιέχεται στην οδηγία 
2001/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Απριλίου 2001, για την προσέγγιση 
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 θα πρέπει να αποσαφηνιστεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παλαιός ορισμός που περιλαμβανόταν στην οδηγία 2001/20/EΚ σχετικά με «κλινική δοκιμή» 
πρέπει να διατηρηθεί παράλληλα με την προσθήκη δοκιμών χαμηλής παρέμβασης με μια 
αποσαφήνιση· πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι εκ των υστέρων δοκιμές για έγκριση ασφάλειας 
και αποτελεσματικότητας καλύπτονται από τον ορισμό της κλινικής δοκιμής και, συνεπώς, από 
τον κανονισμό. Οι αλλαγές αυτές εισάγονται στις τροπολογίες 3,4 και 5.

Τροπολογία 84
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού είναι, στην ουσία, το ίδιο με 
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2001/20/ΕΚ. Μολονότι το πεδίο 
εφαρμογής περιορίζεται στην κλινική 
έρευνα για φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση, είναι πολύ ευρύ, 
δεδομένου ότι εξαιρούνται μόνο οι 
κλινικές μελέτες που δεν συνεπάγονται 
«παρέμβαση» (π.χ. έρευνες μεταξύ 
ιατρών χωρίς πρόσθετη παρέμβαση ή 
«άντληση δεδομένων»). Για τις «μη 
παρεμβατικές μελέτες» που είναι 
μετεγκριτικές μελέτες ασφάλειας οι 
οποίες δρομολογήθηκαν, αποτέλεσαν 
αντικείμενο διαχείρισης ή 
χρηματοδοτήθηκαν από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας. Αυτό παρέχει τη 
δυνατότητα τα δεδομένα να «θάβονται»
και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

Or. fr

Τροπολογία 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οδηγία 2001/20/ΕΚ είχε σκοπό την 
απλούστευση και εναρμόνιση των 
διοικητικών διατάξεων που διέπουν τις 
κλινικές δοκιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι μόνο 
μερικώς επιτεύχθηκε η εναρμόνιση των 
ρυθμίσεων για τις κλινικές δοκιμές. Αυτό 

(4) Η οδηγία 2001/20/ΕΚ είχε σκοπό την 
απλούστευση και εναρμόνιση των 
διοικητικών διατάξεων που διέπουν τις 
κλινικές δοκιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι μόνο 
μερικώς επιτεύχθηκε η εναρμόνιση των 
ρυθμίσεων για τις κλινικές δοκιμές. Αυτό 
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καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διεξαγωγή 
μιας κλινικής δοκιμής σε πολλά κράτη 
μέλη. Από τις επιστημονικές εξελίξεις, 
ωστόσο, φαίνεται ότι οι μελλοντικές 
κλινικές δοκιμές θα στοχεύουν 
περισσότερο σε ειδικές κατηγορίες 
ασθενών, όπως υποσύνολα που 
προσδιορίζονται βάσει γονιδιακών 
πληροφοριών. Για να συμπεριληφθεί 
επαρκής αριθμός ασθενών σε τέτοιου 
είδους δοκιμές, ενδέχεται να χρειάζεται 
συμμετοχή από πολλά, αν όχι από όλα, τα 
κράτη μέλη. Οι νέες διαδικασίες έγκρισης 
των κλινικών δοκιμών πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη συμπερίληψη όσο το 
δυνατόν περισσότερων κρατών μελών. 
Συνεπώς, για να απλουστευτούν οι 
διαδικασίες υποβολής μιας αίτησης, πρέπει 
να αποφευχθεί η παράλληλη υποβολή 
ταυτόσημων σε μεγάλο βαθμό 
πληροφοριών και να αντικατασταθεί από 
την υποβολή μιας αίτησης μέσω μιας και 
μόνο πύλης υποβολής για όλα τα οικεία 
κράτη μέλη.

καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διεξαγωγή 
μιας κλινικής δοκιμής σε πολλά κράτη 
μέλη. Από τις επιστημονικές εξελίξεις, 
ωστόσο, φαίνεται ότι οι μελλοντικές 
κλινικές δοκιμές θα στοχεύουν 
περισσότερο σε ειδικές κατηγορίες 
ασθενών, όπως υποσύνολα που 
προσδιορίζονται βάσει γονιδιακών 
πληροφοριών. Για να συμπεριληφθεί 
επαρκής αριθμός ασθενών σε τέτοιου 
είδους δοκιμές, ενδέχεται να χρειάζεται 
συμμετοχή από πολλά, αν όχι από όλα, τα 
κράτη μέλη. Οι νέες διαδικασίες έγκρισης 
των κλινικών δοκιμών πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη συμπερίληψη όσο το 
δυνατόν περισσότερων κρατών μελών. 
Συνεπώς, για να απλουστευτούν οι 
διαδικασίες υποβολής μιας αίτησης, πρέπει 
να αποφευχθεί η παράλληλη υποβολή 
ταυτόσημων σε μεγάλο βαθμό 
πληροφοριών και να αντικατασταθεί από 
την υποβολή μιας αίτησης μέσω μιας και 
μόνο πύλης υποβολής για όλα τα οικεία 
κράτη μέλη. Η πύλη πρέπει να περιορίζει 
την περιττή γραφειοκρατία ούτως ώστε 
από τη χρήση της να μπορούν να 
επωφεληθούν όχι μόνο οι ανάδοχοι και οι 
πανεπιστημιακοί ερευνητές που 
διενεργούν πολυεθνική έρευνα αλλά και οι 
δημόσιες αρχές.

Or. fi

Τροπολογία 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οδηγία 2001/20/ΕΚ είχε σκοπό την 
απλούστευση και εναρμόνιση των 
διοικητικών διατάξεων που διέπουν τις 
κλινικές δοκιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι μόνο 

(4) Η οδηγία 2001/20/ΕΚ είχε σκοπό την 
απλούστευση και εναρμόνιση των 
διοικητικών διατάξεων που διέπουν τις 
κλινικές δοκιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι μόνο 
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μερικώς επιτεύχθηκε η εναρμόνιση των 
ρυθμίσεων για τις κλινικές δοκιμές. Αυτό 
καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διεξαγωγή 
μιας κλινικής δοκιμής σε πολλά κράτη 
μέλη. Από τις επιστημονικές εξελίξεις, 
ωστόσο, φαίνεται ότι οι μελλοντικές 
κλινικές δοκιμές θα στοχεύουν 
περισσότερο σε ειδικές κατηγορίες 
ασθενών, όπως υποσύνολα που 
προσδιορίζονται βάσει γονιδιακών 
πληροφοριών. Για να συμπεριληφθεί 
επαρκής αριθμός ασθενών σε τέτοιου 
είδους δοκιμές, ενδέχεται να χρειάζεται 
συμμετοχή από πολλά, αν όχι από όλα, τα 
κράτη μέλη. Οι νέες διαδικασίες έγκρισης 
των κλινικών δοκιμών πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη συμπερίληψη όσο το 
δυνατόν περισσότερων κρατών μελών. 
Συνεπώς, για να απλουστευτούν οι 
διαδικασίες υποβολής μιας αίτησης, πρέπει 
να αποφευχθεί η παράλληλη υποβολή 
ταυτόσημων σε μεγάλο βαθμό 
πληροφοριών και να αντικατασταθεί από 
την υποβολή μιας αίτησης μέσω μιας και 
μόνο πύλης υποβολής για όλα τα οικεία 
κράτη μέλη.

μερικώς επιτεύχθηκε η εναρμόνιση των 
ρυθμίσεων για τις κλινικές δοκιμές. Αυτό 
καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διεξαγωγή 
μιας κλινικής δοκιμής σε πολλά κράτη 
μέλη. Από τις επιστημονικές εξελίξεις, 
ωστόσο, φαίνεται ότι οι μελλοντικές 
κλινικές δοκιμές θα στοχεύουν 
περισσότερο σε ειδικές κατηγορίες 
ασθενών, όπως υποσύνολα που 
προσδιορίζονται βάσει γονιδιακών 
πληροφοριών. Για να συμπεριληφθεί 
επαρκής αριθμός ασθενών σε τέτοιου 
είδους δοκιμές, ενδέχεται να χρειάζεται 
συμμετοχή από πολλά, αν όχι από όλα, τα 
κράτη μέλη. Οι νέες διαδικασίες έγκρισης 
των κλινικών δοκιμών πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη συμπερίληψη όσο το 
δυνατόν περισσότερων κρατών μελών. 
Συνεπώς, για να απλουστευτούν οι 
διαδικασίες υποβολής μιας αίτησης, πρέπει 
να αποφευχθεί η παράλληλη υποβολή 
ταυτόσημων σε μεγάλο βαθμό 
πληροφοριών και να αντικατασταθεί από 
την υποβολή μιας αίτησης μέσω μιας και 
μόνο πύλης υποβολής για όλα τα οικεία 
κράτη μέλη. Δεδομένου ότι οι κλινικές 
δοκιμές που διενεργούνται σε ένα μόνο 
κράτος μέλος είναι εξίσου απαραίτητες 
για την ευρωπαϊκή κλινική έρευνα, η 
διαδικασία στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού πρέπει επίσης να καλύπτει τις 
δοκιμές αυτές. Ο φάκελος υποβολής των 
εν λόγω κλινικών δοκιμών πρέπει να 
διαβιβάζεται μέσω της ενιαίας 
ευρωπαϊκής πύλης.

Or. fr

Τροπολογία 87
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εμπειρία από την οδηγία 2001/20/ΕΚ 
έδειξε επίσης ότι ο σκοπός της 
απλούστευσης και της εναρμόνισης των 
διοικητικών διατάξεων που διέπουν τις 
κλινικές δοκιμές στην Ένωση δεν μπορεί 
να επιτευχθεί με μια νομοθετική πράξη, 
όπως η οδηγία, αλλά μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με έναν κανονισμό. Μόνον η νομική 
μορφή ενός κανονισμού εξασφαλίζει ότι τα 
κράτη μέλη βασίζουν την αξιολόγηση μιας 
αίτησης για την έγκριση διεξαγωγής μιας 
κλινικής δοκιμής σε ταυτόσημα κριτήρια, 
και όχι σε αποκλίνοντα μέτρα εθνικής 
εφαρμογής. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη 
συνολική διαδικασία έγκρισης αλλά και 
για όλα τα άλλα θέματα που εξετάζει ο 
παρών κανονισμός, όπως η κοινοποίηση 
για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των 
κλινικών δοκιμών και οι απαιτήσεις για 
την επισήμανση των φαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο μιας 
κλινικής δοκιμής.

(5) Η εμπειρία από την οδηγία 2001/20/ΕΚ 
έδειξε επίσης ότι ο σκοπός της 
απλούστευσης και της εναρμόνισης των 
διατάξεων που διέπουν τις κλινικές 
δοκιμές στην Ένωση δεν μπορεί να 
επιτευχθεί με μια νομοθετική πράξη, όπως 
η οδηγία, αλλά μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
με έναν κανονισμό. Μόνον η νομική 
μορφή ενός κανονισμού εξασφαλίζει ότι τα 
κράτη μέλη βασίζουν την αξιολόγηση μιας 
αίτησης για την έγκριση διεξαγωγής μιας 
κλινικής δοκιμής σε ταυτόσημα κριτήρια, 
και όχι σε αποκλίνοντα μέτρα εθνικής 
εφαρμογής. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη 
συνολική διαδικασία έγκρισης αλλά και 
για όλα τα άλλα θέματα που εξετάζει ο 
παρών κανονισμός, όπως η κοινοποίηση 
για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των 
κλινικών δοκιμών και οι απαιτήσεις για 
την επισήμανση των φαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο μιας 
κλινικής δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίθετο «διοικητικές» πρέπει να απαλειφθεί καθόσον είναι απαραίτητο η εναρμόνιση να 
αφορά όχι μόνο διοικητικές πτυχές αλλά και δεοντολογικές.

Τροπολογία 88
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργάζονται στην αξιολόγηση μιας 
αίτησης έγκρισης για τη διεξαγωγή μιας 
κλινικής δοκιμής. Η συνεργασία αυτή δεν 
μπορεί να περιλαμβάνει πτυχές εγγενώς 

(6) Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργάζονται στην αξιολόγηση μιας 
αίτησης έγκρισης για τη διεξαγωγή μιας 
κλινικής δοκιμής.
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εθνικές ούτε δεοντολογικές πτυχές μιας 
κλινικής δοκιμής, όπως η εν επιγνώσει 
συναίνεση.

Or. fr

Τροπολογία 89
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργάζονται στην αξιολόγηση μιας 
αίτησης έγκρισης για τη διεξαγωγή μιας 
κλινικής δοκιμής. Η συνεργασία αυτή δεν 
μπορεί να περιλαμβάνει πτυχές εγγενώς 
εθνικές ούτε δεοντολογικές πτυχές μιας 
κλινικής δοκιμής, όπως η εν επιγνώσει 
συναίνεση.

(6) Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργάζονται στην αξιολόγηση μιας 
αίτησης έγκρισης για τη διεξαγωγή μιας 
κλινικής δοκιμής. Η συνεργασία αυτή δεν 
μπορεί να περιλαμβάνει πτυχές εγγενώς 
εθνικές

Or. en

Τροπολογία 90
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα χρονοδιαγράμματα για την 
αξιολόγηση του φακέλου μιας αίτησης για 
την έγκριση κλινικών δοκιμών θα πρέπει 
να επαρκούν για την αξιολόγηση του 
φακέλου και, παράλληλα, να διασφαλίζουν 
την ταχεία πρόσβαση σε νέες, 
καινοτομικές αγωγές και να εγγυώνται ότι 
η Ένωση παραμένει ελκυστικό μέρος για 
τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Με βάση 
αυτά, η οδηγία 2001/20/ΕΚ εισήγαγε την 
έννοια της σιωπηρούς έγκρισης. Η έννοια 

(8) Τα χρονοδιαγράμματα για την 
αξιολόγηση του φακέλου μιας αίτησης για 
την έγκριση κλινικών δοκιμών θα πρέπει 
να επαρκούν για την αξιολόγηση του 
φακέλου και, παράλληλα, να διασφαλίζουν 
την ταχεία πρόσβαση σε νέες, 
καινοτομικές αγωγές και να εγγυώνται ότι 
η Ένωση παραμένει ελκυστικό μέρος για 
τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Με βάση 
αυτά, η οδηγία 2001/20/ΕΚ εισήγαγε την 
έννοια της σιωπηρούς έγκρισης. Η έννοια 
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αυτή θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
υφίσταται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Στην 
περίπτωση εκδήλωσης μιας κρίσης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ταχείας 
αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης για 
την έγκριση κλινικής δοκιμής. Συνεπώς, 
δεν θα πρέπει να καθορίζονται ελάχιστες 
προθεσμίες για την έγκριση κλινικής 
δοκιμής.

αυτή θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
υφίσταται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Αν ένα 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και ένα 
υποβάλλον κράτος μέλος δεν υποβάλουν
την έκθεση αξιολόγησης, την αξιολόγηση 
ή την απόφαση εντός των ορισμένων 
χρονοδιαγραμμάτων, εφαρμόζεται 
αυτομάτως η έννοια της σιωπηρής 
έγκρισης. Στην περίπτωση εκδήλωσης μιας 
κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα ταχείας αξιολόγησης και 
έγκρισης της αίτησης για την έγκριση 
κλινικής δοκιμής. Συνεπώς, δεν θα πρέπει 
να καθορίζονται ελάχιστες προθεσμίες για 
την έγκριση κλινικής δοκιμής.

Or. fr

Τροπολογία 91
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα χρονοδιαγράμματα για την 
αξιολόγηση του φακέλου μιας αίτησης για 
την έγκριση κλινικών δοκιμών θα πρέπει 
να επαρκούν για την αξιολόγηση του 
φακέλου και, παράλληλα, να διασφαλίζουν 
την ταχεία πρόσβαση σε νέες, 
καινοτομικές αγωγές και να εγγυώνται ότι 
η Ένωση παραμένει ελκυστικό μέρος για 
τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Με βάση 
αυτά, η οδηγία 2001/20/ΕΚ εισήγαγε την 
έννοια της σιωπηρούς έγκρισης. Η έννοια 
αυτή θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
υφίσταται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Στην 
περίπτωση εκδήλωσης μιας κρίσης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ταχείας 
αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης για 

(8) Τα χρονοδιαγράμματα για την 
αξιολόγηση του φακέλου μιας αίτησης για 
την έγκριση κλινικών δοκιμών θα πρέπει 
να επαρκούν για την αξιολόγηση του 
φακέλου και, παράλληλα, να διασφαλίζουν 
την ταχεία πρόσβαση σε νέες, 
καινοτομικές αγωγές και να εγγυώνται ότι 
η Ένωση παραμένει ελκυστικό μέρος για 
τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Με βάση 
αυτά, η οδηγία 2001/20/ΕΚ εισήγαγε την 
έννοια της σιωπηρούς έγκρισης. Η έννοια 
αυτή θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
υφίσταται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, εκτός αν 
τα κράτη μέλη αναφέρουν ότι ισχύουν 
εξαιρετικές συνθήκες που δικαιολογούν 
ελάχιστη καθυστέρηση. Στην περίπτωση 
εκδήλωσης μιας κρίσης στον τομέα της 
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την έγκριση κλινικής δοκιμής. Συνεπώς, 
δεν θα πρέπει να καθορίζονται ελάχιστες 
προθεσμίες για την έγκριση κλινικής 
δοκιμής.

δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα ταχείας 
αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης για 
την έγκριση κλινικής δοκιμής. Συνεπώς, 
δεν θα πρέπει να καθορίζονται ελάχιστες 
προθεσμίες για την έγκριση κλινικής 
δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι τα χρονοδιαγράμματα πρέπει να τηρούνται, η ικανότητα των κρατών μελών να τα 
τηρούν εξαρτάται αφενός από συνηθισμένα και απρόβλεπτα στοιχεία που αφορούν το 
περιεχόμενο εφαρμογής και την επιχειρησιακή ικανότητα, που ενδέχεται να καθιστούν αδύνατη 
την ταχεία αξιολόγηση. Σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να τις επικαλεστούν προκειμένου να αποτρέψουν τη σιωπηρή έγκριση, ενώ 
ταυτόχρονα θα προσπαθούν να ολοκληρώσουν εντός εύθετου χρονικού διαστήματος την 
αξιολόγηση.

Τροπολογία 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα χρονοδιαγράμματα για την 
αξιολόγηση του φακέλου μιας αίτησης για 
την έγκριση κλινικών δοκιμών θα πρέπει 
να επαρκούν για την αξιολόγηση του 
φακέλου και, παράλληλα, να διασφαλίζουν 
την ταχεία πρόσβαση σε νέες, 
καινοτομικές αγωγές και να εγγυώνται ότι 
η Ένωση παραμένει ελκυστικό μέρος για 
τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Με βάση 
αυτά, η οδηγία 2001/20/ΕΚ εισήγαγε την 
έννοια της σιωπηράς έγκρισης. Η έννοια 
αυτή θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
υφίσταται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Στην 
περίπτωση εκδήλωσης μιας κρίσης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ταχείας 

(8) Τα χρονοδιαγράμματα για την 
αξιολόγηση του φακέλου μιας αίτησης για 
την έγκριση κλινικών δοκιμών θα πρέπει 
να επαρκούν για την αξιολόγηση του 
φακέλου και, παράλληλα, να διασφαλίζουν 
την ταχεία πρόσβαση σε νέες, 
καινοτομικές αγωγές και να εγγυώνται ότι 
η Ένωση παραμένει ελκυστικό μέρος για 
τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Με βάση 
αυτά, η οδηγία 2001/20/ΕΚ εισήγαγε την 
έννοια της έμμεσης έγκρισης εάν έχει 
υπάρξει ψηφοφορία υπέρ εκ μέρους της 
Επιτροπής Δεοντολογίας και η αρμόδια 
αρχή δεν έχει εκφράσει αντιρρήσεις εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η έννοια 
αυτή θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
υφίσταται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
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αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης για 
την έγκριση κλινικής δοκιμής. Συνεπώς, 
δεν θα πρέπει να καθορίζονται ελάχιστες 
προθεσμίες για την έγκριση κλινικής 
δοκιμής.

τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Στην 
περίπτωση εκδήλωσης μιας κρίσης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ταχείας 
αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης για 
την έγκριση κλινικής δοκιμής. Συνεπώς, 
στην περίπτωση κρίσης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, δεν θα πρέπει να 
καθορίζονται ελάχιστες προθεσμίες για την 
έγκριση κλινικής δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην Οδηγία 2001/20/ΕΚ θα πρέπει να είναι πλέον σαφής. Βάσει της εν λόγω 
Οδηγίας, μία σιωπηρή έγκριση θα πρέπει να προβλέπεται, δηλ. σε περίπτωση θετικής 
ψηφοφορίας της Επιτροπής Δεοντολογίας και ελλείψει αντίρρησης εκ μέρους της αρμόδιας 
αρχής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με ιδιαίτερα δυσχερή 
προβλήματα θα πρέπει ωστόσο να είναι αναγκαία η ρητή έγγραφη έγκριση. Θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι η τελευταία φράση της παραγράφου αναφέρεται μόνο στην περίπτωση κρίσης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 93
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα χρονοδιαγράμματα για την 
αξιολόγηση του φακέλου μιας αίτησης για 
την έγκριση κλινικών δοκιμών θα πρέπει 
να επαρκούν για την αξιολόγηση του 
φακέλου και, παράλληλα, να διασφαλίζουν 
την ταχεία πρόσβαση σε νέες, 
καινοτομικές αγωγές και να εγγυώνται ότι 
η Ένωση παραμένει ελκυστικό μέρος για 
τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Με βάση 
αυτά, η οδηγία 2001/20/ΕΚ εισήγαγε την 
έννοια της σιωπηρούς έγκρισης. Η έννοια 
αυτή θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
υφίσταται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Στην 
περίπτωση εκδήλωσης μιας κρίσης στον 

(8) Τα χρονοδιαγράμματα για την 
αξιολόγηση του φακέλου μιας αίτησης για 
την έγκριση κλινικών δοκιμών θα πρέπει 
να επαρκούν για την αξιολόγηση του 
φακέλου και, παράλληλα, να διασφαλίζουν 
την ταχεία πρόσβαση σε νέες, 
καινοτομικές αγωγές και να εγγυώνται ότι 
η Ένωση παραμένει ελκυστικό μέρος για 
τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, 
διασφαλίζοντας πρωτίστως την ασφάλεια 
και την ευημερία κάθε συμμετέχοντος. 
Με βάση αυτά, η οδηγία 2001/20/ΕΚ 
εισήγαγε την έννοια της σιωπηρούς 
έγκρισης. Η έννοια αυτή θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να υφίσταται, ώστε να 
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τομέα της δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ταχείας 
αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης για 
την έγκριση κλινικής δοκιμής. Συνεπώς, 
δεν θα πρέπει να καθορίζονται ελάχιστες 
προθεσμίες για την έγκριση κλινικής 
δοκιμής.

εξασφαλιστεί ότι τηρούνται τα 
χρονοδιαγράμματα. Στην περίπτωση 
εκδήλωσης μιας κρίσης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα ταχείας 
αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης για 
την έγκριση κλινικής δοκιμής. Συνεπώς, 
δεν θα πρέπει να καθορίζονται ελάχιστες 
προθεσμίες για την έγκριση κλινικής 
δοκιμής.

Or. el

Τροπολογία 94
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα χρονοδιαγράμματα για την 
αξιολόγηση του φακέλου μιας αίτησης για 
την έγκριση κλινικών δοκιμών θα πρέπει 
να επαρκούν για την αξιολόγηση του 
φακέλου και, παράλληλα, να διασφαλίζουν 
την ταχεία πρόσβαση σε νέες, 
καινοτομικές αγωγές και να εγγυώνται ότι 
η Ένωση παραμένει ελκυστικό μέρος για 
τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Με βάση 
αυτά, η οδηγία 2001/20/ΕΚ εισήγαγε την 
έννοια της σιωπηρούς έγκρισης. Η έννοια 
αυτή θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
υφίσταται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Στην 
περίπτωση εκδήλωσης μιας κρίσης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ταχείας 
αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης για 
την έγκριση κλινικής δοκιμής. Συνεπώς, 
δεν θα πρέπει να καθορίζονται ελάχιστες 
προθεσμίες για την έγκριση κλινικής 
δοκιμής.

(8) Τα χρονοδιαγράμματα για την 
αξιολόγηση του φακέλου μιας αίτησης για 
την έγκριση κλινικών δοκιμών θα πρέπει 
να επαρκούν για την αξιολόγηση του 
φακέλου και, παράλληλα, να διασφαλίζουν 
την ταχεία πρόσβαση σε νέες, 
καινοτομικές καθώς και υφιστάμενες (π.χ. 
γενόσημα φάρμακα) αγωγές και να 
εγγυώνται ότι η Ένωση παραμένει 
ελκυστικό μέρος για τη διεξαγωγή 
κλινικών δοκιμών. Με βάση αυτά, η 
οδηγία 2001/20/ΕΚ εισήγαγε την έννοια 
της σιωπηρούς έγκρισης. Η έννοια αυτή θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να υφίσταται, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται τα 
χρονοδιαγράμματα. Στην περίπτωση 
εκδήλωσης μιας κρίσης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα ταχείας 
αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης για 
την έγκριση κλινικής δοκιμής. Συνεπώς, 
δεν θα πρέπει να καθορίζονται ελάχιστες 
προθεσμίες για την έγκριση κλινικής 
δοκιμής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα έγκρισης κλινικών δοκιμών, 
(ιδίως όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα) για τις δοκιμές που αφορούν την έγκριση γενόσημων
φαρμάκων, ούτως ώστε οι υφιστάμενες θεραπείες που παύουν να καλύπτονται από δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας να μπορούν να καταχωρίζονται ταχέως ως γενόσημα φάρμακα προς όφελος 
ευρέος φάσματος ασθενών, εξασφαλίζοντας επίσης οικονομίες στα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης.

Τροπολογία 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι κλινικές έρευνες 
μπορούν να διενεργούνται ισότιμα τόσο 
από δημόσια όσο και ιδιωτικά κέντρα, 
και να υπόκεινται σε οιεσδήποτε 
κανονιστικές απαιτήσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε κράτη μέλη όπως η Ισπανία, όπου υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του δημόσιου και 
ιδιωτικού συστήματος υγείας, η αποσαφήνιση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα απαγορεύεται η διενέργεια κλινικών δοκιμών από ιδιωτικά κέντρα.

Τροπολογία 96
Tadeusz Cymański

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Ο εκσυγχρονισμός της υποδομής
ΤΠ, που διευκολύνει την προσαρμογή των 
κρατών μελών στα χρονοδιαγράμματα 
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έγκρισης, μπορεί να χρηματοδοτείται από 
διαρθρωτικά ταμεία.

Or. pl

Τροπολογία 97
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ο κίνδυνος για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε μια κλινική δοκιμή 
απορρέει κυρίως από δύο πηγές: το υπό 
έρευνα φάρμακο και την παρέμβαση. 
Πολλές κλινικές δοκιμές, ωστόσο, 
δημιουργούν έναν ελάχιστο πρόσθετο 
κίνδυνο για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε σχέση με τη συνήθη 
κλινική πρακτική. Αυτό συμβαίνει ιδίως 
όταν το υπό έρευνα φάρμακο καλύπτεται 
από άδεια κυκλοφορίας (π.χ. η ποιότητα, η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα έχουν 
ήδη αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία της 
άδειας κυκλοφορίας) και όταν η 
παρέμβαση δημιουργεί μόνο πολύ 
περιορισμένο πρόσθετο κίνδυνο στον 
ασθενή σε σύγκριση με τη συνήθη κλινική 
πρακτική. Αυτές οι «κλινικές δοκιμές 
χαμηλής παρέμβασης» έχουν συχνά πολύ 
μεγάλη σημασία για την αξιολόγηση των 
συνήθων φαρμακευτικών αγωγών και 
διαγνώσεων, βελτιστοποιούν τη χρήση των 
φαρμάκων και, συνεπώς, συμβάλλουν σε 
δημόσια υγεία υψηλού επιπέδου. Θα 
πρέπει να υπόκεινται σε λιγότερο 
αυστηρούς κανόνες, όπως συντομότερες 
προθεσμίες έγκρισης.

(9) Ο κίνδυνος για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε μια κλινική δοκιμή 
απορρέει κυρίως από δύο πηγές: το υπό 
έρευνα φάρμακο και την παρέμβαση. 
Πολλές κλινικές δοκιμές, ωστόσο, 
δημιουργούν έναν ελάχιστο πρόσθετο 
κίνδυνο για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε σχέση με τη συνήθη 
κλινική πρακτική. Αυτό συμβαίνει ιδίως 
όταν το υπό έρευνα φάρμακο καλύπτεται 
από άδεια κυκλοφορίας (π.χ. η ποιότητα, η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα έχουν 
ήδη αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία της 
άδειας κυκλοφορίας) και όταν η 
παρέμβαση δημιουργεί μόνο πολύ 
περιορισμένο πρόσθετο κίνδυνο στον 
ασθενή σε σύγκριση με τη βέλτιστη επί 
του παρόντος δοκιμασμένη παρέμβαση.
Αυτές οι «κλινικές δοκιμές χαμηλής 
παρέμβασης» έχουν συχνά πολύ μεγάλη 
σημασία για την αξιολόγηση των συνήθων 
φαρμακευτικών αγωγών και διαγνώσεων, 
βελτιστοποιούν τη χρήση των φαρμάκων 
και, συνεπώς, συμβάλλουν σε δημόσια 
υγεία υψηλού επιπέδου. Θα πρέπει να 
υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς 
κανόνες, όπως συντομότερες προθεσμίες 
έγκρισης.

Or. en

Τροπολογία 98
Roberta Angelilli
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ο κίνδυνος για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε μια κλινική δοκιμή 
απορρέει κυρίως από δύο πηγές: το υπό 
έρευνα φάρμακο και την παρέμβαση. 
Πολλές κλινικές δοκιμές, ωστόσο, 
δημιουργούν έναν ελάχιστο πρόσθετο 
κίνδυνο για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε σχέση με τη συνήθη 
κλινική πρακτική. Αυτό συμβαίνει ιδίως 
όταν το υπό έρευνα φάρμακο καλύπτεται 
από άδεια κυκλοφορίας (π.χ. η ποιότητα, η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα έχουν 
ήδη αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία της 
άδειας κυκλοφορίας) και όταν η 
παρέμβαση δημιουργεί μόνο πολύ 
περιορισμένο πρόσθετο κίνδυνο στον 
ασθενή σε σύγκριση με τη συνήθη κλινική 
πρακτική. Αυτές οι «κλινικές δοκιμές 
χαμηλής παρέμβασης» έχουν συχνά πολύ 
μεγάλη σημασία για την αξιολόγηση των 
συνήθων φαρμακευτικών αγωγών και 
διαγνώσεων, βελτιστοποιούν τη χρήση των 
φαρμάκων και, συνεπώς, συμβάλλουν σε 
δημόσια υγεία υψηλού επιπέδου. Θα 
πρέπει να υπόκεινται σε λιγότερο 
αυστηρούς κανόνες, όπως συντομότερες 
προθεσμίες έγκρισης.

(9) Ο κίνδυνος για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε μια κλινική δοκιμή 
απορρέει κυρίως από δύο πηγές: το υπό 
έρευνα φάρμακο και την παρέμβαση. 
Πολλές κλινικές δοκιμές, ωστόσο, 
δημιουργούν έναν ελάχιστο πρόσθετο 
κίνδυνο για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε σχέση με τη συνήθη 
κλινική πρακτική. Αυτό συμβαίνει ιδίως 
όταν το υπό έρευνα φάρμακο καλύπτεται 
από άδεια κυκλοφορίας (π.χ. η ποιότητα, η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα έχουν 
ήδη αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία της 
άδειας κυκλοφορίας) και όταν η 
παρέμβαση δημιουργεί μόνο πολύ 
περιορισμένο πρόσθετο κίνδυνο στον 
ασθενή σε σύγκριση με τη συνήθη κλινική 
πρακτική. Αυτές οι «κλινικές δοκιμές 
χαμηλής παρέμβασης» έχουν συχνά πολύ 
μεγάλη σημασία για την αξιολόγηση των 
συνήθων φαρμακευτικών αγωγών και 
διαγνώσεων, βελτιστοποιούν τη χρήση των 
φαρμάκων και, συνεπώς, συμβάλλουν σε 
δημόσια υγεία υψηλού επιπέδου. Θα 
πρέπει να υπόκεινται σε λιγότερο 
αυστηρούς διοικητικούς κανόνες, όπως 
συντομότερες προθεσμίες έγκρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της «κλινικής δοκιμής χαμηλής παρέμβασης» υιοθετείται και εγκρίνεται ο καθορισμός 
μικρότερης προθεσμίας. Ωστόσο, δεν πρέπει να συνεπάγεται περιορισμένη προστασία των 
υποκειμένων στις δοκιμές. Επιπλέον, η προτεινόμενη δοκιμή της ΕΕ φαίνεται να αντίκειται 
στην πρόσφατα εγκριθείσα νομοθεσία περί φαρμακοεπαγρύπνησης, όπου επισημαίνεται ότι το 
επίπεδο προσοχής στην ασφάλεια των φαρμάκων πρέπει να διατηρηθεί υψηλό σε κάθε φάση της 
προέγκρισης και της εκ των υστέρων έγκρισης.
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Τροπολογία 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ο κίνδυνος για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε μια κλινική δοκιμή 
απορρέει κυρίως από δύο πηγές: το υπό 
έρευνα φάρμακο και την παρέμβαση. 
Πολλές κλινικές δοκιμές, ωστόσο, 
δημιουργούν έναν ελάχιστο πρόσθετο 
κίνδυνο για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε σχέση με τη συνήθη 
κλινική πρακτική. Αυτό συμβαίνει ιδίως 
όταν το υπό έρευνα φάρμακο καλύπτεται 
από άδεια κυκλοφορίας (π.χ. η ποιότητα, η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα έχουν 
ήδη αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία της 
άδειας κυκλοφορίας) και όταν η 
παρέμβαση δημιουργεί μόνο πολύ 
περιορισμένο πρόσθετο κίνδυνο στον 
ασθενή σε σύγκριση με τη συνήθη κλινική 
πρακτική. Αυτές οι «κλινικές δοκιμές 
χαμηλής παρέμβασης» έχουν συχνά πολύ 
μεγάλη σημασία για την αξιολόγηση των 
συνήθων φαρμακευτικών αγωγών και 
διαγνώσεων, βελτιστοποιούν τη χρήση των 
φαρμάκων και, συνεπώς, συμβάλλουν σε 
δημόσια υγεία υψηλού επιπέδου. Θα 
πρέπει να υπόκεινται σε λιγότερο 
αυστηρούς κανόνες, όπως συντομότερες 
προθεσμίες έγκρισης.

(9) Ο κίνδυνος για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε μια κλινική δοκιμή 
απορρέει κυρίως από δύο πηγές: το υπό 
έρευνα φάρμακο και την παρέμβαση. 
Πολλές κλινικές δοκιμές, ωστόσο, 
δημιουργούν έναν ελάχιστο πρόσθετο 
κίνδυνο για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε σχέση με τη συνήθη 
κλινική πρακτική. Αυτό συμβαίνει ιδίως 
όταν το υπό έρευνα φάρμακο καλύπτεται 
από άδεια κυκλοφορίας (π.χ. η ποιότητα, η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα έχουν 
ήδη αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία της 
άδειας κυκλοφορίας) και όταν η 
παρέμβαση δημιουργεί μόνο πολύ 
περιορισμένο πρόσθετο κίνδυνο στον 
ασθενή σε σύγκριση με τη συνήθη κλινική 
πρακτική. Αυτές οι «κλινικές δοκιμές 
χαμηλής παρέμβασης» έχουν συχνά πολύ 
μεγάλη σημασία για την αξιολόγηση των 
συνήθων φαρμακευτικών αγωγών και 
διαγνώσεων, βελτιστοποιούν τη χρήση των 
φαρμάκων και, συνεπώς, συμβάλλουν σε 
δημόσια υγεία υψηλού επιπέδου. Θα 
πρέπει να υπόκεινται σε λιγότερο 
αυστηρούς κανόνες, όπως συντομότερες 
προθεσμίες έγκρισης, χωρίς υποχωρήσεις
όσον αφορά τα επιστημονικά πρότυπα 
και την εγγύηση της ασφάλειας των 
ασθενών σε όλες τις φάσεις.

Or. es

Τροπολογία 100
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ο κίνδυνος για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε μια κλινική δοκιμή 
απορρέει κυρίως από δύο πηγές: το υπό 
έρευνα φάρμακο και την παρέμβαση. 
Πολλές κλινικές δοκιμές, ωστόσο, 
δημιουργούν έναν ελάχιστο πρόσθετο 
κίνδυνο για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε σχέση με τη συνήθη 
κλινική πρακτική. Αυτό συμβαίνει ιδίως 
όταν το υπό έρευνα φάρμακο καλύπτεται 
από άδεια κυκλοφορίας (π.χ. η ποιότητα, η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα έχουν 
ήδη αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία της 
άδειας κυκλοφορίας) και όταν η 
παρέμβαση δημιουργεί μόνο πολύ 
περιορισμένο πρόσθετο κίνδυνο στον 
ασθενή σε σύγκριση με τη συνήθη κλινική 
πρακτική. Αυτές οι «κλινικές δοκιμές 
χαμηλής παρέμβασης» έχουν συχνά πολύ 
μεγάλη σημασία για την αξιολόγηση των 
συνήθων φαρμακευτικών αγωγών και 
διαγνώσεων, βελτιστοποιούν τη χρήση των 
φαρμάκων και, συνεπώς, συμβάλλουν σε 
δημόσια υγεία υψηλού επιπέδου. Θα 
πρέπει να υπόκεινται σε λιγότερο 
αυστηρούς κανόνες, όπως συντομότερες 
προθεσμίες έγκρισης.

(9) Ο κίνδυνος για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε μια κλινική δοκιμή 
απορρέει κυρίως από δύο πηγές: το υπό 
έρευνα φάρμακο και την παρέμβαση. 
Πολλές κλινικές δοκιμές, ωστόσο, 
δημιουργούν έναν ελάχιστο πρόσθετο 
κίνδυνο για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε σχέση με τη συνήθη 
κλινική πρακτική. Αυτό συμβαίνει ιδίως 
όταν το υπό έρευνα φάρμακο καλύπτεται 
από άδεια κυκλοφορίας (π.χ. η ποιότητα, η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα έχουν 
ήδη αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία της 
άδειας κυκλοφορίας) και όταν η 
παρέμβαση δημιουργεί μόνο πολύ 
περιορισμένο πρόσθετο κίνδυνο στον 
ασθενή σε σύγκριση με τη συνήθη κλινική 
πρακτική. Αυτές οι «κλινικές δοκιμές 
χαμηλού κινδύνου» έχουν συχνά πολύ 
μεγάλη σημασία για την αξιολόγηση των 
συνήθων φαρμακευτικών αγωγών και 
διαγνώσεων, βελτιστοποιούν τη χρήση των 
φαρμάκων και, συνεπώς, συμβάλλουν σε 
δημόσια υγεία υψηλού επιπέδου. Θα 
πρέπει να υπόκεινται σε λιγότερο 
αυστηρούς κανόνες, όπως συντομότερες 
προθεσμίες έγκρισης.

Or. fr

Τροπολογία 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Σε περίπτωση κατάστασης εκτάκτου 
ανάγκης καθώς και σπάνιας ή εξαιρετικά 
σπάνιας ασθένειας που αποτελούν απειλή 
για τη ζωή και για τις οποίες οι 
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θεραπευτικές επιλογές και η 
εμπειρογνωσία είναι περιορισμένες και 
γεωγραφικά διεσπαρμένες ανά τον κόσμο, 
τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αξιολογούν και να 
εγκρίνουν κατά προτεραιότητα αιτήσεις 
για κλινικές δοκιμές.

Or. en

Τροπολογία 102
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική παράγραφος 9 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Η έννοια "συνήθης κλινική
πρακτική" έχει ζωτική σημασία για να 
καθοριστεί κατά πόσον μια αίτηση 
εγκρίνεται ως «κλινική δοκιμή χαμηλής 
παρέμβασης». Ο ορισμός της «συνήθους 
κλινικής πρακτικής» πρέπει να 
αποσαφηνιστεί από την Επιτροπή σε 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της «συνήθους κλινικής πρακτικής» έχει ζωτική σημασία στην πρώτη φάση της 
διαδικασίας έγκρισης όταν το κοινοποιούν κράτος μέλος προβαίνει στην πρώτη αξιολόγηση 
αίτησης κλινικής δοκιμής, στο άρθρο 5. Ο ορισμός αυτός πρέπει να είναι ευέλικτος, μολονότι η 
Επιτροπή πρέπει να παράσχει μη νομοθετικές κατευθυντήριες γραμμές στο θέμα αυτό για να 
διευκολύνει τη διαδικασία.

Τροπολογία 103
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Οι κλινικές μελέτες που στηρίζουν
την καταχώριση γενόσημων φαρμάκων
(π.χ. μελέτες βιοϊσοδυναμίας ή 
θεραπευτικής ισοδυναμίας) ενέχουν 
ελάχιστους κινδύνους και ενοχλήσεις για 
τους συμμετέχοντες στη μελέτη, σε 
σύγκριση με τις συνήθεις κλινικές 
πρακτικές, όπως ορίζει ο παρών 
κανονισμός, καθόσον το φάρμακο
αναφοράς, που χρησιμοποιείται ως 
φάρμακο σύγκρισης, είναι ένα ορθώς
χαρακτηρισμένο εγκεκριμένο προϊόν του 
οποίου η ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα έχουν ήδη 
αξιολογηθεί.

Or. en

Τροπολογία 104
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9δ) ως «πειραματικό φάρμακο» νοείται 
κάθε ενεργό συστατικό υπό μορφή 
φαρμάκου ή εικονικού φαρμάκου που 
δοκιμάζεται ή χρησιμοποιείται ως 
αναφορά σε κλινική δοκιμή, 
συμπεριλαμβανομένου και του φαρμάκου
που καλύπτεται από έγκριση κυκλοφορίας
αλλά βρίσκεται εκτός προβλεπόμενης 
χρήσης ή σύμφωνα με την τρέχουσα 
κλινική πρακτική.

Or. fr

Τροπολογία 105
Philippe Juvin
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9ε) «συγχορηγούμενο φάρμακο»: κάθε 
φάρμακο που χρησιμοποιείται στο 
πλαίσιο κλινικής δοκιμής αλλά όχι ως υπό 
έρευνα φάρμακο. Τα συγχορηγούμενα 
φάρμακα περιλαμβάνουν, ιδίως, φάρμακα 
που χρησιμοποιούνται για τη βασική 
θεραπευτική αγωγή, παράγοντες 
πρόκλησης, θεραπεία διάσωσης ή 
χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των 
σημείων κατάληξης σε μια κλινική 
δοκιμή. Τα συγχρορηγούμενα φάρμακα
δεν περιλαμβάνουν φάρμακα που δεν 
συνδέονται με κλινική δοκιμή και δεν 
αντιστοιχούν στον σχεδιασμό της 
δοκιμής.

Or. fr

Τροπολογία 106
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9στ) Όλες οι προθεσμίες που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό πρέπει να 
βασίζονται σε ημερολογιακές ημέρες. 
Καθώς τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν 
διαφορετικά ημερολόγια δημόσιων 
αργιών, μια διαδικασία που θα βασιζόταν 
στις εργάσιμες ημέρες θα μπορούσε να 
καταλήξει σε διαφορετικές προθεσμίες 
πιστοποίησης, αξιολόγησης και λήψης 
αποφάσεων σε ένα από τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού πρέπει να αναφέρεται σε ημερολογιακές και όχι εργάσιμες ημέρες . Η 
συμμόρφωση σε χρονικές προθεσμίες, που συμβάλει στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας
της ευρωπαϊκής κλινικής έρευνας, απαιτεί την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των 
εμπλεκομένων κρατών μελών. Οι δημόσιες αργίες διαφέρουν στα διάφορα κράτη μέλη. Μια 
διαδικασία με βάση τις εργάσιμες ημέρες μπορεί να καταλήξει σε διαφορετικές προθεσμίες όσον 
αφορά την επικύρωση, την αξιολόγηση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Τροπολογία 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η αξιολόγηση της αίτησης για τη 
διεξαγωγή κλινικής δοκιμής θα πρέπει να 
εξετάζει ιδίως τα προσδοκώμενα 
θεραπευτικά οφέλη και τα οφέλη για τη 
δημόσια υγεία («σπουδαιότητα») καθώς 
και τον κίνδυνο και τις δυσάρεστες 
επιπτώσεις για τον συμμετέχοντα. Ως προς 
τη σπουδαιότητα, πολλές πτυχές θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη, συμπεριλαμβανομένου 
του αν οι κλινικές δοκιμές έχουν προταθεί 
ή επιβληθεί από τις ρυθμιστικές αρχές που 
είναι επιφορτισμένες με την αξιολόγηση 
ενός φαρμάκου και την άδεια για τη θέση 
σε κυκλοφορία του εν λόγω φαρμάκου 
στην αγορά

(10) Η αξιολόγηση της αίτησης για τη 
διεξαγωγή κλινικής δοκιμής θα πρέπει να 
εξετάζει ιδίως τα προσδοκώμενα 
θεραπευτικά οφέλη και τα οφέλη για τη 
δημόσια υγεία («σπουδαιότητα») καθώς 
και τον κίνδυνο και τις δυσάρεστες 
επιπτώσεις για τον συμμετέχοντα. Ως προς 
τη σπουδαιότητα, πολλές πτυχές θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη, όπως οι 
υποπληθυσμοί που θα μελετηθούν και οι 
ενδεχόμενες διαφορές σε 
αποτελεσματικότητα και/ή ασφάλεια για 
συγκεκριμένους υποπληθυσμούς, και 
ειδικότερα διαφορές ως προς το φύλο και 
την ηλικία, ή το αν οι κλινικές δοκιμές 
έχουν προταθεί ή επιβληθεί από τις 
ρυθμιστικές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την αξιολόγηση ενός 
φαρμάκου και την άδεια για τη θέση σε 
κυκλοφορία του εν λόγω φαρμάκου στην 
αγορά

Or. en

Τροπολογία 108
Esther de Lange
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η αξιολόγηση της αίτησης για τη 
διεξαγωγή κλινικής δοκιμής θα πρέπει να 
εξετάζει ιδίως τα προσδοκώμενα 
θεραπευτικά οφέλη και τα οφέλη για τη 
δημόσια υγεία («σπουδαιότητα») καθώς 
και τον κίνδυνο και τις δυσάρεστες 
επιπτώσεις για τον συμμετέχοντα. Ως προς 
τη σπουδαιότητα, πολλές πτυχές θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη, συμπεριλαμβανομένου 
του αν οι κλινικές δοκιμές έχουν προταθεί 
ή επιβληθεί από τις ρυθμιστικές αρχές που 
είναι επιφορτισμένες με την αξιολόγηση 
ενός φαρμάκου και την άδεια για τη θέση 
σε κυκλοφορία του εν λόγω φαρμάκου 
στην αγορά

(10) Η αξιολόγηση της αίτησης για τη 
διεξαγωγή κλινικής δοκιμής θα πρέπει να 
εξετάζει ιδίως τα προσδοκώμενα 
θεραπευτικά οφέλη και τα οφέλη για τη 
δημόσια υγεία («σπουδαιότητα») καθώς 
και τον κίνδυνο και τις δυσάρεστες 
επιπτώσεις για τον συμμετέχοντα. Ως προς
τη σπουδαιότητα, πολλές πτυχές θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη, που περιλαμβάνει και 
τη διασφάλιση ότι οι ομάδες των 
συμμετεχόντων στη δοκιμή 
αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και
των ηλικιωμένων, που πρόκειται να 
υποστούν θεραπεία, και αν οι κλινικές 
δοκιμές έχουν προταθεί ή επιβληθεί από 
τις ρυθμιστικές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την αξιολόγηση ενός 
φαρμάκου και την άδεια για τη θέση σε 
κυκλοφορία του εν λόγω φαρμάκου στην 
αγορά

Or. en

Τροπολογία 109
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η αξιολόγηση της αίτησης για τη 
διεξαγωγή κλινικής δοκιμής θα πρέπει να 
εξετάζει ιδίως τα προσδοκώμενα 
θεραπευτικά οφέλη και τα οφέλη για τη 
δημόσια υγεία («σπουδαιότητα») καθώς 
και τον κίνδυνο και τις δυσάρεστες 
επιπτώσεις για τον συμμετέχοντα. Ως προς 
τη σπουδαιότητα, πολλές πτυχές θα πρέπει 

(10) Η αξιολόγηση της αίτησης για τη 
διεξαγωγή κλινικής δοκιμής θα πρέπει να 
εξετάζει ιδίως τα προσδοκώμενα 
θεραπευτικά οφέλη και τα οφέλη για τη 
δημόσια υγεία («σπουδαιότητα») καθώς 
και τον κίνδυνο και τις δυσάρεστες 
επιπτώσεις για τον συμμετέχοντα. Ως προς
τη σπουδαιότητα, πολλές πτυχές θα πρέπει
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να ληφθούν υπόψη, συμπεριλαμβανομένου 
του αν οι κλινικές δοκιμές έχουν προταθεί 
ή επιβληθεί από τις ρυθμιστικές αρχές που 
είναι επιφορτισμένες με την αξιολόγηση 
ενός φαρμάκου και την άδεια για τη θέση 
σε κυκλοφορία του εν λόγω φαρμάκου 
στην αγορά

να ληφθούν υπόψη, που συμπεριλαμβάνει 
και ότι η ομάδα των συμμετεχόντων
αντιστοιχεί στον προς θεραπεία 
πληθυσμό και συμπεριλαμβανομένου του 
αν οι κλινικές δοκιμές έχουν προταθεί ή 
επιβληθεί από τις ρυθμιστικές αρχές που 
είναι επιφορτισμένες με την αξιολόγηση 
ενός φαρμάκου και την άδεια για τη θέση 
σε κυκλοφορία του εν λόγω φαρμάκου 
στην αγορά

Or. en

Τροπολογία 110
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η αξιολόγηση της αίτησης για τη 
διεξαγωγή κλινικής δοκιμής θα πρέπει να 
εξετάζει ιδίως τα προσδοκώμενα 
θεραπευτικά οφέλη και τα οφέλη για τη 
δημόσια υγεία («σπουδαιότητα») καθώς 
και τον κίνδυνο και τις δυσάρεστες 
επιπτώσεις για τον συμμετέχοντα. Ως προς 
τη σπουδαιότητα, πολλές πτυχές θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη, συμπεριλαμβανομένου 
του αν οι κλινικές δοκιμές έχουν προταθεί 
ή επιβληθεί από τις ρυθμιστικές αρχές που 
είναι επιφορτισμένες με την αξιολόγηση 
ενός φαρμάκου και την άδεια για τη θέση 
σε κυκλοφορία του εν λόγω φαρμάκου 
στην αγορά

(10) Η αξιολόγηση της αίτησης για τη 
διεξαγωγή κλινικής δοκιμής θα πρέπει να 
εξετάζει ιδίως τα προσδοκώμενα 
θεραπευτικά οφέλη και τα οφέλη για τη 
δημόσια υγεία («σπουδαιότητα») καθώς 
και τον κίνδυνο και τις δυσάρεστες 
επιπτώσεις για τον συμμετέχοντα. Ως προς 
τη σπουδαιότητα, πολλές πτυχές θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη· σε μεταγενέστερες 
φάσεις δοκιμής αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνει και κατά πόσον οι 
συμμετέχοντες στη δοκιμή αποτελούν 
αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού 
στον οποίον στοχεύει το φαρμακευτικό 
προϊόν, και αν οι κλινικές δοκιμές έχουν 
προταθεί ή επιβληθεί από τις ρυθμιστικές 
αρχές που είναι επιφορτισμένες με την
αξιολόγηση ενός φαρμάκου και την άδεια 
για τη θέση σε κυκλοφορία του εν λόγω 
φαρμάκου στην αγορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι συμμετέχοντες σε δοκιμή πρέπει να αντικατοπτρίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα τον 
στοχοθετημένο πληθυσμό για το δοκιμαζόμενο φαρμακευτικό προϊόν. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τις δοκιμές στις φάσεις III και IV, όπου η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
του φαρμακευτικού προϊόντος πρέπει να αξιολογείται μέσω δοκιμών επί αυτών που είναι 
πιθανόν να χρησιμοποιήσουν το φάρμακο, όταν αυτό διατεθεί στην αγορά. Οι προγενέστερες
φάσεις αφορούν πιο βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας όπου δεν είναι τόσο κομβική σημασίας 
να συγκεντρωθεί αντιπροσωπευτική ομάδα συμμετεχόντων στην δοκιμή.

Τροπολογία 111
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) για να βελτιωθούν οι θεραπείες που 
διατίθενται για ευάλωτες ομάδες όπως οι 
αδύναμοι ή οι ηλικιωμένοι, για άτομα που 
πάσχουν από πολλαπλές χρόνιες παθήσεις 
και άτομα με ψυχικές διαταραχές, 
φαρμακευτικά προϊόντα που είναι 
πιθανόν να έχουν σημαντική κλινική αξία 
πρέπει να μελετηθούν πλήρως και 
καταλλήλως για την επίδραση που έχουν 
στις συγκεκριμένες αυτές ομάδες, όπου 
περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις που 
αφορούν τα ειδικά χαρακτηριστικά τους 
όσον αφορά την προστασία της υγείας 
και της ευημερίας τους.

Or. en

Τροπολογία 112
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η εμπειρία από την οδηγία 
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2001/20/ΕΚ έχει δείξει επίσης ότι το 60 % 
περίπου των κλινικών δοκιμών 
χρηματοδοτούνται από τη φαρμακευτική 
βιομηχανία και το 40% από άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως από τον 
πανεπιστημιακό χώρο. Η αξία της 
πανεπιστημιακής συμβολής πρέπει να 
αναγνωριστεί δεόντως από τα κράτη 
μέλη. Οι πανεπιστημιακοί ανάδοχοι
συχνά βασίζονται στη χρηματοδότηση 
που προέρχεται μερικώς ή πλήρως από 
δημόσια κονδύλια ή φιλανθρωπίες. Για να 
μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση της 
σημαντικής αυτής συνδρομής και να 
παροτρυνθεί περισσότερο η 
πανεπιστημιακή έρευνα, χωρίς όμως 
διακρίσεις όσον αφορά την ποιότητα των 
δοκιμών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν μέτρα που να προβλέπουν 
κατάλληλες εξαιρέσεις από την καταβολή 
τελών (τέλη υποβολής αίτησης, τέλη 
επιθεώρησης κλπ) για δοκιμές που 
διενεργούνται από πανεπιστημιακούς
αναδόχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραίτηση από την καταβολή τελών δεν έχει επίδραση στην ποιότητα των δοκιμών. Τα 
δημόσια κονδύλια και η στήριξη που παρέχεται από φιλανθρωπίες δεν πρέπει να αξιοποιούνται 
για την καταβολή τελών και άλλων φόρων, αλλά και τη διενέργεια έρευνας που διαφορετικά δεν 
θα ήταν δυνατή.

Τροπολογία 113
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η διαδικασία έγκρισης θα πρέπει να 
δίνει τη δυνατότητα αναστολής της 
αξιολόγησης, ώστε να έχει τη δυνατότητα 
ο ανάδοχος να εξετάσει θέματα ή σχόλια 

(11) Η διαδικασία έγκρισης θα πρέπει να 
δίνει τη δυνατότητα αναστολής της 
αξιολόγησης, ώστε να έχει τη δυνατότητα 
ο ανάδοχος να εξετάσει θέματα ή σχόλια 
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που προκύπτουν κατά την αξιολόγηση του 
φακέλου της αίτησης. Για τη μέγιστη 
διάρκεια της αναστολής θα πρέπει να 
συνεκτιμάται αν η κλινική δοκιμή είναι 
κλινική δοκιμή χαμηλής παρέμβασης ή 
όχι. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
ότι, ύστερα από το τέλος της αναστολής, 
υπάρχει πάντα επαρκής χρόνος για την 
αξιολόγηση των πρόσθετων πληροφοριών 
που υποβλήθηκαν.

που προκύπτουν κατά την αξιολόγηση του 
φακέλου της αίτησης. Για τη μέγιστη 
διάρκεια της αναστολής θα πρέπει να 
συνεκτιμάται αν η κλινική δοκιμή είναι 
κλινική δοκιμή χαμηλού ή μετρίου 
κινδύνου ή όχι. Επιπλέον, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι, ύστερα από το τέλος της 
αναστολής, υπάρχει πάντα επαρκής χρόνος 
για την αξιολόγηση των πρόσθετων 
πληροφοριών που υποβλήθηκαν.

Or. fr

Τροπολογία 114
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Για την παρακολούθηση 
συγκεκριμένης δοκιμής από την αρχική 
έγκριση δεοντολογίας έως την τελική 
δημοσίευση, για κάθε δοκιμή που 
διενεργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή 
της οποίας τα αποτελέσματα 
χρησιμοποιούνται ως τμήμα του κοινού 
τεχνικού εγγράφου για τη χορήγηση 
έγκρισης εμπορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος, πρέπει να χορηγείται 
Καθολικός Αριθμός Καταχώρισης 
Δοκιμής (UTRN).

Or. en

Τροπολογία 115
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Στην περίπτωση των σπάνιων 
νόσων, όπως προσδιορίζονται στη 
νομοθεσία της ΕΕ, τα απαραίτητα 
δεδομένα και η εμπειρογνωσία για την 
βάσει επαρκών πληροφοριών αξιολόγηση 
της αίτησης για την χορήγηση άδειας για 
τη διενέργεια κλινικής δοκιμής, ενδέχεται 
να σπανίζουν σε εθνικό επίπεδο. Για το 
λόγο αυτό, η εμπειρογνωσία αυτή πρέπει 
να αναζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για 
την επίτευξη του σκοπού αυτού, το 
κοινοποιούν κράτος μέλος θα πρέπει να 
συνεργαστεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αξιολόγησης με την ομάδα εργασίας 
επιστημονικών συμβουλών του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, 
που εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά με τη 
συγκεκριμένη ασθένεια ή την ομάδα 
ασθενειών. Όπου ενδείκνυται, η 
γνωμοδότηση αυτή μπορεί να καλύπτει 
πτυχές που σχετίζονται με το Μέρος ΙΙ 
της αξιολόγησης, και στην περίπτωση 
αυτή το κοινοποιούν κράτος μέλος 
ενημερώνει σχετικά τα οικεία κράτη 
μέλη. Η συνεργασία διοργανώνεται εντός 
των ιδίων προθεσμιών που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό για τις κλινικές 
δοκιμές που πραγματοποιούνται στον 
τομέα ασθενειών εκτός των σπανίων.

Or. en

Τροπολογία 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περισσότερες κλινικές δοκιμές
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διενεργούνται για την αξιολόγηση 
θεραπειών που εστιάζουν μεγάλους 
πληθυσμούς ασθενών και περιλαμβάνουν 
μεγάλο δείγμα ασθενών, ο παρών 
κανονισμός δεν πρέπει να περιλαμβάνει 
διακρίσεις σε βάρος ασθενών που 
πάσχουν από σπάνιες και εξαιρετικά 
σπάνιες ασθένειες και στην αξιολόγηση 
της δοκιμής πρέπει να ενσωματώνει τις 
ιδιαιτερότητες των συνθηκών χαμηλού 
επιπολασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες των σπάνιων και εξαιρετικά 
σπάνιων ασθενειών. Ο μελλοντικός κανονισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις θεραπευτικές 
καινοτομίες και πρέπει να συμμορφώνεται με πολιτικές στον τομέα των σπάνιων και εξαιρετικά 
σπάνιων ασθενειών που αναπτύχθηκαν από την έγκριση της οδηγίας 2001/20/EΚ.

Τροπολογία 117
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η έγκριση για τη διεξαγωγή κλινικής 
δοκιμής θα πρέπει να εξετάζει όλες τις 
πτυχές που αφορούν την προστασία του 
συμμετέχοντος και την αξιοπιστία και την 
ανθεκτικότητα των δεδομένων. Η άδεια για 
τη διεξαγωγή μιας κλινικής δοκιμής θα 
πρέπει, συνεπώς, να περιέχεται σε μία 
μόνο διοικητική απόφαση του οικείου 
κράτους μέλους.

(13) Η έγκριση για τη διεξαγωγή κλινικής 
δοκιμής θα πρέπει να εξετάζει όλες τις 
πτυχές που αφορούν την προστασία του 
συμμετέχοντος και την αξιοπιστία και την 
ανθεκτικότητα των δεδομένων. Η άδεια για 
τη διεξαγωγή μιας κλινικής δοκιμής θα 
πρέπει, συνεπώς, να περιέχεται σε μία 
μόνο απόφαση του οικείου κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και στην αιτιολογική σκέψη 5, το επίθετο «διοικητική» πρέπει να απαλειφθεί. Πρέπει να 
απλουστευθεί και να συντμηθεί η διαδικασία δεοντολογικής έγκρισης χωρίς περιορισμό της 
προστασίας των ασθενών. Για την έναρξη μιας δοκιμής πρέπει να λαμβάνεται μια μόνο έγκριση 
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που θα περιλαμβάνει αφενός πτυχές της ΕΚ και αφετέρου διοικητικές πτυχές.

Τροπολογία 118
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Θα πρέπει να επαφίεται στο οικείο 
κράτος μέλος ο ορισμός του κατάλληλου 
οργανισμού ή οργανισμών που θα 
ασχοληθούν με την αξιολόγηση. Η εν λόγω 
απόφαση είναι θέμα εσωτερικής 
οργάνωσης κάθε κράτους μέλους. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν, 
κατά τον προσδιορισμό του κατάλληλου 
οργανισμού ή οργανισμών, αν θα 
συμμετάσχουν μη ειδικοί και ασθενείς. 
Επίσης, θα πρέπει να εγγυώνται την 
ύπαρξη της αναγκαίας 
εμπειρογνωμοσύνης. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως και σύμφωνα με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές, η αξιολόγηση θα 
πρέπει να γίνεται από κοινού από εύλογο 
αριθμό ατόμων που έχουν όλα τα 
προσόντα και την πείρα που είναι 
αναγκαία. Τα πρόσωπα που αξιολογούν 
την αίτηση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα 
από τον ανάδοχο, το ίδρυμα του κέντρου 
δοκιμών και τους εμπλεκόμενους 
ερευνητές, καθώς και ανεπηρέαστα από 
οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη επιρροή.

(14) Θα πρέπει να επαφίεται στο οικείο 
κράτος μέλος ο ορισμός του κατάλληλου 
οργανισμού ή οργανισμών που θα 
ασχοληθούν με την αξιολόγηση. Τα 
όργανα αυτά πρέπει να συστήνονται 
σύμφωνα με το Θέμα E 6 (R1) της 
κατευθυντήριας γραμμής της ΔΔΕ για 
την ορθή κλινική πρακτική, που 
περιγράφει λεπτομερώς τις ευθύνες, τη 
σύνθεση, τις λειτουργίες, τις δράσεις και 
τις διαδικασίες. Η εν λόγω απόφαση είναι 
θέμα εσωτερικής οργάνωσης κάθε κράτους 
μέλους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν, κατά τον προσδιορισμό του 
κατάλληλου οργανισμού ή οργανισμών, αν 
θα συμμετάσχουν μη ειδικοί και ασθενείς. 
Επίσης, θα πρέπει να εγγυώνται την 
ύπαρξη της αναγκαίας 
εμπειρογνωμοσύνης. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως και σύμφωνα με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές, η αξιολόγηση θα 
πρέπει να γίνεται από κοινού από εύλογο 
αριθμό ατόμων που έχουν όλα τα 
προσόντα και την πείρα που είναι 
αναγκαία. Τα πρόσωπα που αξιολογούν 
την αίτηση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα 
από τον ανάδοχο, το ίδρυμα του κέντρου 
δοκιμών και τους εμπλεκόμενους 
ερευνητές, καθώς και ανεπηρέαστα από 
οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη επιρροή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν μπορεί να αγνοήσει το διεθνώς συμφωνημένο μεθοδολογικό και 
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δεοντολογικό πρότυπο που προβλέπει η ορθή  κλινική πρακτική.

Τροπολογία 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Θα πρέπει να επαφίεται στο οικείο 
κράτος μέλος ο ορισμός του κατάλληλου 
οργανισμού ή οργανισμών που θα 
ασχοληθούν με την αξιολόγηση. Η εν λόγω 
απόφαση είναι θέμα εσωτερικής 
οργάνωσης κάθε κράτους μέλους. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν, 
κατά τον προσδιορισμό του κατάλληλου 
οργανισμού ή οργανισμών, αν θα 
συμμετάσχουν μη ειδικοί και ασθενείς. 
Επίσης, θα πρέπει να εγγυώνται την 
ύπαρξη της αναγκαίας 
εμπειρογνωμοσύνης. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως και σύμφωνα με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές, η αξιολόγηση θα 
πρέπει να γίνεται από κοινού από εύλογο 
αριθμό ατόμων που έχουν όλα τα 
προσόντα και την πείρα που είναι 
αναγκαία. Τα πρόσωπα που αξιολογούν 
την αίτηση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα 
από τον ανάδοχο, το ίδρυμα του κέντρου 
δοκιμών και τους εμπλεκόμενους 
ερευνητές, καθώς και ανεπηρέαστα από 
οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη επιρροή.

(14) Θα πρέπει να επαφίεται στο οικείο 
κράτος μέλος ο ορισμός του κατάλληλου 
οργανισμού ή οργανισμών που θα 
ασχοληθούν με την αξιολόγηση. Η εν λόγω 
απόφαση είναι θέμα εσωτερικής 
οργάνωσης κάθε κράτους μέλους. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν, 
κατά τον προσδιορισμό του κατάλληλου 
οργανισμού ή οργανισμών, αν θα 
συμμετάσχουν μη ειδικοί και ασθενείς. 
Επίσης, θα πρέπει να εγγυώνται την 
ύπαρξη της αναγκαίας 
εμπειρογνωμοσύνης. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως και σύμφωνα με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές, η αξιολόγηση θα 
πρέπει να γίνεται από κοινού από εύλογο 
αριθμό ατόμων που έχουν όλα τα 
προσόντα και την πείρα που είναι 
αναγκαία. Τα πρόσωπα που αξιολογούν 
την αίτηση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα 
από τον ανάδοχο, το ίδρυμα του κέντρου 
δοκιμών και τους εμπλεκόμενους 
ερευνητές, καθώς και ανεπηρέαστα από 
οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη επιρροή. Τα
ονόματα, τα προσόντα και οι δηλώσεις
συμφερόντων των προσώπων που
αξιολογούν την αίτηση πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 120
Christofer Fjellner
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Πριν από τη λήψη της έγκρισης της
κυκλοφορίας, τα δεδομένα της κλινικής
δοκιμής πρέπει να θεωρούνται εμπορικώς
εμπιστευτικά. Από τη στιγμή που ληφθεί 
η έγκριση κυκλοφορίας πρέπει να 
συνάγεται ότι τα δεδομένα που 
περιλαμβάνονται στον φάκελο της 
έγκρισης κυκλοφορίας ενδέχεται να 
περιλαμβάνει ορισμένες εμπιστευτικές 
και εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει διάκριση μεταξύ της χρήσης των δεδομένων της κλινικής δοκιμής πριν και 
μετά την έγκριση κυκλοφορίας. Η εικασία της εμπιστευτικότητας μόλις ληφθεί η έγκριση 
κυκλοφορίας ευθυγραμμίζεται με την κατευθυντήρια γραμμή EMA/HMA.

Τροπολογία 121
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
ορίσουν τις γλωσσικές απαιτήσεις για τον 
φάκελο της αίτησης. Για να εξασφαλιστεί 
ότι η αξιολόγηση της αίτησης έγκρισης 
μιας κλινικής δοκιμής διεκπεραιώνεται 
ομαλά, τα κράτη μέλη θα θεωρήσουν ότι 
αποδέχονται μια κατανοητή από όλους 
γλώσσα στον ιατρικό τομέα ως τη γλώσσα 
της τεκμηρίωσης που δεν απευθύνεται 
στον συμμετέχοντα.

(21) Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
ορίσουν τις γλωσσικές απαιτήσεις για τον 
φάκελο της αίτησης. Για να εξασφαλιστεί 
ότι η αξιολόγηση της αίτησης έγκρισης 
μιας κλινικής δοκιμής διεκπεραιώνεται 
ομαλά, τα κράτη μέλη θα ενεργούν με 
κατεύθυνση ότι αποδέχονται μια 
κατανοητή από όλους γλώσσα στον 
ιατρικό τομέα ως τη γλώσσα της 
τεκμηρίωσης που δεν απευθύνεται στον 
συμμετέχοντα, όπως η ενημέρωση του 
ασθενούς και το έντυπο της εν επιγνώσει
συναίνεσης.
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Or. en

Τροπολογία 122
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το 
δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τον Χάρτη, δεν μπορεί να 
γίνεται παρέμβαση στο πεδίο της βιολογίας 
και της ιατρικής χωρίς ελεύθερη και εν 
επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερόμενου 
προσώπου. Στην οδηγία 2001/20/ΕΚ 
περιέχεται εκτεταμένο σύνολο κανόνων 
για την προστασία των συμμετεχόντων 
στις δοκιμές. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να 
διατηρηθούν. Σχετικά με τους κανόνες που 
αφορούν τον ορισμό του νόμιμου 
εκπροσώπου των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία προσώπων και των 
ανηλίκων, οι κανόνες αυτοί διαφέρουν 
μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη να καθορίσουν 
τον νόμιμο εκπρόσωπο των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία προσώπων και ανηλίκων.

(22) Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το 
δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τον Χάρτη, δεν μπορεί να 
γίνεται παρέμβαση στο πεδίο της βιολογίας 
και της ιατρικής χωρίς ελεύθερη και εν 
επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερόμενου 
προσώπου. Για τους συμμετέχοντες από 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι 
ανίκανοι προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντες, οι ανήλικοι ή άλλα 
ευάλωτα άτομα, απαιτούνται περαιτέρω 
μέτρα προστασίας. Στην οδηγία 
2001/20/ΕΚ περιέχεται εκτεταμένο σύνολο 
κανόνων για την προστασία των 
συμμετεχόντων στις δοκιμές όπου
συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά και οι 
ανίκανοι προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντες. Επί πλέον, στη σύσταση 
περί δεοντολογίας (EΚ, 2008)
προστέθηκαν και συγκεκριμένοι κανόνες 
που θα εφαρμόζονται στον παιδιατρικό 
πληθυσμό. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να
διατηρηθούν και να ενσωματωθούν 
περαιτέρω προκειμένου να καλυφθούν 
όλες οι πιο ευάλωτες ομάδες (έγκυες
γυναίκες, ηλικιωμένοι, έκτακτα 
περιστατικά κλπ). Σχετικά με τους 
κανόνες που αφορούν τον ορισμό του 
νόμιμου εκπροσώπου των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία προσώπων και των 
ανηλίκων, οι κανόνες αυτοί διαφέρουν 
μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη να καθορίσουν 
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τον νόμιμο εκπρόσωπο των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία συμμετεχόντων και 
ανηλίκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να καταλήξει να είναι λιγότερο προστατευτικός από την οδηγία 
2001/20/EΚ και τη σχετική νομοθεσία όπως οι συστάσεις περί παιδιατρικής δεοντολογίας. 
Αντιθέτως, ο κανονισμός πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την εφαρμογή των υφιστάμενων 
κανόνων για την κάλυψη του χάσματος σε συγκεκριμένους τομείς.

Τροπολογία 123
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το 
δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τον Χάρτη, δεν μπορεί να 
γίνεται παρέμβαση στο πεδίο της βιολογίας 
και της ιατρικής χωρίς ελεύθερη και εν 
επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερόμενου 
προσώπου. Στην οδηγία 2001/20/ΕΚ 
περιέχεται εκτεταμένο σύνολο κανόνων 
για την προστασία των συμμετεχόντων 
στις δοκιμές. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να 
διατηρηθούν. Σχετικά με τους κανόνες που 
αφορούν τον ορισμό του νόμιμου 
εκπροσώπου των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία προσώπων και των 
ανηλίκων, οι κανόνες αυτοί διαφέρουν 
μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη να καθορίσουν 
τον νόμιμο εκπρόσωπο των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία προσώπων και ανηλίκων.

(22) Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το 
δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τον Χάρτη, δεν μπορεί να 
γίνεται παρέμβαση στο πεδίο της βιολογίας 
και της ιατρικής χωρίς ελεύθερη και εν 
επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερόμενου 
προσώπου. Στην οδηγία 2001/20/ΕΚ 
περιέχεται εκτεταμένο σύνολο κανόνων 
για την προστασία των συμμετεχόντων 
στις δοκιμές. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να
διατηρηθούν. Για τους συμμετέχοντες από
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι
ανίκανοι προς δικαιοπραξία
συμμετέχοντες, οι ανήλικοι ή άλλα
ευάλωτα άτομα, απαιτούνται περαιτέρω
μέτρα προστασίας. Σχετικά με τους 
κανόνες που αφορούν τον ορισμό του
νόμιμου εκπροσώπου των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία προσώπων και των 
ανηλίκων, οι κανόνες αυτοί διαφέρουν 
μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη να καθορίσουν 
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τον νόμιμο εκπρόσωπο των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία συμμετεχόντων, 
ηλικιωμένων και ανηλίκων.

Or. en

Τροπολογία 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το 
δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τον Χάρτη, δεν μπορεί να 
γίνεται παρέμβαση στο πεδίο της βιολογίας 
και της ιατρικής χωρίς ελεύθερη και εν 
επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερόμενου 
προσώπου. Στην οδηγία 2001/20/ΕΚ 
περιέχεται εκτεταμένο σύνολο κανόνων 
για την προστασία των συμμετεχόντων 
στις δοκιμές. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να 
διατηρηθούν. Σχετικά με τους κανόνες 
που αφορούν τον ορισμό του νόμιμου 
εκπροσώπου των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία προσώπων και των 
ανηλίκων, οι κανόνες αυτοί διαφέρουν 
μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη να καθορίσουν 
τον νόμιμο εκπρόσωπο των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία προσώπων και ανηλίκων.

(22) Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το 
δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τον Χάρτη, δεν μπορεί να 
γίνεται παρέμβαση στο πεδίο της βιολογίας 
και της ιατρικής χωρίς ελεύθερη και εν 
επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερόμενου 
προσώπου. Στην οδηγία 2001/20/ΕΚ 
περιέχεται εκτεταμένο σύνολο κανόνων 
για την προστασία των συμμετεχόντων 
στις δοκιμές. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να
διατηρηθούν. Οι κανόνες που αφορούν τον
ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου των
ανίκανων προς δικαιοπραξία προσώπων
και των ανηλίκων, ο ορισμός των 
ανίκανων προς δικαιοπραξία και 
ευάλωτων προσώπων και οι διατάξεις 
που απορρέουν από τον ορισμό αυτό,
διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Θα
πρέπει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να
καθορίσουν τον νόμιμο εκπρόσωπο των
ανίκανων προς δικαιοπραξία προσώπων
και ανηλίκων και που κριθεί αναγκαίο να
θεσπίσουν κανόνες που θα παρέχουν 
μεγαλύτερη προστασία σε εθνικό επίπεδο.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Στην παροχή προστασίας για τα ευάλωτα πρόσωπα ο κανονισμός πρέπει να σέβεται τις 
περιοριστικές διατάξεις που έχουν θεσπίσει ορισμένα κράτη μέλη για άλλες κατηγορίες 
ευάλωτων προσώπων, όπου περιλαμβάνονται οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες, οι 
εργαζόμενες γυναίκες και τα πρόσωπα που στερούνται την ελευθερία τους.

Τροπολογία 125
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το 
δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τον Χάρτη, δεν μπορεί να 
γίνεται παρέμβαση στο πεδίο της βιολογίας 
και της ιατρικής χωρίς ελεύθερη και εν 
επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερόμενου 
προσώπου. Στην οδηγία 2001/20/ΕΚ 
περιέχεται εκτεταμένο σύνολο κανόνων 
για την προστασία των συμμετεχόντων 
στις δοκιμές. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να 
διατηρηθούν. Σχετικά με τους κανόνες που 
αφορούν τον ορισμό του νόμιμου 
εκπροσώπου των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία προσώπων και των 
ανηλίκων, οι κανόνες αυτοί διαφέρουν 
μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη να καθορίσουν 
τον νόμιμο εκπρόσωπο των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία προσώπων και ανηλίκων.

(22) Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το 
δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απόφαση 
στην υπόθεση C-34/10 (Brüstle κατά
Greenpeace). Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
Χάρτη, δεν μπορεί να γίνεται παρέμβαση 
στο πεδίο της βιολογίας και της ιατρικής 
χωρίς ελεύθερη και εν επιγνώσει 
συναίνεση του ενδιαφερόμενου προσώπου. 
Στην οδηγία 2001/20/ΕΚ περιέχεται 
εκτεταμένο σύνολο κανόνων για την 
προστασία των συμμετεχόντων στις 
δοκιμές. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να 
διατηρηθούν. Σχετικά με τους κανόνες που 
αφορούν τον ορισμό του νόμιμου 
εκπροσώπου των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία προσώπων και των 
ανηλίκων, οι κανόνες αυτοί διαφέρουν 
μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη να καθορίσουν 
τον νόμιμο εκπρόσωπο των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία προσώπων και ανηλίκων.

Or. fr

Τροπολογία 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει σαφείς κανόνες για την εν 
επιγνώσει συναίνεση σε καταστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης, όπου στην πράξη δεν 
είναι δυνατόν να υπάρξει εν επιγνώσει 
συναίνεση. Τέτοιες καταστάσεις αφορούν 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, 
παραδείγματος χάριν, ο ασθενής 
αντιμετωπίζει μια αιφνίδια κλινική 
κατάσταση που απειλεί τη ζωή εξαιτίας 
πολλαπλών τραυμάτων, εγκεφαλικών 
επεισοδίων ή επεισοδίων καρδιακής 
προσβολής, που απαιτούν άμεση ιατρική 
παρέμβαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
μπορεί να είναι σκόπιμη η παρέμβαση στο 
πλαίσιο, ήδη εγκεκριμένης, κλινικής 
δοκιμής που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε 
ασθενείς με απώλεια συνείδησης και 
ελλείψει ενός άμεσα παρόντος νομικού 
εκπροσώπου, δεν είναι δυνατόν να ληφθεί 
η εν επιγνώσει συναίνεση πριν απο την 
παρέμβαση. Επομένως, ο κανονισμός θα 
πρέπει να προβλέπει σαφείς κανόνες 
σύμφωνα με τους οποίους οι εν λόγω 
ασθενείς μπορούν να συμμετέχουν στην 
κλινική δοκιμή υπό πολύ αυστηρές 
προϋποθέσεις. Επιπλέον, η εν λόγω 
κλινική δοκιμή θα πρέπει να αφορά άμεσα 
την κλινική κατάσταση στην οποία 
οφείλεται η αδυναμία του ασθενούς να 
δώσει εν επιγνώσει συναίνεση. Πρέπει να 
γίνεται σεβαστή οποιαδήποτε αντίρρηση 
που έχει προηγουμένως εκφράσει ο 
ασθενής, ενώ θα πρέπει να επιδιώκεται να 
ληφθεί η εν επιγνώσει συναίνεση του 
συμμετέχοντος το ταχύτερο δυνατό.

(23) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει σαφείς κανόνες για την εν 
επιγνώσει συναίνεση σε καταστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης, όπου στην πράξη δεν 
είναι δυνατόν να υπάρξει εν επιγνώσει 
συναίνεση. Τέτοιες καταστάσεις αφορούν 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, 
παραδείγματος χάριν, ο ασθενής 
αντιμετωπίζει μια αιφνίδια κλινική 
κατάσταση που απειλεί τη ζωή εξαιτίας 
πολλαπλών τραυμάτων, εγκεφαλικών 
επεισοδίων ή επεισοδίων καρδιακής 
προσβολής, που απαιτούν άμεση ιατρική 
παρέμβαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
μπορεί να είναι σκόπιμη η παρέμβαση στο 
πλαίσιο, ήδη εγκεκριμένης, κλινικής 
δοκιμής που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε 
ασθενείς με απώλεια συνείδησης και 
ελλείψει ενός άμεσα παρόντος νομικού 
εκπροσώπου, δεν είναι δυνατόν να ληφθεί 
η εν επιγνώσει συναίνεση πριν απο την 
παρέμβαση. Επομένως, ο κανονισμός θα 
πρέπει να προβλέπει σαφείς κανόνες 
σύμφωνα με τους οποίους οι εν λόγω 
ασθενείς μπορούν να συμμετέχουν στην 
κλινική δοκιμή υπό πολύ αυστηρές 
προϋποθέσεις. Επί παραδείγματι, αν η 
έρευνα πρέπει να ξεκινήσει χωρίς 
καθυστέρηση και αναμένονται εν δυνάμει 
οφέλη για τον συμμετέχοντα από τη 
συμμετοχή του στην κλινική δοκιμή, τα 
οποία αντισταθμίζουν τους κινδύνους της 
συμμετοχής του συμμετέχοντος ή 
περιλαμβάνουν ελάχιστο μόνο κίνδυνο, 
πρέπει να είναι δυνατόν η κλινική δοκιμή 
να ξεκινά χωρίς την εκ των προτέρων 
συναίνεσή του. Επιπλέον, η εν λόγω 
κλινική δοκιμή θα πρέπει να αφορά άμεσα 
την κλινική κατάσταση στην οποία 
οφείλεται η αδυναμία του ασθενούς να 
δώσει εν επιγνώσει συναίνεση. Πρέπει να 
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γίνεται σεβαστή οποιαδήποτε αντίρρηση 
που έχει προηγουμένως εκφράσει ο 
ασθενής, ενώ θα πρέπει να επιδιώκεται να 
ληφθεί η εν επιγνώσει συναίνεση του 
συμμετέχοντος το ταχύτερο δυνατό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο Philippe Juvin χαιρετίζει το γεγονός ότι η πρόταση κανονισμού προβλέπει την πιθανή 
εξαίρεση από την απαίτηση της εκ των προτέρων συναίνεσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. 
Ωστόσο, δεν επιθυμεί η επιλογή αυτή να περιοριστεί μόνο στις κλινικές δοκιμές ελάχιστου 
κινδύνου. Στην πράξη, η διάταξη θα είναι υπερβολικά περιοριστική. Θα περιορίσει σημαντικό 
τμήμα της έρευνας στον τομέα της εντατικής περίθαλψης και της ιατρικής εκτάκτων 
περιστατικών όσον αφορά καινοτόμα προϊόντα.

Τροπολογία 127
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει σαφείς κανόνες για την εν 
επιγνώσει συναίνεση σε καταστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης, όπου στην πράξη δεν 
είναι δυνατόν να υπάρξει εν επιγνώσει 
συναίνεση. Τέτοιες καταστάσεις αφορούν 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, 
παραδείγματος χάριν, ο ασθενής 
αντιμετωπίζει μια αιφνίδια κλινική 
κατάσταση που απειλεί τη ζωή εξαιτίας 
πολλαπλών τραυμάτων, εγκεφαλικών 
επεισοδίων ή επεισοδίων καρδιακής 
προσβολής, που απαιτούν άμεση ιατρική 
παρέμβαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
μπορεί να είναι σκόπιμη η παρέμβαση στο 
πλαίσιο, ήδη εγκεκριμένης, κλινικής 
δοκιμής που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε 
ασθενείς με απώλεια συνείδησης και 
ελλείψει ενός άμεσα παρόντος νομικού 
εκπροσώπου, δεν είναι δυνατόν να ληφθεί 
η εν επιγνώσει συναίνεση πριν απο την 
παρέμβαση. Επομένως, ο κανονισμός θα 

(23) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει σαφείς κανόνες για την εν 
επιγνώσει συναίνεση σε καταστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης, όπου στην πράξη δεν 
είναι δυνατόν να υπάρξει εν επιγνώσει 
συναίνεση. Τέτοιες καταστάσεις αφορούν 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, 
παραδείγματος χάριν, ο ασθενής 
αντιμετωπίζει μια αιφνίδια κλινική 
κατάσταση που απειλεί τη ζωή εξαιτίας 
πολλαπλών τραυμάτων, εγκεφαλικών 
επεισοδίων ή επεισοδίων καρδιακής 
προσβολής, που απαιτούν άμεση ιατρική 
παρέμβαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
μπορεί να είναι σκόπιμη η παρέμβαση στο 
πλαίσιο, ήδη εγκεκριμένης, κλινικής 
δοκιμής που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε 
ασθενείς με απώλεια συνείδησης και 
ελλείψει ενός άμεσα παρόντος νομικού 
εκπροσώπου, δεν είναι δυνατόν να ληφθεί 
η εν επιγνώσει συναίνεση πριν απο την 
παρέμβαση. Επομένως, ο κανονισμός θα 
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πρέπει να προβλέπει σαφείς κανόνες 
σύμφωνα με τους οποίους οι εν λόγω 
ασθενείς μπορούν να συμμετέχουν στην 
κλινική δοκιμή υπό πολύ αυστηρές 
προϋποθέσεις. Επιπλέον, η εν λόγω 
κλινική δοκιμή θα πρέπει να αφορά άμεσα 
την κλινική κατάσταση στην οποία 
οφείλεται η αδυναμία του ασθενούς να 
δώσει εν επιγνώσει συναίνεση. Πρέπει να 
γίνεται σεβαστή οποιαδήποτε αντίρρηση 
που έχει προηγουμένως εκφράσει ο 
ασθενής, ενώ θα πρέπει να επιδιώκεται να 
ληφθεί η εν επιγνώσει συναίνεση του 
συμμετέχοντος το ταχύτερο δυνατό.

πρέπει να προβλέπει σαφείς κανόνες 
σύμφωνα με τους οποίους οι εν λόγω 
ασθενείς μπορούν να συμμετέχουν στην 
κλινική δοκιμή υπό πολύ αυστηρές 
προϋποθέσεις. Επιπλέον, η εν λόγω 
κλινική δοκιμή θα πρέπει να αφορά άμεσα 
την κλινική κατάσταση στην οποία 
οφείλεται η αδυναμία του ασθενούς να 
δώσει εν επιγνώσει συναίνεση. Πρέπει να 
γίνεται σεβαστή οποιαδήποτε αντίρρηση 
που έχει προηγουμένως εκφράσει ο 
ασθενής, ενώ θα πρέπει να επιδιώκεται να 
ληφθεί η εν επιγνώσει συναίνεση του 
συμμετέχοντος το ταχύτερο δυνατό. Μια 
επιτροπή δεοντολογίας πρέπει να 
αξιολογεί θετικά τα άμεσα οφέλη που 
απορρέουν από την κλινική δοκιμή στον 
ασθενή, καθώς και το γεγονός ότι η
κλινική δοκιμή ενέχει ελάχιστο κίνδυνο
και συνεπάγεται ελάχιστη επιβάρυνση για
τον συμμετέχοντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας πρέπει να αξιολογεί τα άμεσα οφέλη της κλινικής δοκιμής 
στον ασθενή. Οι κλινικές δοκιμές εκτάκτων περιστατικών δεν πρέπει να διενεργούνται για 
άλλους λόγους, παρά μόνον προς όφελος του συγκεκριμένου συμμετέχοντα.

Τροπολογία 128
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Σύμφωνα με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές, η ελεύθερη και 
εν επιγνώσει συναίνεση του 
συμμετέχοντος θα πρέπει να γίνεται
γραπτώς, εκτός από εξαιρετικές 
περιστάσεις. Θα πρέπει να βασίζεται σε 
πληροφορίες σαφείς, σχετικές με το θέμα 
και κατανοητές από τον συμμετέχοντα στη 

(24) Σύμφωνα με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές, η ελεύθερη και 
εν επιγνώσει συναίνεση του 
συμμετέχοντος θα πρέπει να δίνεται
γραπτώς, εκτός από εξαιρετικές 
περιστάσεις. Θα πρέπει να βασίζεται σε 
πληροφορίες σαφείς, σχετικές με το θέμα 
και κατανοητές από τον συμμετέχοντα στη 



AM\928644EL.doc 43/80 PE506.158v01-00

EL

δοκιμή. δοκιμή. Εφόσον αυτό είναι δυνατό, οι εν 
λόγω πληροφορίες θα πρέπει να 
παρέχονται προφορικώς, και ο 
συμμετέχων θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλλει ερωτήσεις και 
να λαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες 
εγγράφως, τις οποίες θα επιτρέπεται να 
διατηρεί. Ο συμμετέχων θα πρέπει να 
διαθέτει επαρκή χρόνο για να εξετάσει 
την απόφασή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο συγκεκριμένο σημείο πρέπει να αναφερθεί η δυνατότητα παροχής προφορικών 
πληροφοριών στους συμμετέχοντες σε δοκιμή.

Τροπολογία 129
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Σύμφωνα με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές, η ελεύθερη και 
εν επιγνώσει συναίνεση του 
συμμετέχοντος θα πρέπει να γίνεται 
γραπτώς, εκτός από εξαιρετικές 
περιστάσεις. Θα πρέπει να βασίζεται σε 
πληροφορίες σαφείς, σχετικές με το θέμα 
και κατανοητές από τον συμμετέχοντα στη 
δοκιμή.

(24) Σύμφωνα με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές, η ελεύθερη και 
εν επιγνώσει συναίνεση του 
συμμετέχοντος θα πρέπει να γίνεται 
γραπτώς, εκτός από εξαιρετικές 
περιστάσεις. Θα πρέπει να βασίζεται σε 
πληροφορίες σαφείς, σχετικές με το θέμα 
και κατανοητές από τον συμμετέχοντα στη 
δοκιμή, και πρέπει να παρέχονται στη 
μητρική γλώσσα του συμμετέχοντος.

Or. en

Τροπολογία 130
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Σύμφωνα με τις περί δεοντολογίας
συστάσεις (EΕ, 2008) και πέραν των 
όσων αναφέρονται ανωτέρω, στις 
παιδιατρικές κλινικές δοκιμές πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες 
σχετικά με την εν επιγνώσει συναίνεση. 
Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την ηλικία και την 
ωριμότητα των παιδιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παιδιατρικές συστάσεις που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 καταρτίστηκαν 
προκειμένου να αυξηθεί η προστασία των παιδιών ενόψει πειραματικής δοκιμής. Οι κανόνες 
αυτές πρέπει να εισαχθούν στον κανονισμό προκειμένου να αποτραπεί η ακύρωση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών.

Τροπολογία 131
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να μπορέσουν οι ασθενείς να 
αξιολογήσουν τις δυνατότητες συμμετοχής 
τους σε μια κλινική δοκιμή και να 
επιτρέψουν την αποτελεσματική εποπτεία 
μιας κλινικής δοκιμής από το οικείο 
κράτος μέλος, θα πρέπει να 
γνωστοποιούνται η έναρξη της κλινικής 
δοκιμής, το τέλος της διαδικασίας επιλογής 
των συμμετεχόντων στην κλινική δοκιμή 
και το τέλος της κλινικής δοκιμής. 
Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα 
αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής θα 
πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες 
αρχές εντός ενός έτους από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής.

(25) Για να μπορέσουν οι ασθενείς να 
αξιολογήσουν τις δυνατότητες συμμετοχής 
τους σε μια κλινική δοκιμή και να 
επιτρέψουν την αποτελεσματική εποπτεία 
μιας κλινικής δοκιμής από το οικείο 
κράτος μέλος, θα πρέπει να 
γνωστοποιούνται η έναρξη της κλινικής 
δοκιμής, το τέλος της διαδικασίας επιλογής 
των συμμετεχόντων στην κλινική δοκιμή 
και το τέλος της κλινικής δοκιμής. 
Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα 
αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής θα 
πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες 
αρχές εντός δύο ετών από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής.

Or. fr



AM\928644EL.doc 45/80 PE506.158v01-00

EL

Τροπολογία 132
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για να μπορέσει ο ανάδοχος να 
αξιολογήσει όλες τις δυνητικά χρήσιμες 
πληροφορίες για την ασφάλεια, ο 
ερευνητής θα πρέπει να αναφέρει σ’ αυτόν 
όλα τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα.

(26) Για να μπορέσει ο ανάδοχος να 
αξιολογήσει όλες τις δυνητικά χρήσιμες 
πληροφορίες για την ασφάλεια, ο 
ερευνητής θα πρέπει να αναφέρει σ’ αυτόν 
όλα τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και 
όλα τα ύποπτα σοβαρά ανεπιθύμητα
συμβάντα.

Or. en

Τροπολογία 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Ο ανάδοχος θα πρέπει να αξιολογήσει 
τις πληροφορίες που έλαβε από τον 
ερευνητή και να αναφέρει στον Οργανισμό 
τις πληροφορίες για την ασφάλεια από 
σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα που 
συνιστούν εικαζόμενες απροσδόκητες 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

(27) Ο ανάδοχος θα πρέπει να αξιολογήσει 
τις πληροφορίες που έλαβε από τον 
ερευνητή και να αναφέρει αμέσως στον 
Οργανισμό τις πληροφορίες για την 
ασφάλεια από σοβαρά ανεπιθύμητα 
συμβάντα που συνιστούν εικαζόμενες 
απροσδόκητες σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες, μέσω της ηλεκτρονικής βάσης 
δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 36.

Or. en

Τροπολογία 134
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
διαβιβάσει τις πληροφορίες αυτές στα 
κράτη μέλη ώστε να τις αξιολογήσουν.

(28) Ο Οργανισμός θα πρέπει, το ταχύτερο 
δυνατό, να διαβιβάσει τις πληροφορίες 
αυτές στα κράτη μέλη ώστε να τις 
αξιολογήσουν.

Or. en

Τροπολογία 135
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Τα μέλη της Διεθνούς Διάσκεψης για 
την Εναρμόνιση των Τεχνικών 
Απαιτήσεων για την Καταχώριση των 
Φαρμακευτικών Προϊόντων για 
Ανθρώπινη Χρήση (ICH) συμφώνησαν 
σχετικά με ένα λεπτομερές σύνολο 
κατευθυντήριων γραμμών για την ορθή 
κλινική πρακτική που αποτελούν πλέον 
ένα διεθνώς αποδεκτό πρότυπο για τον 
σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την καταγραφή 
και την κοινοποίηση των κλινικών 
δοκιμών, σε συνέπεια με τις αρχές που 
προέρχονται από τη δήλωση του Ελσίνκι 
της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης. Κατά 
τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την 
καταγραφή και την κοινοποίηση των 
κλινικών δοκιμών μπορεί να προκύψουν 
ζητήματα ως προς το ενδεικνυόμενο 
επίπεδο ποιότητας. Στην περίπτωση 
αυτή, οι κατευθυντήριες γραμμές της 
Διεθνούς Διάσκεψης για την Εναρμόνιση 
(ICH) που αφορούν την ορθή κλινική 
πρακτική πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
οδηγός για την εφαρμογή των κανόνων 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν 
άλλες οδηγίες εκδοθείσες από την 
Επιτροπή και ότι αυτές οι 

(29) Τα μέλη της Διεθνούς Διάσκεψης για 
την Εναρμόνιση των Τεχνικών 
Απαιτήσεων για την Καταχώριση των 
Φαρμακευτικών Προϊόντων για 
Ανθρώπινη Χρήση (ICH) συμφώνησαν 
σχετικά με ένα λεπτομερές σύνολο 
κατευθυντήριων γραμμών για την ορθή 
κλινική πρακτική που αποτελούν πλέον 
ένα διεθνώς αποδεκτό πρότυπο για τον 
σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την καταγραφή 
και την κοινοποίηση των κλινικών 
δοκιμών, σε συνέπεια με τις αρχές που 
προέρχονται από τη δήλωση του Ελσίνκι 
της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης. Κατά 
τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την 
καταγραφή και την κοινοποίηση των 
κλινικών δοκιμών, οι κατευθυντήριες 
γραμμές της ΔΔΕ σχετικά με τις ορθές 
κλινικές πρακτικές (ΟΚΠ) και άλλες 
εφαρμοστέες κατευθυντήριες γραμμές 
που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως οδηγός για 
την εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται
στον παρόντα κανονισμό. Προς τον σκοπό
αυτό, οι ΟΚΠ πρέπει να αποτελέσουν 
τμήμα του παρόντος κανονισμού και να 
περιληφθούν στο παράρτημα [xxx].
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κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι 
αντίθετες με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/20/EΚ, η συμμόρφωση με τις ΟΚΠ κατέστη υποχρέωση 
στην Ευρώπη για όλες τις δοκιμές που ενέχουν έρευνες που αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα. 
Οι ΟΚΠ συμπληρώνονται από δέσμη επιστημονικών κατευθυντήριων γραμμών που εκπονεί η 
ΕΦΙ σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και κοινοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές οι δέσμες 
κατευθυντήριων γραμμών πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση της εφαρμογής των 
κανόνων της ΠΙΕ.

Τροπολογία 136
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η διεξαγωγή μιας κλινικής δοκιμής 
θα πρέπει να παρακολουθείται επαρκώς 
από τον ανάδοχο, ώστε να εξασφαλίζεται 
η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των 
αποτελεσμάτων. Η παρακολούθηση 
μπορεί, επίσης, να συμβάλει στην 
ασφάλεια του συμμετέχοντος, 
λαμβανομένων υπόψη των 
χαρακτηριστικών της κλινικής δοκιμής, 
και στον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των συμμετεχόντων. Κατά 
τον καθορισμό της έκτασης της 
παρακολούθησης, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
της κλινικής δοκιμής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατευθυντήρια γραμμή για ΟΚΠ της ΔΔΕ πρέπει να αποτελέσει τμήμα του κανονισμού και 
συνεπώς να επισυναφθεί ως παράρτημα.
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Τροπολογία 137
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η διεξαγωγή μιας κλινικής δοκιμής θα 
πρέπει να παρακολουθείται επαρκώς από 
τον ανάδοχο, ώστε να εξασφαλίζεται η 
αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των 
αποτελεσμάτων. Η παρακολούθηση 
μπορεί, επίσης, να συμβάλει στην 
ασφάλεια του συμμετέχοντος, 
λαμβανομένων υπόψη των 
χαρακτηριστικών της κλινικής δοκιμής, και 
στον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των συμμετεχόντων. Κατά 
τον καθορισμό της έκτασης της 
παρακολούθησης, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά
της κλινικής δοκιμής.

(30) Η διεξαγωγή μιας κλινικής δοκιμής θα 
πρέπει να παρακολουθείται επαρκώς από 
τον ανάδοχο, ώστε να εξασφαλίζεται η 
αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των 
αποτελεσμάτων. Η παρακολούθηση 
μπορεί, επίσης, να συμβάλει στην 
ασφάλεια του συμμετέχοντος, 
λαμβανομένων υπόψη των 
χαρακτηριστικών της κλινικής δοκιμής, και 
στον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των συμμετεχόντων. Η 
παρακολούθηση πρέπει να 
προσαρμόζεται στη φύση της δοκιμής και 
να εστιάζει στον μετριασμό των
κυριότερων κινδύνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε φάκελος αίτησης δοκιμής πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση κινδύνων που θα καλύπτει 
ολόκληρο το φάσμα των καθοριστικών στοιχείων του κινδύνου και θα καθορίζει τις επιπτώσεις 
της διαχείρισης της δοκιμής, όπου συμπεριλαμβάνεται, (χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτό) 
και η παρακολούθηση της δοκιμής.

Τροπολογία 138
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα άτομα που εμπλέκονται στη 
διεξαγωγή της κλινικής δοκιμής, ιδίως οι 
ερευνητές και το λοιπό υγειονομικό 
προσωπικό, θα πρέπει να έχουν επαρκή 
ειδίκευση για την εκτέλεση των 

διαγράφεται



AM\928644EL.doc 49/80 PE506.158v01-00

EL

καθηκόντων τους σε μια κλινική δοκιμή 
και οι εγκαταστάσεις στις οποίες 
διεξάγεται η κλινική δοκιμή πρέπει να 
είναι κατάλληλες για την κλινική δοκιμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατευθυντήρια γραμμή για ΟΚΠ της ΔΔΕ πρέπει να αποτελέσει τμήμα του κανονισμού και 
συνεπώς να επισυναφθεί ως παράρτημα.

Τροπολογία 139
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα άτομα που εμπλέκονται στη 
διεξαγωγή της κλινικής δοκιμής, ιδίως οι 
ερευνητές και το λοιπό υγειονομικό 
προσωπικό, θα πρέπει να έχουν επαρκή 
ειδίκευση για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους σε μια κλινική δοκιμή 
και οι εγκαταστάσεις στις οποίες 
διεξάγεται η κλινική δοκιμή πρέπει να 
είναι κατάλληλες για την κλινική δοκιμή.

(31) Τα άτομα που εμπλέκονται στη 
διεξαγωγή της κλινικής δοκιμής, ιδίως οι 
ερευνητές και άλλους επαγγελματίες του
υγειονομικού κλάδου, θα πρέπει να έχουν 
επαρκή ειδίκευση για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους σε μια κλινική δοκιμή 
και οι εγκαταστάσεις στις οποίες 
διεξάγεται η κλινική δοκιμή πρέπει να 
είναι κατάλληλες για την κλινική δοκιμή.

Or. en

Τροπολογία 140
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ανάλογα με τις περιστάσεις της 
κλινικής δοκιμής, θα πρέπει να είναι 
δυνατόν να ιχνηλατούνται τα υπό έρευνα 
φάρμακα και ορισμένα συγχορηγούμενα 

διαγράφεται
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φάρμακα, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια των συμμετεχόντων και η 
αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των 
δεδομένων. Για τους ίδιους λόγους, τα εν 
λόγω προϊόντα θα πρέπει να 
καταστρέφονται, αν χρειαστεί, και, 
ανάλογα με τις περιστάσεις της κλινικής 
δοκιμής, να υπόκεινται σε ειδικές 
συνθήκες αποθήκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατευθυντήρια γραμμή για ΟΚΠ της ΔΔΕ πρέπει να αποτελέσει τμήμα του κανονισμού και 
συνεπώς να επισυναφθεί ως παράρτημα.

Τροπολογία 141
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Στη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής 
μπορεί να έρθουν σε γνώση του αναδόχου 
σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων 
διεξαγωγής της κλινικής δοκιμής. Αυτό 
θα πρέπει να αναφερθεί στα οικεία κράτη 
μέλη, ώστε να λάβουν μέτρα, αν 
χρειαστεί.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατευθυντήρια γραμμή για ΟΚΠ της ΔΔΕ πρέπει να αποτελέσει τμήμα του κανονισμού και 
συνεπώς να επισυναφθεί ως παράρτημα.

Τροπολογία 142
Anna Rosbach
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Στη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής 
μπορεί να έρθουν σε γνώση του αναδόχου 
σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων 
διεξαγωγής της κλινικής δοκιμής. Αυτό θα 
πρέπει να αναφερθεί στα οικεία κράτη 
μέλη, ώστε να λάβουν μέτρα, αν χρειαστεί.

(33) Στη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής 
μπορεί να έρθουν σε γνώση του αναδόχου 
σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων 
διεξαγωγής της κλινικής δοκιμής. Αυτό θα 
πρέπει να αναφερθεί στα οικεία κράτη 
μέλη, καθώς και τον Οργανισμό, ώστε να 
λάβουν μέτρα, αν χρειαστεί.

Or. en

Τροπολογία 143
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Εκτός από την κοινοποίηση των 
εικαζόμενων απροσδόκητων σοβαρών 
ανεπιθύμητων ενεργειών, μπορεί να 
υπάρχουν άλλα συμβάντα που είναι 
σημαντικά για την ισορροπία οφελών-
κινδύνου και τα οποία θα πρέπει να 
κοινοποιούνται έγκαιρα στα οικεία κράτη 
μέλη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατευθυντήρια γραμμή για ΟΚΠ της ΔΔΕ πρέπει να αποτελέσει τμήμα του κανονισμού και 
συνεπώς να επισυναφθεί ως παράρτημα.

Τροπολογία 144
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Όταν απροσδόκητα συμβάντα 
απαιτούν επείγουσα τροποποίηση μιας 
κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος και ο 
ερευνητής θα πρέπει να μπορούν να 
λαμβάνουν επείγοντα μέτρα ασφάλειας 
χωρίς να περιμένουν προέγκριση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατευθυντήρια γραμμή για ΟΚΠ της ΔΔΕ πρέπει να αποτελέσει τμήμα του κανονισμού και 
συνεπώς να επισυναφθεί ως παράρτημα.

Τροπολογία 145
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 
της διεξαγωγής της κλινικής δοκιμής με 
το πρωτόκολλο και για να μπορούν οι 
ερευνητές να είναι ενημερωμένοι για τα 
υπό έρευνα φάρμακα που χορηγούν, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει τους 
ερευνητές με ένα φυλλάδιο του ερευνητή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατευθυντήρια γραμμή για ΟΚΠ της ΔΔΕ πρέπει να αποτελέσει τμήμα του κανονισμού και 
συνεπώς να επισυναφθεί ως παράρτημα.

Τροπολογία 146
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 
της διεξαγωγής της κλινικής δοκιμής με το 
πρωτόκολλο και για να μπορούν οι 
ερευνητές να είναι ενημερωμένοι για τα 
υπό έρευνα φάρμακα που χορηγούν, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει τους 
ερευνητές με ένα φυλλάδιο του ερευνητή.

(36) Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 
της διεξαγωγής της κλινικής δοκιμής με το 
πρωτόκολλο και για να μπορούν οι 
ερευνητές να είναι ενημερωμένοι για τα 
υπό έρευνα φάρμακα που χορηγούν, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει τους 
ερευνητές με ένα φυλλάδιο του ερευνητή. 
Το φυλλάδιο αυτό θα πρέπει να 
επικαιροποιείται όποτε υπάρχουν νέες 
διαθέσιμες πληροφορίες για την 
ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με άλλα συμβάντα 
εκτός των εικαζόμενων απροσδόκητων 
σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Or. en

Τροπολογία 147
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι πληροφορίες που προκύπτουν από 
την κλινική δοκιμή θα πρέπει να 
καταγράφονται, να αποτελούν 
αντικείμενο χειρισμού και να 
αποθηκεύονται κατάλληλα, ώστε να 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα και η 
ασφάλεια του συμμετέχοντος, η 
ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία των 
δεδομένων που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή, η ακριβής κοινοποίηση 
και ερμηνεία, η αποτελεσματική 
παρακολούθηση από τον ανάδοχο και η 
αποτελεσματική επιθεώρηση από τα 
κράτη μέλη ή την Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κατευθυντήρια γραμμή για ΟΚΠ της ΔΔΕ πρέπει να αποτελέσει τμήμα του κανονισμού και 
συνεπώς να επισυναφθεί ως παράρτημα.

Τροπολογία 148
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι πληροφορίες που προκύπτουν από 
την κλινική δοκιμή θα πρέπει να 
καταγράφονται, να αποτελούν αντικείμενο 
χειρισμού και να αποθηκεύονται 
κατάλληλα, ώστε να διασφαλίζονται τα 
δικαιώματα και η ασφάλεια του 
συμμετέχοντος, η ανθεκτικότητα και η 
αξιοπιστία των δεδομένων που 
προκύπτουν από την κλινική δοκιμή, η 
ακριβής κοινοποίηση και ερμηνεία, η 
αποτελεσματική παρακολούθηση από τον 
ανάδοχο και η αποτελεσματική 
επιθεώρηση από τα κράτη μέλη ή την 
Επιτροπή.

(37) Οι πληροφορίες που προκύπτουν από 
την κλινική δοκιμή θα πρέπει να 
καταγράφονται, να αποτελούν αντικείμενο 
χειρισμού και να αποθηκεύονται 
κατάλληλα, ώστε να διασφαλίζονται τα 
δικαιώματα, η ασφάλεια και η ευημερία 
του συμμετέχοντος, η ανθεκτικότητα και η 
αξιοπιστία των δεδομένων που 
προκύπτουν από την κλινική δοκιμή, η 
ακριβής κοινοποίηση και ερμηνεία, η 
αποτελεσματική παρακολούθηση από τον 
ανάδοχο και η αποτελεσματική 
επιθεώρηση από τα κράτη μέλη ή την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του προτεινόμενου κανονισμού και το άρθρο 6 της Παγκόσμιας 
Ιατρικής Ένωσης του Ελσίνκι σχετικά με τις δεοντολογικές αρχές για την ιατρική έρευνα στην 
οποία οι συμμετέχοντες είναι άνθρωποι (Σεούλ 2008) προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 
ασφάλεια, τα δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων.

Τροπολογία 149
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι πληροφορίες που προκύπτουν από 
την κλινική δοκιμή θα πρέπει να 
καταγράφονται, να αποτελούν αντικείμενο 
χειρισμού και να αποθηκεύονται 
κατάλληλα, ώστε να διασφαλίζονται τα 
δικαιώματα και η ασφάλεια του 
συμμετέχοντος, η ανθεκτικότητα και η 
αξιοπιστία των δεδομένων που 
προκύπτουν από την κλινική δοκιμή, η 
ακριβής κοινοποίηση και ερμηνεία, η 
αποτελεσματική παρακολούθηση από τον 
ανάδοχο και η αποτελεσματική 
επιθεώρηση από τα κράτη μέλη ή την 
Επιτροπή.

(37) Οι πληροφορίες που προκύπτουν από 
την κλινική δοκιμή θα πρέπει να 
καταγράφονται, να αποτελούν αντικείμενο 
χειρισμού και να αποθηκεύονται 
κατάλληλα, ώστε να διασφαλίζονται τα 
δικαιώματα, η ασφάλεια και η ευημερία 
του συμμετέχοντος, και η ανθεκτικότητα 
και η αξιοπιστία των δεδομένων που 
προκύπτουν από την κλινική δοκιμή, η 
ακριβής κοινοποίηση και ερμηνεία, η 
αποτελεσματική παρακολούθηση από τον 
ανάδοχο και η αποτελεσματική 
επιθεώρηση από τα κράτη μέλη ή την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με το άρθρο 3 του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροπολογία 150
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Εντός διετίας από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αξιολόγηση της διαχείρισης των 
ανεπεξέργαστων δεδομένων και της 
σκοπιμότητας της εισαγωγής ανοικτής 
πρόσβασης στα ακατέργαστα δεδομένα 
για όλους τους ανεξάρτητους 
επιστήμονες.

Or. en
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Τροπολογία 151
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Για να είναι δυνατή η απόδειξη της 
συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο και με 
τον παρόντα κανονισμό, ο ανάδοχος και ο 
ερευνητής θα πρέπει να φυλάσσουν τον 
κύριο φάκελο της κλινικής δοκιμής που 
περιέχει τη σχετική τεκμηρίωση, ώστε να 
είναι δυνατή η αποτελεσματική εποπτεία 
(παρακολούθηση από τον ανάδοχο και 
επιθεώρηση από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή). Ο κύριος φάκελος της 
κλινικής δοκιμής θα πρέπει να 
αρχειοθετείται σωστά, ώστε να είναι 
δυνατή η εποπτεία μετά το τέλος της 
κλινικής δοκιμής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατευθυντήρια γραμμή για ΟΚΠ της ΔΔΕ πρέπει να αποτελέσει τμήμα του κανονισμού και 
συνεπώς να επισυναφθεί ως παράρτημα.

Τροπολογία 152
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα φάρμακα που προορίζονται για 
δοκιμές έρευνας και ανάπτυξης δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. 

διαγράφεται
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Τέτοιου είδους φάρμακα περιλαμβάνουν 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο μιας κλινικής δοκιμής. Αυτά θα 
πρέπει να καλύπτονται από ειδικούς 
κανόνες λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων τους. Κατά τον 
καθορισμό αυτών των κανόνων, θα 
πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των υπό 
έρευνα φαρμάκων (το υπό δοκιμή προϊόν 
και τα προϊόντα αναφοράς του, του 
εικονικού σκευάσματος 
συμπεριλαμβανομένου) και των 
συγχορηγούμενων φαρμάκων (φάρμακα 
που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο μιας 
κλινικής δοκιμής αλλά όχι ως υπό έρευνα 
φάρμακα), όπως είναι αυτά που 
χρησιμοποιούνται για τη βασική 
θεραπευτική αγωγή, οι παράγοντες 
πρόκλησης, η θεραπεία διάσωσης ή 
χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των 
σημείων κατάληξης σε μια κλινική 
δοκιμή. Τα συγχορηγούμενα φάρμακα δεν 
μπορούν να περιλαμβάνουν ταυτόχρονη 
χορήγηση άλλου φαρμάκου, δηλαδή 
φαρμάκου που δεν έχει σχέση με την 
κλινική δοκιμή και δεν αφορά τον 
σχεδιασμό της κλινικής δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατευθυντήρια γραμμή για ΟΚΠ της ΔΔΕ πρέπει να αποτελέσει τμήμα του κανονισμού και 
συνεπώς να επισυναφθεί ως παράρτημα.

Τροπολογία 153
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του 
συμμετέχοντος και η αξιοπιστία και η 
ανθεκτικότητα των δεδομένων που 

διαγράφεται



PE506.158v01-00 58/80 AM\928644EL.doc

EL

προκύπτουν από μια κλινική δοκιμή και 
για να είναι δυνατή η διανομή των υπό 
έρευνα φαρμάκων και των 
συγχορηγούμενων φαρμάκων σε κέντρα 
κλινικών δοκιμών σε όλη την Ένωση, θα 
πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την 
παρασκευή και την εισαγωγή των υπό 
έρευνα και συγχορηγούμενων φαρμάκων. 
Όπως ήδη ισχύει για την οδηγία 
2001/20/ΕΚ, οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει 
να αντανακλούν τους υπάρχοντες κανόνες 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για 
τα προϊόντα που καλύπτονται από την 
οδηγία 2001/83/ΕΚ. Σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, θα πρέπει να επιτρέπονται 
παρεκκλίσεις από τους εν λόγω κανόνες, 
ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή μιας 
κλινικής δοκιμής. Συνεπώς, οι 
εφαρμοστέοι κανόνες θα πρέπει να 
επιτρέπουν κάποια ευελιξία, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν διακινδυνεύεται η 
ασφάλεια του συμμετέχοντος ή η 
αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν στην κλινική 
δοκιμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατευθυντήρια γραμμή για ΟΚΠ της ΔΔΕ πρέπει να αποτελέσει τμήμα του κανονισμού και 
συνεπώς να επισυναφθεί ως παράρτημα.

Τροπολογία 154
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα υπό έρευνα και συγχορηγούμενα 
φάρμακα θα πρέπει να έχουν την 
κατάλληλη επισήμανση, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
συμμετέχοντος και η αξιοπιστία και η 

διαγράφεται
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ανθεκτικότητα των δεδομένων που 
προκύπτουν σε μια κλινική δοκιμή και να 
καταστεί δυνατή η διανομή των εν λόγω 
προϊόντων σε κέντρα κλινικών δοκιμών 
σε όλη την Ένωση. Οι κανόνες για την 
επισήμανση θα πρέπει να 
προσαρμόζονται στους κινδύνους για την 
ασφάλεια του συμμετέχοντος και την 
αξιοπιστία και τη σταθερότητα των 
στοιχείων που προκύπτουν από μια 
κλινική δοκιμή. Στις περιπτώσεις που το 
υπό έρευνα ή συγχορηγούμενο φάρμακο 
έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στην αγορά 
ως εγκεκριμένο φάρμακο σύμφωνα με 
την οδηγία 2001/83/ΕΚ, δεν θα πρέπει 
κατά κανόνα να απαιτείται πρόσθετη 
επισήμανση για τις ανοικτές δοκιμές. 
Επιπλέον, υπάρχουν ειδικά προϊόντα, 
όπως τα ραδιοφάρμακα που 
χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικά υπό 
έρευνα φάρμακα, για τα οποία οι γενικοί 
κανόνες για την επισήμανση δεν είναι 
κατάλληλοι λόγω του ιδιαίτερα 
ελεγχόμενου πλαισίου της χρήσης των 
ραδιοφαρμάκων στις κλινικές δοκιμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατευθυντήρια γραμμή για ΟΚΠ της ΔΔΕ πρέπει να αποτελέσει τμήμα του κανονισμού και 
συνεπώς να επισυναφθεί ως παράρτημα.

Τροπολογία 155
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα υπό έρευνα και συγχορηγούμενα 
φάρμακα θα πρέπει να έχουν την 
κατάλληλη επισήμανση, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
συμμετέχοντος και η αξιοπιστία και η 

(41) Τα υπό έρευνα και συγχορηγούμενα 
φάρμακα θα πρέπει να έχουν την 
κατάλληλη επισήμανση, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
συμμετέχοντος και η αξιοπιστία και η 
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ανθεκτικότητα των δεδομένων που 
προκύπτουν σε μια κλινική δοκιμή και να 
καταστεί δυνατή η διανομή των εν λόγω 
προϊόντων σε κέντρα κλινικών δοκιμών σε 
όλη την Ένωση. Οι κανόνες για την 
επισήμανση θα πρέπει να προσαρμόζονται 
στους κινδύνους για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος και την αξιοπιστία και τη 
σταθερότητα των στοιχείων που 
προκύπτουν από μια κλινική δοκιμή. Στις
περιπτώσεις που το υπό έρευνα ή 
συγχορηγούμενο φάρμακο έχει ήδη τεθεί 
σε κυκλοφορία στην αγορά ως 
εγκεκριμένο φάρμακο σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/83/ΕΚ, δεν θα πρέπει κατά 
κανόνα να απαιτείται πρόσθετη 
επισήμανση για τις ανοικτές δοκιμές. 
Επιπλέον, υπάρχουν ειδικά προϊόντα, όπως 
τα ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούνται 
ως διαγνωστικά υπό έρευνα φάρμακα, για 
τα οποία οι γενικοί κανόνες για την 
επισήμανση δεν είναι κατάλληλοι λόγω 
του ιδιαίτερα ελεγχόμενου πλαισίου της 
χρήσης των ραδιοφαρμάκων στις κλινικές 
δοκιμές.

ανθεκτικότητα των δεδομένων που 
προκύπτουν σε μια κλινική δοκιμή και να 
καταστεί δυνατή η διανομή των εν λόγω 
προϊόντων σε κέντρα κλινικών δοκιμών σε 
όλη την Ένωση. Οι κανόνες για την 
επισήμανση θα πρέπει να προσαρμόζονται 
στους κινδύνους για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος και την αξιοπιστία και τη 
σταθερότητα των στοιχείων που 
προκύπτουν από μια κλινική δοκιμή. Σε 
δοκιμές μεσαίου ή χαμηλού κινδύνου,
στις περιπτώσεις που το υπό έρευνα ή 
συγχορηγούμενο φάρμακο έχει ήδη τεθεί 
σε κυκλοφορία στην αγορά ως 
εγκεκριμένο φάρμακο σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/83/ΕΚ, δεν θα πρέπει κατά 
κανόνα να απαιτείται πρόσθετη 
επισήμανση για τις ανοικτές δοκιμές. Αντί 
της περιττής και αδόκιμης σήμανσης 
προϊόντος και σύμφωνα με τους ΟΠΠ του 
2009 (παράρτημα 13, άρθρο 27) οι 
συμμετέχοντες σε τέτοιου είδους έρευνες 
μπορούν να προμηθεύονται φυλλάδιο ή 
κάρτα με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά 
με τη δοκιμή και να λαμβάνουν οδηγίες 
να το κρατούν στην κατοχή τους ανά 
πάσα στιγμή. Επιπλέον, υπάρχουν ειδικά 
προϊόντα, όπως τα ραδιοφάρμακα που 
χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικά υπό 
έρευνα φάρμακα, για τα οποία οι γενικοί 
κανόνες για την επισήμανση δεν είναι 
κατάλληλοι λόγω του ιδιαίτερα 
ελεγχόμενου πλαισίου της χρήσης των 
ραδιοφαρμάκων στις κλινικές δοκιμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαστρωμάτωση που βασίζεται στο καθεστώς έγκρισης κυκλοφορίας αποσαφηνίζει τη 
διάταξη αυτή.

Τροπολογία 156
Roberta Angelilli
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Ο ανάδοχος μιας κλινικής δοκιμής 
μπορεί να είναι εγκατεστημένος σε μια 
τρίτη χώρα. Για να διευκολυνθεί η 
εποπτεία και ο έλεγχος, ο ανάδοχος που 
βρίσκεται σε τρίτη χώρα θα πρέπει να 
ορίσει ένα πρόσωπο επικοινωνίας στην 
Ένωση για να μπορεί η αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους μέλους να επικοινωνεί με 
τον ανάδοχο. Το πρόσωπο επικοινωνίας 
μπορεί να είναι νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο.

(44) Ο ανάδοχος μιας κλινικής δοκιμής 
μπορεί να είναι εγκατεστημένος σε μια 
τρίτη χώρα. Για να διευκολυνθεί η 
εποπτεία και ο έλεγχος, ο ανάδοχος που 
βρίσκεται σε τρίτη χώρα θα πρέπει να 
ορίσει έναν νόμιμο εκπρόσωπο στην 
Ένωση για να μπορεί η αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους μέλους να επικοινωνεί με 
τον ανάδοχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρουσία νομίμου εκπροσώπου και όχι απλώς προσώπου επικοινωνίας είναι απαραίτητη για 
τη διευκόλυνση της εποπτείας και του ελέγχου κυρίως σε περίπτωση ευθύνης του αναδόχου
ακόμη και αν αυτός είναι εγκατεστημένος σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία 157
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Σε κλινικές δοκιμές με μη 
εγκεκριμένα υπό έρευνα φάρμακα, ή όπου 
η παρέμβαση ενέχει όχι αμελητέο κίνδυνο 
για την ασφάλεια του συμμετέχοντος, θα 
πρέπει να είναι εγγυημένη η καταβολή της 
αποζημίωσης που έχει, επιτυχώς, ζητηθεί 
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

(46) Σε κλινικές δοκιμές με μη 
εγκεκριμένα υπό έρευνα φάρμακα, ή όπου 
η παρέμβαση ενέχει όχι αμελητέο κίνδυνο 
για την ασφάλεια του συμμετέχοντος, θα 
πρέπει να είναι εγγυημένη η καταβολή της 
αποζημίωσης που έχει, επιτυχώς, ζητηθεί 
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. 
Πρέπει ωστόσο να υπάρχει ασφάλεια 
δικαίου για τον συμμετέχοντα και η 
αλλαγή στο πλαίσιο του κανονισμού όσον 
αφορά την προϋπόθεση καταβολής 
αποζημίωσης δεν πρέπει να επιφέρει 
μείωση του επιπέδου νομικής ασφάλειας. 
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Or. fi

Τροπολογία 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Σε κλινικές δοκιμές με μη 
εγκεκριμένα υπό έρευνα φάρμακα, ή όπου 
η παρέμβαση ενέχει όχι αμελητέο κίνδυνο
για την ασφάλεια του συμμετέχοντος, θα 
πρέπει να είναι εγγυημένη η καταβολή της 
αποζημίωσης που έχει, επιτυχώς, ζητηθεί 
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

(46) Σε κλινικές δοκιμές με μη
εγκεκριμένα υπό έρευνα φάρμακα ή με 
εγκεκριμένα υπό έρευνα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται εκτός των ορίων της 
έγκρισης κυκλοφορίας σε θεραπευτική 
αγωγή διαφορετική από τη συνήθη, ή
όπου η διαδικασία διάγνωσης ενέχει όχι 
αμελητέο κίνδυνο για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος, θα πρέπει να είναι 
εγγυημένη η καταβολή της αποζημίωσης 
που έχει, επιτυχώς, ζητηθεί σύμφωνα με 
τους ισχύοντες νόμους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποζημίωση πρέπει να διασφαλίζεται όταν ένα εγκεκριμένο υπό έρευνα φάρμακο 
χρησιμοποιείται εκτός της συνήθους θεραπευτικής αγωγής, ή η διαγνωστική διαδικασία 
(καλύτερη διατύπωση από την παρέμβαση) ενέχει όχι αμελητέο κίνδυνο.

Τροπολογία 159
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Προς το παρόν, τέτοιου είδους 
αποζημίωση για αποκατάσταση της 
προκληθείσης ζημίας παρέχεται μέσω της 
ασφάλισης. Η ασφάλιση μπορεί να 
καλύπτει αποζημίωση καταβλητέα στον 
συμμετέχοντα από τον ανάδοχο και τον 

(47) Προς το παρόν, τέτοιου είδους 
αποζημίωση για αποκατάσταση της 
προκληθείσης ζημίας παρέχεται μέσω της 
ασφάλισης. Η ασφάλιση μπορεί να 
καλύπτει αποζημίωση καταβλητέα στον 
συμμετέχοντα από τον ανάδοχο και τον 
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ερευνητή σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
ευθύνης. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
αποζημίωση απευθείας στον συμμετέχοντα 
χωρίς προηγούμενη απόδειξη της ευθύνης 
του αναδόχου ή του ερευνητή. Η εμπειρία 
δείχνει ότι η αγορά ασφαλίσεων είναι 
μικρή και το κόστος της ασφαλιστικής 
κάλυψης είναι δυσανάλογα υψηλό. 
Επιπλέον, επειδή τα καθεστώτα σχετικά 
με την ευθύνη διαφέρουν πολύ από το ένα 
κράτος μέλος στο άλλο, είναι δύσκολο και 
επαχθές για τον ανάδοχο μιας 
πολυεθνικής δοκιμής να αποκτήσει 
ασφάλιση σύμφωνα με τους εν λόγω 
εθνικούς νόμους. Συνεπώς, κάθε κράτος 
μέλος θα πρέπει να καθιερώσει έναν 
εθνικό μηχανισμό αποζημιώσεων που να 
παρέχει αποζημίωση στους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τους νόμους 
του εν λόγω κράτους μέλους.

ερευνητή σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
ευθύνης. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
αποζημίωση απευθείας στον συμμετέχοντα 
χωρίς προηγούμενη απόδειξη της ευθύνης 
του αναδόχου ή του ερευνητή. .

Or. el

Αιτιολόγηση

Η κλινική δοκιμή συνεπάγεται τόσο οφέλη όσο και κατά περίπτωση κινδύνους, τους οποίους 
όταν επωμίζεται ένας εθνικός μηχανισμός αποζημίωσης, το τελικό κόστος μετακυλίεται στους 
πολίτες του κράτους μέλους.

Τροπολογία 160
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Προς το παρόν, τέτοιου είδους 
αποζημίωση για αποκατάσταση της 
προκληθείσης ζημίας παρέχεται μέσω της 
ασφάλισης. Η ασφάλιση μπορεί να 
καλύπτει αποζημίωση καταβλητέα στον 
συμμετέχοντα από τον ανάδοχο και τον 
ερευνητή σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
ευθύνης. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
αποζημίωση απευθείας στον συμμετέχοντα 

(47) Προς το παρόν, τέτοιου είδους 
αποζημίωση για αποκατάσταση της 
προκληθείσης ζημίας παρέχεται μέσω της 
ασφάλισης. Η ασφάλιση μπορεί να 
καλύπτει αποζημίωση καταβλητέα στον 
συμμετέχοντα από τον ανάδοχο και τον 
ερευνητή σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
ευθύνης. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
αποζημίωση απευθείας στον συμμετέχοντα 
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χωρίς προηγούμενη απόδειξη της ευθύνης 
του αναδόχου ή του ερευνητή. Η εμπειρία 
δείχνει ότι η αγορά ασφαλίσεων είναι 
μικρή και το κόστος της ασφαλιστικής 
κάλυψης είναι δυσανάλογα υψηλό.
Επιπλέον, επειδή τα καθεστώτα σχετικά 
με την ευθύνη διαφέρουν πολύ από το ένα 
κράτος μέλος στο άλλο, είναι δύσκολο και 
επαχθές για τον ανάδοχο μιας 
πολυεθνικής δοκιμής να αποκτήσει 
ασφάλιση σύμφωνα με τους εν λόγω 
εθνικούς νόμους. Συνεπώς, κάθε κράτος 
μέλος θα πρέπει να καθιερώσει έναν 
εθνικό μηχανισμό αποζημιώσεων που να 
παρέχει αποζημίωση στους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τους νόμους 
του εν λόγω κράτους μέλους.

χωρίς προηγούμενη απόδειξη της ευθύνης 
του αναδόχου ή του ερευνητή. Η εμπειρία 
δείχνει ότι η αγορά ασφαλίσεων είναι 
μικρή και το κόστος της ασφαλιστικής 
κάλυψης είναι υψηλό, ειδικότερα για μη 
εμπορικούς αναδόχους. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πρόβλεψη αποζημίωσης 
για αποκατάσταση βλάβης από μη 
εμπορικούς αναδόχους, κάθε κράτος 
μέλος θα πρέπει να καθιερώσει έναν 
εθνικό μηχανισμό αποζημιώσεων που να 
παρέχει αποζημίωση στους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τους νόμους 
του εν λόγω κράτους μέλους. Η χρήση 
του εθνικού μηχανισμού αποζημιώσεων 
θα πρέπει να είναι δωρεάν ή χαμηλού 
κόστους και να περιορίζεται σε κλινικές 
δοκιμές που δεν προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για τη λήψη άδειας 
κυκλοφορίας φαρμάκου.

Or. en

Τροπολογία 161
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Προς το παρόν, τέτοιου είδους 
αποζημίωση για αποκατάσταση της 
προκληθείσης ζημίας παρέχεται μέσω της 
ασφάλισης. Η ασφάλιση μπορεί να 
καλύπτει αποζημίωση καταβλητέα στον 
συμμετέχοντα από τον ανάδοχο και τον 
ερευνητή σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
ευθύνης. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
αποζημίωση απευθείας στον συμμετέχοντα 
χωρίς προηγούμενη απόδειξη της ευθύνης 
του αναδόχου ή του ερευνητή. Η εμπειρία 
δείχνει ότι η αγορά ασφαλίσεων είναι 
μικρή και το κόστος της ασφαλιστικής 
κάλυψης είναι δυσανάλογα υψηλό. 
Επιπλέον, επειδή τα καθεστώτα σχετικά με 

(47) Προς το παρόν, τέτοιου είδους 
αποζημίωση για αποκατάσταση της 
προκληθείσης ζημίας παρέχεται μέσω της 
ασφάλισης. Η ασφάλιση μπορεί να 
καλύπτει αποζημίωση καταβλητέα στον 
συμμετέχοντα από τον ανάδοχο και τον 
ερευνητή σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
ευθύνης. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
αποζημίωση απευθείας στον συμμετέχοντα 
χωρίς προηγούμενη απόδειξη της ευθύνης 
του αναδόχου ή του ερευνητή. Η
αποζημίωση μπορεί επίσης να καλύπτει 
ιατρική περίθαλψη μακράς ή μεσαίας
διάρκειας έναντι φυσικών τραυματισμών, 
πόνου και παθήσεων. Η εμπειρία δείχνει 
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την ευθύνη διαφέρουν πολύ από το ένα 
κράτος μέλος στο άλλο, είναι δύσκολο και 
επαχθές για τον ανάδοχο μιας πολυεθνικής 
δοκιμής να αποκτήσει ασφάλιση σύμφωνα 
με τους εν λόγω εθνικούς νόμους. 
Συνεπώς, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
καθιερώσει έναν εθνικό μηχανισμό 
αποζημιώσεων που να παρέχει 
αποζημίωση στους συμμετέχοντες 
σύμφωνα με τους νόμους του εν λόγω 
κράτους μέλους.

ότι η αγορά ασφαλίσεων είναι μικρή και το 
κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι 
δυσανάλογα υψηλό. Επιπλέον, επειδή τα 
καθεστώτα σχετικά με την ευθύνη 
διαφέρουν πολύ από το ένα κράτος μέλος 
στο άλλο, είναι δύσκολο και επαχθές για 
τον ανάδοχο μιας πολυεθνικής δοκιμής να 
αποκτήσει ασφάλιση σύμφωνα με τους εν 
λόγω εθνικούς νόμους. Συνεπώς, κάθε 
κράτος μέλος θα πρέπει να καθιερώσει 
έναν εθνικό μηχανισμό αποζημιώσεων που 
να παρέχει αποζημίωση στους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τους νόμους 
του εν λόγω κράτους μέλους, και παρέχει 
στους ασθενείς σαφείς και προσβάσιμες 
πληροφορίες που διευκολύνουν την 
πρόσβασή τους στα συστήματα 
αποζημίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθιερώνει ότι η αποζημίωση 
μπορεί να συνίσταται στην καταβολή χρηματικού ποσού για την αποκατάσταση ψυχολογικών 
και κοινωνικών βλαβών και οικονομικών απωλειών και μπορεί να καλύπτει μακράς ή μεσαίας 
διάρκειας ιατρική περίθαλψη για φυσικούς τραυματισμούς. Επιπλέον, η εμπειρία δείχνει ότι 
είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους συμμετέχοντες σε έρευνα να έχουν πρόσβαση σε αποζημίωση 
με βάση τις υφιστάμενες εθνικές νομοθεσίες όπου περιλαμβάνεται και δέσμη ορίων και 
προϋποθέσεων που δεν είναι γνωστές πριν από την έναρξη της δοκιμής.

Τροπολογία 162
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Προς το παρόν, τέτοιου είδους 
αποζημίωση για αποκατάσταση της 
προκληθείσης ζημίας παρέχεται μέσω της 
ασφάλισης. Η ασφάλιση μπορεί να 
καλύπτει αποζημίωση καταβλητέα στον 
συμμετέχοντα από τον ανάδοχο και τον 
ερευνητή σε περίπτωση αποδεδειγμένης 

(47) Προς το παρόν, τέτοιου είδους 
αποζημίωση για αποκατάσταση της 
προκληθείσης ζημίας παρέχεται μέσω της 
ασφάλισης. Η ασφάλιση μπορεί να 
καλύπτει αποζημίωση καταβλητέα στον 
συμμετέχοντα από τον ανάδοχο και τον 
ερευνητή σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
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ευθύνης. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
αποζημίωση απευθείας στον συμμετέχοντα 
χωρίς προηγούμενη απόδειξη της ευθύνης 
του αναδόχου ή του ερευνητή. Η εμπειρία 
δείχνει ότι η αγορά ασφαλίσεων είναι 
μικρή και το κόστος της ασφαλιστικής 
κάλυψης είναι δυσανάλογα υψηλό. 
Επιπλέον, επειδή τα καθεστώτα σχετικά με 
την ευθύνη διαφέρουν πολύ από το ένα 
κράτος μέλος στο άλλο, είναι δύσκολο και 
επαχθές για τον ανάδοχο μιας πολυεθνικής 
δοκιμής να αποκτήσει ασφάλιση σύμφωνα 
με τους εν λόγω εθνικούς νόμους. 
Συνεπώς, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
καθιερώσει έναν εθνικό μηχανισμό 
αποζημιώσεων που να παρέχει 
αποζημίωση στους συμμετέχοντες 
σύμφωνα με τους νόμους του εν λόγω 
κράτους μέλους.

ευθύνης. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
αποζημίωση απευθείας στον συμμετέχοντα 
χωρίς προηγούμενη απόδειξη της ευθύνης 
του αναδόχου ή του ερευνητή. Η εμπειρία 
δείχνει ότι η αγορά ασφαλίσεων είναι 
μικρή και το κόστος της ασφαλιστικής 
κάλυψης είναι δυσανάλογα υψηλό. 
Επιπλέον, επειδή τα καθεστώτα σχετικά με 
την ευθύνη διαφέρουν πολύ από το ένα 
κράτος μέλος στο άλλο, είναι δύσκολο και 
επαχθές για τον ανάδοχο μιας πολυεθνικής 
δοκιμής να αποκτήσει ασφάλιση σύμφωνα 
με τους εν λόγω εθνικούς νόμους. 
Συνεπώς, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
καθιερώσει έναν εθνικό μηχανισμό 
αποζημιώσεων που να παρέχει 
αποζημίωση στους συμμετέχοντες 
σύμφωνα με τους νόμους του εν λόγω 
κράτους μέλους. Ωστόσο οι παραδοσιακές 
λύσεις με βάση την ασφάλεια θεωρούνται 
αποδεκτοί εθνικοί μηχανισμοί 
αποζημίωσης ή ανεξάρτητη λύση.

Or. fi

Τροπολογία 163
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Προς το παρόν, τέτοιου είδους 
αποζημίωση για αποκατάσταση της 
προκληθείσης ζημίας παρέχεται μέσω της 
ασφάλισης. Η ασφάλιση μπορεί να 
καλύπτει αποζημίωση καταβλητέα στον 
συμμετέχοντα από τον ανάδοχο και τον 
ερευνητή σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
ευθύνης. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
αποζημίωση απευθείας στον συμμετέχοντα 
χωρίς προηγούμενη απόδειξη της ευθύνης 
του αναδόχου ή του ερευνητή. Η εμπειρία 
δείχνει ότι η αγορά ασφαλίσεων είναι 
μικρή και το κόστος της ασφαλιστικής 

(47) Προς το παρόν, τέτοιου είδους 
αποζημίωση για αποκατάσταση της 
προκληθείσης ζημίας παρέχεται μέσω της 
ασφάλισης. Η ασφάλιση μπορεί να 
καλύπτει αποζημίωση καταβλητέα στον 
συμμετέχοντα από τον ανάδοχο και τον 
ερευνητή σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
ευθύνης. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
αποζημίωση απευθείας στον συμμετέχοντα 
χωρίς προηγούμενη απόδειξη της ευθύνης 
του αναδόχου ή του ερευνητή. Η εμπειρία 
δείχνει ότι η αγορά ασφαλίσεων είναι 
μικρή και το κόστος της ασφαλιστικής 
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κάλυψης είναι δυσανάλογα υψηλό. 
Επιπλέον, επειδή τα καθεστώτα σχετικά με 
την ευθύνη διαφέρουν πολύ από το ένα 
κράτος μέλος στο άλλο, είναι δύσκολο και 
επαχθές για τον ανάδοχο μιας πολυεθνικής 
δοκιμής να αποκτήσει ασφάλιση σύμφωνα 
με τους εν λόγω εθνικούς νόμους. 
Συνεπώς, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να καθιερώσει έναν εθνικό μηχανισμό 
αποζημιώσεων που να παρέχει 
αποζημίωση στους συμμετέχοντες 
σύμφωνα με τους νόμους του εν λόγω 
κράτους μέλους.

κάλυψης είναι δυσανάλογα υψηλό. 
Επιπλέον, επειδή τα καθεστώτα σχετικά με 
την ευθύνη διαφέρουν πολύ από το ένα 
κράτος μέλος στο άλλο, είναι δύσκολο και 
επαχθές για τον ανάδοχο μιας πολυεθνικής 
δοκιμής να αποκτήσει ασφάλιση σύμφωνα 
με τους εν λόγω εθνικούς νόμους. Τα 
κράτη μέλη προάγουν και ενθαρρύνουν 
την πανεπιστημιακή έρευνα. Γι' αυτό τον
σκοπό, είναι χρήσιμο να εξεταστούν οι 
δυνατότητες δημιουργίας ειδικών 
μηχανισμών αποζημίωσης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η χρήση αυτών των μηχανισμών 
μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή 
τέλους, που θα έχει μη κερδοσκοπική 
βάση και θα καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη τον κίνδυνο της κλινικής δοκιμής, 
την πιθανότητα ζημίας και τα
αναμενόμενα οφέλη για τους 
συμμετέχοντες.

Or. el

Αιτιολόγηση

Αν και η αρχική πρόταση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν θα λειτουργήσει εξίσου προς 
όφελος όλων των ασθενών. Δεν υπάρχει σε όλα τα κράτη μέλη η εμπειρία και η ικανότητα για 
εθνικούς μηχανισμούς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ασθενών δύο ταχυτήτων. Έτσι, ασθενείς 
που συμμετέχουν στην ίδια διακρατική έρευνα θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με 
τη χώρα που βρίσκονται. Λύση θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ειδικών μηχανισμών 
αποζημίωσης αξιοποιώντας εμπειρία και δυνατότητες συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 164
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Για την εναρμόνιση και τη 
διευκόλυνση της ροής των πληροφοριών 
μεταξύ αναδόχων και κρατών μελών, 
καθώς και μεταξύ κρατών μελών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να φτιάξει και να 
συντηρεί μια βάση δεδομένων, στην οποία 

(51) Για την εναρμόνιση και τη 
διευκόλυνση της ροής των πληροφοριών 
μεταξύ αναδόχων και κρατών μελών, 
καθώς και μεταξύ κρατών μελών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να φτιάξει και να 
συντηρεί μια βάση δεδομένων, στην οποία 
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η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω 
διαδικτυακής πύλης.

η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω 
διαδικτυακής πύλης. Η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για 
την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την 
ύπαρξη της διαδικτυακής πύλης.

Or. en

Τροπολογία 165
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Για την εναρμόνιση και τη 
διευκόλυνση της ροής των πληροφοριών 
μεταξύ αναδόχων και κρατών μελών, 
καθώς και μεταξύ κρατών μελών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να φτιάξει και να 
συντηρεί μια βάση δεδομένων, στην οποία 
η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω 
διαδικτυακής πύλης.

(51) Για την εναρμόνιση και τη 
διευκόλυνση της ροής των πληροφοριών 
μεταξύ αναδόχων και κρατών μελών, 
καθώς και μεταξύ κρατών μελών, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, εξ 
ονόματος της Επιτροπής, θα πρέπει να 
φτιάξει και να συντηρεί μια βάση 
δεδομένων, στην οποία η πρόσβαση θα 
πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής 
πύλης.

Or. en

Τροπολογία 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Η βάση δεδομένων θα πρέπει να 
περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
την κλινική δοκιμή. Στη βάση δεδομένων 
δεν καταγράφεται κανένα προσωπικό 
δεδομένο των συμμετεχόντων στην κλινική 
δοκιμή. Οι πληροφορίες στη βάση 
δεδομένων θα πρέπει να είναι δημόσιες, 

(52) Η βάση δεδομένων θα πρέπει να 
περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
την κλινική δοκιμή και να επιτρέπει την 
δημόσια διάδοση αντικειμενικής 
πληροφόρησης προκειμένου να στηριχθεί 
η ευρωπαϊκή έρευνα και να αυξηθεί η 
γνώση στον τομέα της δημόσιας υγείας.
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εκτός κι αν ειδικοί λόγοι απαιτούν να μη 
δημοσιευτούν ορισμένες πληροφορίες, 
ώστε να προστατευτεί το δικαίωμα του 
ατόμου στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα 
στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, που αναγνωρίζονται από τα 
άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν πρέπει να υπονομεύει την καινοτομία 
ή την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Στη βάση
δεδομένων δεν καταγράφεται κανένα
προσωπικό δεδομένο των συμμετεχόντων
στην κλινική δοκιμή, και δεν πρέπει να 
παρεμποδίζει την προστασία των 
εμπορικών συμφερόντων, όπου 
περιλαμβάνεται και η πνευματική
ιδιοκτησία, όπως προβλέπει το άρθρο 4 
του κανονισμού 1049/2001. Οι 
πληροφορίες στη βάση δεδομένων θα 
πρέπει να είναι δημόσιες, εκτός κι αν 
ειδικοί λόγοι απαιτούν να μη δημοσιευτούν 
ορισμένες πληροφορίες, ώστε να 
προστατευτεί το δικαίωμα του ατόμου 
στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα στην 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
που αναγνωρίζονται από τα άρθρα 7 και 8 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες για εμπορικά συμφέροντα, 
όπως προβλέπει το άρθρο 4 του 
κανονισμού or 1049/2001.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βάση δεδομένων πρέπει να επιτρέπει τη δημόσια διάδοση αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά 
με τα τελευταία επιτεύγματα της ιατρικής έρευνας, σεβόμενη ταυτόχρονα τα προτάγματα περί
ανταγωνιστικότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας, η οποία χρηματοδοτεί από μόνη της 
περίπου το 60% των ευρωπαϊκών κλινικών δοκιμών. Η δημόσια κοινοποίηση πρέπει να 
προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τις εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες, 
προκειμένου να αποφεύγεται στιγματισμός των ασθενών που συμμετέχουν σε κλινική δοκιμή και 
προκειμένου να αποτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός που θα έθετε σε κίνδυνο την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ιατρικής έρευνας.

Τροπολογία 167
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Η βάση δεδομένων θα πρέπει να 
περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
την κλινική δοκιμή. Στη βάση δεδομένων 
δεν καταγράφεται κανένα προσωπικό 
δεδομένο των συμμετεχόντων στην κλινική 
δοκιμή. Οι πληροφορίες στη βάση 
δεδομένων θα πρέπει να είναι δημόσιες, 
εκτός κι αν ειδικοί λόγοι απαιτούν να μη 
δημοσιευτούν ορισμένες πληροφορίες, 
ώστε να προστατευτεί το δικαίωμα του 
ατόμου στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα 
στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, που αναγνωρίζονται από τα 
άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(52) Η βάση δεδομένων θα πρέπει να 
περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
την κλινική δοκιμή. Όλες οι κλινικές 
δοκιμές θα πρέπει να καταχωρίζονται 
στη βάση δεδομένων πριν από την έναρξή 
τους. Στη βάση δεδομένων θα πρέπει να 
δημοσιεύονται επίσης οι ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης της περιόδου επιλογής 
συμμετεχόντων. Θα πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα οι ανάδοχοι να εγγράφουν τις 
πληροφορίες αυτές κατευθείαν στη βάση 
δεδομένων χωρίς να πρέπει να τις 
κοινοποιούν περαιτέρω στα κράτη μέλη.
Στη βάση δεδομένων δεν καταγράφεται 
κανένα προσωπικό δεδομένο των 
συμμετεχόντων στην κλινική δοκιμή. Οι 
πληροφορίες στη βάση δεδομένων θα 
πρέπει να είναι δημόσιες, εκτός κι αν 
ειδικοί λόγοι απαιτούν να μη δημοσιευτούν 
ορισμένες πληροφορίες, ώστε να 
προστατευτεί το δικαίωμα του ατόμου 
στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα στην 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
που αναγνωρίζονται από τα άρθρα 7 και 8 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος διάφορες χώρες απαιτούν κοινοποίηση του πρώτου καταχωριζόμενου
ασθενούς και τα σχετικά έγγραφα είναι υπερβολικά ογκώδη για πληροφορίες που μπορούν 
απλώς να εγγραφούν κατευθείαν στη βάση δεδομένων της ΕΕ. Μπορούμε επίσης να 
προτείνουμε ότι για διεθνείς δοκιμές μόνο ο πρώτος και τελευταίος ασθενής της μελέτης πρέπει 
να κοινοποιείται (και όχι ανά χώρα). Στο τέλος της επιλογής ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε 
θέση να σημειώνει τις χώρες που ενδεχομένως δεν επέλεξαν ασθενείς.

Τροπολογία 168
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52



AM\928644EL.doc 71/80 PE506.158v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Η βάση δεδομένων θα πρέπει να 
περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
την κλινική δοκιμή. Στη βάση δεδομένων 
δεν καταγράφεται κανένα προσωπικό 
δεδομένο των συμμετεχόντων στην κλινική 
δοκιμή. Οι πληροφορίες στη βάση 
δεδομένων θα πρέπει να είναι δημόσιες, 
εκτός κι αν ειδικοί λόγοι απαιτούν να μη 
δημοσιευτούν ορισμένες πληροφορίες, 
ώστε να προστατευτεί το δικαίωμα του 
ατόμου στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα 
στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, που αναγνωρίζονται από τα 
άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(52) Η βάση δεδομένων θα πρέπει να 
περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
την κλινική δοκιμή και θα πρέπει να είναι 
δημόσια προσβάσιμες. Στη βάση 
δεδομένων δεν καταγράφεται κανένα 
προσωπικό δεδομένο των συμμετεχόντων 
στην κλινική δοκιμή. Οι πληροφορίες στη 
βάση δεδομένων θα πρέπει να είναι 
δημόσιες, εκτός κι αν ειδικοί λόγοι 
απαιτούν να μη δημοσιευτούν ορισμένες 
πληροφορίες, ώστε να προστατευτεί το 
δικαίωμα του ατόμου στην ιδιωτική ζωή 
και το δικαίωμα στην προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, που 
αναγνωρίζονται από τα άρθρα 7 και 8 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52α). Οι εμπιστευτικές εμπορικής
φύσεως πληροφορίες πρέπει να 
εντοπίζονται και να προστατεύονται 
προκειμένου να αποτρέπεται η πρόκληση 
βλάβης στα συμφέροντα των ασθενών 
και/ή την ανταγωνιστική θέση των 
αναδόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημόσια κοινοποίηση πρέπει να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τις
εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες, προκειμένου να αποφεύγεται στιγματισμός των ασθενών
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που συμμετέχουν σε κλινική δοκιμή και προκειμένου να αποτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός
που θα έθετε σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ιατρικής έρευνας.

Τροπολογία 170
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52β) Τα αποτελέσματα των κλινικών 
δοκιμών, όπως και τα δεδομένα των 
κλινικών δοκιμών, αποτελούν σημαντική 
και αξιόλογη πηγή πληροφοριών για τη 
συνέχιση της βιοϊατρικής έρευνας ή της 
έρευνας στον τομέα της δημόσιας υγείας 
για φάρμακα ή ενεργά συστατικά, και 
πρέπει να διατίθενται προκειμένου να 
στηριχθεί και να ενισχυθεί η ανάπτυξη 
της ανεξάρτητης έρευνας στον τομέα του 
φαρμάκου και την κλινική 
φαρμακολογική και άλλη 
φαρμακοδυναμική επίδρασή του ή τη 
σχετική αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητά του. Το καθεστώς 
έγκρισης ενός φαρμάκου πρέπει ωστόσο 
να εξετάζεται δεόντως πριν από την 
αποδέσμευση δεδομένων κλινικής 
δοκιμής, προκειμένου να μην 
αναστατώνεται η διαδικασία έγκρισης 
της κυκλοφορίας ή η δυναμική 
ανταγωνισμού στην αγορά της ΕΕ,
ενισχύοντας παράλληλα την 
ελκυστικότητα και τη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα της κλινικής έρευνας με 
έδρα την ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 171
Antonyia Parvanova
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52γ) Η πρόσβαση, η αποδέσμευση και η
επεξεργασία δεδομένων κλινικής δοκιμής 
για φάρμακα όταν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με 
αίτηση για έγκριση κυκλοφορίας, πρέπει 
να παρέχεται με την επιφύλαξη της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
και πρέπει να ανταποκρίνεται σε 
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές 
προκειμένου να καθορίζει και να εγγυάται 
πρακτική ορθής ανάλυσης, μορφές 
δεδομένων κλινικής δοκιμής, κανόνες 
εμπλοκής καθώς και άλλες νομικές 
πτυχές. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές 
πρέπει να προάγουν βέλτιστο επίπεδο 
διαφάνειας και δημόσιας ενημέρωσης, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη 
αξιόπιστης επιστημονικής έρευνας και 
αποφεύγοντας την προκατάληψη ή 
κατάχρηση της ενημέρωσης.

Or. en

Τροπολογία 172
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Για τη διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να
επιτραπεί στα κράτη μέλη να επιβάλλουν 
τέλη. Εντούτοις, τα κράτη μέλη δεν θα 
πρέπει να απαιτούν πολλαπλές πληρωμές 
σε διάφορα όργανα αξιολόγησης, σε ένα 
κράτος μέλος, μιας αίτησης για την 
έγκριση κλινικής δοκιμής.

(55) Για τη διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη να επιβάλλουν 
τέλη σύμφωνα με τις πρακτικές του 
εκάστοτε κράτους μέλους.
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Or. el

Τροπολογία 173
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59α) Το δικαίωμα της πρόσβασης σε 
έγγραφα αναγνωρίζεται από το Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα το 
άρθρο 42 αναφέρεται στο δικαίωμα 
πρόσβασης στα έγγραφα των θεσμικών 
οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της 
Ένωσης, ανεξαρτήτως υποθέματος. Οι
κανόνες αυτοί πρέπει να διατηρηθούν.

Or. en

Τροπολογία 174
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Με την επιφύλαξη των εθνικών 
συστημάτων για το κόστος και την 
επιστροφή δαπανών για 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι 
συμμετέχοντες σε μια κλινική δοκιμή δεν 
θα πρέπει να πληρώνουν για υπό έρευνα 
φάρμακα.

(60) Με την επιφύλαξη των εθνικών 
συστημάτων για το κόστος και την 
επιστροφή δαπανών για 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι 
συμμετέχοντες σε μια κλινική δοκιμή δεν 
θα πρέπει να πληρώνουν για υπό έρευνα 
φάρμακα. Για τις δοκιμές χαμηλού και 
μεσαίου κινδύνου (όταν η θεραπευτική 
αγωγή αποτελεί τη συνήθη περίθαλψη) 
και όταν η καταχώριση δεν αποτελεί τον 
αρχικό στόχο της δοκιμής που ξεκίνησε ο 
ερευνητής, το κόστος του υπό έρευνα 
φαρμάκου πρέπει να επιβαρύνει το εθνικό 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι δοκιμές που συγκρίνουν εγκεκριμένα προϊόντα εντός του πλαισίου της εγκεκριμένης ένδειξης 
ή σε αγωγές που αντιστοιχούν στη συνήθη αγωγή πρέπει να διευκολύνονται. Εφόσον η αγωγή
ούτως ή άλλως θα συνταγογραφηθεί, αυτό δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62α) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπή με τίτλο «Ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης - Η 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα 
τίθενται στο επίκεντρο», οι συστηματικές 
αξιολογήσεις της νομοθεσίας πρέπει να 
αποτελέσουν αναπόσπαστο στοιχείο της 
έξυπνης νομοθεσίας. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι ο κανονισμός ακολουθεί 
την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο 
στην οργάνωση και εκτέλεση κλινικών 
δοκιμών και ανταποκρίνεται σε άλλες 
νομοθετικές διατάξεις, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις 
σχετικά με την εμπειρία και τη λειτουργία 
του κανονισμού και να υποβάλλει τα 
συμπεράσματά του στο Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επιτεύγματα στην τεχνολογία και την ιατρική γνώση συνεπάγονται την ταχεία εξέλιξη των 
κλινικών δοκιμών. Η προσθήκη ρήτρας αναθεώρησης θα διασφαλίσει ότι ο κανονισμός θα 
αντιδρά ταχέως σε κάθε αναγκαία αλλαγή.

Τροπολογία 176
Anna Rosbach
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64α) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης - Η 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα 
τίθενται στο επίκεντρο», οι συστηματικές 
αξιολογήσεις της νομοθεσίας πρέπει να 
αποτελέσουν αναπόσπαστο στοιχείο της 
έξυπνης νομοθεσίας. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι ο κανονισμός ακολουθεί 
την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο 
στην οργάνωση και εκτέλεση κλινικών 
δοκιμών και ανταποκρίνεται σε άλλες 
νομοθετικές διατάξεις, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις 
σχετικά με την εμπειρία και τη λειτουργία 
του κανονισμού και να υποβάλλει τα 
σχετικά αποτελέσματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενσωματωθεί τακτική αναθεώρηση του κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
ο κανονισμός θα παραμένει επίκαιρος και θα μπορεί να ανταποκριθεί στα επιτεύγματα της 
επιστήμης και της τεχνολογίας.

Τροπολογία 177
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνος 
με τα σημαντικότερα διεθνή έγγραφα 
κατευθύνσεων για τις κλινικές δοκιμές, 
όπως η πλέον πρόσφατη έκδοση (2008) της 
δήλωσης του Ελσίνκι της Παγκόσμιας 

(63) Ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνος
με τη σύμβαση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη βιοϊατρική (1997) και 
το συμπληρωματικό πρωτόκολλό της για 
την βιοϊατρική έρευνα (2005) του 
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Ιατρικής Ένωσης και η ορθή κλινική 
πρακτική που εκπορεύεται από τη δήλωση 
του Ελσίνκι.

Συμβουλίου της Ευρώπης και τη διεθνή 
σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού
(ΗΕ-1989). Είναι σύμφωνος με τα 
σημαντικότερα διεθνή έγγραφα 
κατευθύνσεων για τις κλινικές δοκιμές, 
όπως η πλέον πρόσφατη έκδοση (2008) της 
δήλωσης του Ελσίνκι της Παγκόσμιας 
Ιατρικής Ένωσης και των ΔΔΕ-ΟΚΠ η 
ορθή κλινική πρακτική που εκπορεύεται 
από τη δήλωση του Ελσίνκι. Πρέπει 
επίσης να ληφθούν υπόψη οι
κατευθυντήριες γραμμές του Συμβούλιο 
Διεθνών Οργανώσεων Ιατρικών 
Επιστημών της ΠΟΥ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός της ΕΕ πρέπει να συνάδει με τις διεθνείς συνθήκες, όπως η σύμβαση για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική (1997) και το συμπληρωματικό πρωτόκολλό της για 
τη βιοϊατρική έρευνα (2005) του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη διεθνή σύμβαση για τα 
δικαιώματα του παιδιού, που έχουν κυρωθεί από πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

Τροπολογία 178
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα η εξασφάλιση 
αξιόπιστων και ανθεκτικών δεδομένων για 
τις κλινικές δοκιμές σε όλη την Ένωση με 
παράλληλη εξασφάλιση της ασφάλειας και 
των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων, δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της 
κλίμακας του μέτρου, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η οποία προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

(66) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα η εξασφάλιση 
αξιόπιστων και ανθεκτικών δεδομένων για 
τις κλινικές δοκιμές σε όλη την Ένωση με 
παράλληλη εξασφάλιση της ασφάλειας, 
της ευημερίας και των δικαιωμάτων των 
συμμετεχόντων, δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας του 
μέτρου, να επιτευχθούν καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η οποία προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
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αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου,

αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του προτεινόμενου κανονισμού και το άρθρο 6 της Παγκόσμιας 
Ιατρικής Ένωσης του Ελσίνκι σχετικά με τις δεοντολογικές αρχές για την ιατρική έρευνα στην 
οποία οι συμμετέχοντες είναι άνθρωποι (Σεούλ 2008) προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 
ασφάλεια, τα δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων.

Τροπολογία 179
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα η εξασφάλιση 
αξιόπιστων και ανθεκτικών δεδομένων για 
τις κλινικές δοκιμές σε όλη την Ένωση με 
παράλληλη εξασφάλιση της ασφάλειας και 
των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων, δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της 
κλίμακας του μέτρου, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η οποία προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου,

(66) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα η εξασφάλιση 
αξιόπιστων και ανθεκτικών δεδομένων για 
τις κλινικές δοκιμές σε όλη την Ένωση με 
παράλληλη εξασφάλιση της ασφάλειας, 
της ευημερίας και των δικαιωμάτων των 
συμμετεχόντων, δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας του 
μέτρου, να επιτευχθούν καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η οποία προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με το άρθρο 3 του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροπολογία 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66 α) Ο κανονισμός πρέπει να 
αξιολογείται και, αν χρειάζεται, να 
αναθεωρείται ανά πέντε έτη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η ευελιξία του. Μια 
συνεχής διαδικασία αξιολόγησης έχει 
ζωτική σημασία ούτως ώστε οι 
καινοτομίες να μπορούν να συνεχιστούν 
και στο μέλλον, στο πλαίσιο της συνεχώς 
εξελισσόμενης ιατρικής επιστήμης. Η 
διοικητική επιβάρυνση της ισχύουσας 
οδηγίας θεωρείται εμπόδιο για την 
επιστήμη και το δικαίωμα των ασθενών 
να έχουν πρόσβαση στη βέλτιστη δυνατή 
περίθαλψη. Ο αντίκτυπος του κανονισμού 
στη γραφειοκρατία πρέπει, συνεπώς, να 
παρακολουθείται τακτικά και η 
διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να 
διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά του 
ως νομοθετήματος που στηρίζει την 
κλινική έρευνα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δοθεί στο ζήτημα της
πανεπιστημιακής έρευνας και να 
διασφαλιστεί ότι η γραφειοκρατία δεν θα 
εκτρέπει πόρους από την καινοτομία στην 
πανεπιστημιακή έρευνα και ότι τα νέα 
καθήκοντα που απαιτούνται από τον 
κανονισμό δεν θα έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην ελκυστικότητα της 
ερευνητικής σταδιοδρομίας. Πρέπει 
επίσης να αξιολογηθεί η σημασία της 
δημόσιας πρόσβασης σε πληροφορίες για 
να καταστεί η Ευρώπη ελκυστική ως 
περιβάλλον έρευνας και ο αντίκτυπος που 
υπάρχει στην εξισορρόπηση μεταξύ 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συμβατικών 
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δικαιωμάτων και δικαιωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και άυλων δικαιωμάτων. Η 
διαδικασία αξιολόγησης πρέπει επίσης να 
εξετάζει τον αντίκτυπο του κανονισμού 
όσον αφορά το κατά πόσον, αντί των 
κλινικών δοκιμών, διενεργούνται 
περισσότερο πειραματικές θεραπείες που 
ενέχουν απρόβλεπτα αποτελέσματα για 
την ασφάλεια του ασθενούς και την 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
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