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Amendamentul 75
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Într-un trial clinic siguranţa şi 
drepturile subiecţilor trebuie protejate şi 
datele generate trebuie să fie fiabile şi 
robuste.

(1) Într-un trial clinic siguranţa, drepturile 
şi bunăstarea subiecţilor ar trebui
protejate şi datele generate ar trebui să fie 
fiabile şi robuste.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 3 din regulamentul propus şi cu articolul 6 din Declaraţia de la 
Helsinki a Asociaţiei Medicale Mondiale privind principiile etice pentru cercetarea medicală 
care implică subiecţi umani (Seul 2008), ar trebui acordată prioritate siguranţei, drepturilor 
şi bunăstării oamenilor.

Amendamentul 76
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Într-un trial clinic siguranţa şi 
drepturile subiecţilor trebuie protejate şi 
datele generate trebuie să fie fiabile şi 
robuste.

(1) Într-un trial clinic siguranţa, drepturile 
şi sănătatea subiecţilor ar trebui protejate 
şi datele generate ar trebui să fie fiabile şi 
robuste.

Or. en

Amendamentul 77
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Într-un trial clinic siguranţa şi 
drepturile subiecţilor trebuie protejate şi 
datele generate trebuie să fie fiabile şi 
robuste.

(1) Într-un trial clinic siguranţa şi 
drepturile subiecţilor ar trebui protejate şi 
datele generate ar trebui să fie fiabile, 
robuste şi să reflecte diversitatea 
populaţiei în termeni de echilibru în ceea 
ce priveşte vârsta şi genul.

Or. en

Amendamentul 78
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Într-un trial clinic siguranţa şi 
drepturile subiecţilor trebuie protejate şi 
datele generate trebuie să fie fiabile şi 
robuste.

(1) Într-un trial clinic siguranţa şi 
drepturile subiecţilor ar trebui protejate şi 
datele generate ar trebui să fie fiabile şi 
robuste. Interesele participanţilor ar 
trebui să aibă întotdeauna prioritate în 
detrimentul altor interese.

Or. sl

Amendamentul 79
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a permite un control 
independent care să stabilească dacă aceste 
principii sunt respectate, un trial clinic ar 
trebui să facă obiectul unei autorizări 
prealabile.

(2) Pentru a permite un control 
independent care să stabilească dacă aceste 
principii sunt respectate, un trial clinic ar 
trebui să facă obiectul unei autorizări 
prealabile şi ar trebui să se asigure că 
instituţiile care acordă autorizarea nu 
intră sub incidenţa unui conflict de 
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interese şi sunt independente de sponsor, 
de instituţia care deţine locul de 
desfăşurare a trialului şi de investigatorii 
implicaţi.

Or. en

Amendamentul 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, Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a permite un control 
independent care să stabilească dacă aceste 
principii sunt respectate, un trial clinic ar 
trebui să facă obiectul unei autorizări 
prealabile.

(2) Pentru a permite un control 
independent care să stabilească dacă aceste 
principii sunt respectate, un trial clinic ar 
trebui să facă obiectul unei autorizări 
prealabile şi a unei aprobări din partea 
unui comitet de etică înainte de începere.

Or. en

Justificare

Această adăugare este în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2001/20/CE 
şi consacră principiul autorizării prealabile a unui protocol al studiului în conformitate cu 
articolul 15 din Declaraţia de la Helsinki a Asociaţiei Medicale Mondiale (Seul, 2008) şi cu 
secţiunea 2.6 din Orientarea ICH-GCP, în considerentele regulamentului propus.

Amendamentul 81
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a permite un control 
independent care să stabilească dacă aceste 

(2) Pentru a permite un control 
independent care să stabilească dacă aceste 



PE506.158v01-00 6/74 AM\928644RO.doc

RO

principii sunt respectate, un trial clinic ar 
trebui să facă obiectul unei autorizări 
prealabile.

principii sunt respectate, un trial clinic ar 
trebui să facă obiectul unei autorizări 
prealabile, care ar trebui să includă 
reexaminarea de către un comitet de etică.

Or. en

Justificare

Deşi suntem de acord că aprobarea unui comitet de etică este necesară, aderăm cu tărie la 
propunerea actuală constând într-o decizie per stat membru. Formularea actuală creează 
impresia că există două etape, ceea ce în mod clar nu este cazul. Formularea ar trebui 
prelucrată în aşa fel încât să se asigure că aprobarea comitetului de etică este inclusă în 
autorizaţie şi specificată în regulament şi să respecte termenele.

Amendamentul 82
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a permite un control 
independent care să stabilească dacă aceste 
principii sunt respectate, un trial clinic ar 
trebui să facă obiectul unei autorizări 
prealabile.

(2) Pentru a permite un control 
independent care să stabilească dacă aceste 
principii sunt respectate, un trial clinic ar 
trebui să facă obiectul unei autorizări 
prealabile. Această autorizaţie ar trebui să 
includă aspecte ştiinţifice, etice şi 
administrative.

Or. en

Justificare

Evaluarea ştiinţifică şi cea etică nu pot fi separate.

Amendamentul 83
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Definiţia existentă pentru trialul clinic 
conţinută în Directiva 2001/20/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 4 aprilie 2001 de apropiere a actelor cu 
putere de lege şi a actelor administrative 
ale statelor membre privind aplicarea 
bunelor practici clinice în cazul efectuării 
de studii clinice pentru evaluarea 
produselor medicamentoase de uz uman ar 
trebui să fie clarificată. În acest scop, 
conceptul de trial clinic trebuie să fie 
definit într-un mod mai precis prin 
introducerea conceptului mai larg de 
„studiu clinic”, din care trialul clinic 
reprezintă o categorie. Categoria 
respectivă ar trebui să fie definită pe baza 
unor criterii specifice. Această abordare 
ţine seama în mod corespunzător de 
orientările internaţionale şi este în 
conformitate cu legislaţia UE privind 
medicamentele, care se bazează pe 
dihotomia dintre „trial clinic” şi „studiu 
nonintervenţional”.

(3) Definiţia existentă pentru trialul clinic 
conţinută în Directiva 2001/20/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 4 aprilie 2001 de apropiere a actelor cu 
putere de lege şi a actelor administrative 
ale statelor membre privind aplicarea 
bunelor practici clinice în cazul efectuării 
de studii clinice pentru evaluarea 
produselor medicamentoase de uz uman ar 
trebui să fie clarificată.

Or. en

Justificare

Definiţia anterioară din Directiva 2001/20/CE a unui „trial clinic” ar trebui menţinută 
împreună cu noua introducere a trialurilor cu intervenţie redusă, cu o clarificare; ar trebui 
să fie clar faptul că trialurile de siguranţă şi eficacitate după autorizare sunt acoperite de 
definiţia unui trial clinic şi, prin urmare, de regulament. Aceste modificări sunt introduse în 
amendamentele noastre 3, 4 şi 5.

Amendamentul 84
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Domeniul de aplicare al prezentului 
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regulament este în esenţă identic cu cel al 
Directivei 2001/20/CE. Deşi se limitează 
la cercetarea clinică privind 
medicamentele de uz uman, domeniul de 
aplicare este totuşi foarte vast, în măsura 
în care nu exclude decât studiile 
nonintervenţionale, adică studiile 
desfăşurate de practicieni fără să se fi 
recurs la o oarecare intervenţie 
suplimentară. Studiile nonintervenţionale 
sunt în special studii de siguranţă după 
autorizare decise, gestionate sau finanţate 
de titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă. Ele permit realizarea unei explorări 
de date. Studiile intră în domeniul de 
aplicare al Directivei 2001/83/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui 
cod al Uniunii cu privire la 
medicamentele de uz uman.

Or. fr

Amendamentul 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2001/20/CE a avut drept scop 
simplificarea şi armonizarea normelor 
administrative privind trialurile clinice din 
Uniunea Europeană. Cu toate acestea, 
experienţa arată că o abordare armonizată 
privind reglementarea trialurilor clinice a 
fost realizată doar parţial. Acest lucru face 
dificilă în special desfăşurarea unui trial 
clinic în mai multe state membre. Cu toate 
acestea, evoluţia ştiinţei sugerează că 
viitoarele trialuri clinice se vor concentra 
pe populaţii de pacienţi mai specifice, cum 
ar fi subgrupurile identificate prin 
informaţii genomice. Pentru a include un 
număr suficient de pacienţi pentru astfel de 

(4) Directiva 2001/20/CE a avut drept scop 
simplificarea şi armonizarea normelor 
administrative privind trialurile clinice din 
Uniunea Europeană. Cu toate acestea, 
experienţa arată că o abordare armonizată 
privind reglementarea trialurilor clinice a 
fost realizată doar parţial. Acest lucru face 
dificilă în special desfăşurarea unui trial 
clinic în mai multe state membre. Cu toate 
acestea, evoluţia ştiinţei sugerează că 
viitoarele trialuri clinice se vor concentra 
pe populaţii de pacienţi mai specifice, cum 
ar fi subgrupurile identificate prin 
informaţii genomice. Pentru a include un 
număr suficient de pacienţi pentru astfel de 
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trialuri, ar putea fi necesară implicarea mai 
multor state membre, sau chiar a tuturor 
statelor membre. Noile proceduri de 
autorizare a trialurilor clinice ar trebui să 
încurajeze includerea a cât mai multe state 
membre. Prin urmare, pentru a simplifica 
procedurile de prezentare a cererilor, 
depunerea multiplă a informaţiilor în mare 
parte identice ar trebui evitată şi înlocuită 
de prezentarea unui singur dosar de cerere 
prin intermediul unui portal unic către toate 
statele membre în cauză.

trialuri, ar putea fi necesară implicarea mai 
multor state membre sau chiar a tuturor 
statelor membre. Noile proceduri de 
autorizare a trialurilor clinice ar trebui să 
încurajeze includerea a cât mai multe state 
membre. Prin urmare, pentru a simplifica 
procedurile de prezentare a cererilor, 
depunerea multiplă a informaţiilor în mare 
parte identice ar trebui evitată şi înlocuită 
de prezentarea unui singur dosar de cerere 
prin intermediul unui portal unic către toate 
statele membre în cauză. Portalul ar trebui 
să reducă birocraţia inutilă astfel încât nu 
doar sponsorii şi cercetătorii academici 
care realizează cercetări multinaţionale, 
ci şi autorităţile publice să poată beneficia 
de utilizarea sa. 

Or. fi

Amendamentul 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2001/20/CE a avut drept scop 
simplificarea şi armonizarea normelor 
administrative privind trialurile clinice din 
Uniunea Europeană. Cu toate acestea, 
experienţa arată că o abordare armonizată 
privind reglementarea trialurilor clinice a 
fost realizată doar parţial. Acest lucru face 
dificilă în special desfăşurarea unui trial 
clinic în mai multe state membre Cu toate 
acestea, evoluţia ştiinţei sugerează că 
viitoarele trialuri clinice se vor concentra 
pe populaţii de pacienţi mai specifice, cum 
ar fi subgrupurile identificate prin 
informaţii genomice. Pentru a include un 
număr suficient de pacienţi pentru astfel de 
trialuri, ar putea fi necesară implicarea mai 
multor state membre, sau chiar a tuturor 
statelor membre. Noile proceduri de 

(4) Directiva 2001/20/CE a avut drept scop 
simplificarea şi armonizarea normelor 
administrative privind trialurile clinice din 
Uniunea Europeană. Cu toate acestea, 
experienţa arată că o abordare armonizată 
privind reglementarea trialurilor clinice a 
fost realizată doar parţial. Acest lucru face 
dificilă în special desfăşurarea unui trial 
clinic în mai multe state membre. Cu toate 
acestea, evoluţia ştiinţei sugerează că 
viitoarele trialuri clinice se vor concentra 
pe populaţii de pacienţi mai specifice, cum 
ar fi subgrupurile identificate prin 
informaţii genomice. Pentru a include un 
număr suficient de pacienţi pentru astfel de 
trialuri, ar putea fi necesară implicarea mai 
multor state membre, sau chiar a tuturor 
statelor membre. Noile proceduri de 
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autorizare a trialurilor clinice ar trebui să 
încurajeze includerea a cât mai multe state 
membre. Prin urmare, pentru a simplifica 
procedurile de prezentare a cererilor, 
depunerea multiplă a informaţiilor în mare 
parte identice ar trebui evitată şi înlocuită 
de prezentarea unui singur dosar de cerere 
prin intermediul unui portal unic către toate 
statele membre în cauză.

autorizare a trialurilor clinice ar trebui să 
încurajeze includerea a cât mai multe state 
membre. Prin urmare, pentru a simplifica 
procedurile de prezentare a cererilor, 
depunerea multiplă a informaţiilor în mare
parte identice ar trebui evitată şi înlocuită 
de prezentarea unui singur dosar de cerere 
prin intermediul unui portal unic către toate 
statele membre în cauză. Având în vedere 
că trialurile clinice desfăşurate într-un 
singur stat membru sunt, de asemenea,
indispensabile cercetării clinice europene, 
procedura prevăzută de prezentul 
regulament ar trebui să acopere aceste 
trialuri clinic. Pentru aceste trialuri 
clinice, dosarul de cerere ar trebui să fie 
transmis, de asemenea, prin intermediul 
portalului unic european.

Or. fr

Amendamentul 87
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Experienţa dobândită din aplicarea 
Directivei 2001/20/CE a arătat, de 
asemenea, că obiectivul de simplificare şi 
armonizare a dispoziţiilor administrative 
privind trialurile clinice în Uniune nu poate 
fi realizat prin forma juridică a unei 
directive, ci poate fi realizat numai prin 
forma juridică a unui regulament. Numai 
forma juridică de regulament asigură faptul 
că statele membre îşi bazează evaluarea 
unei cereri de autorizare a unui trial clinic 
pe criterii identice, mai degrabă decât pe 
măsuri naţionale de transpunere divergente. 
Acest lucru este valabil nu numai pentru 
întregul proces de autorizare, ci şi pentru 
toate celelalte aspecte abordate în prezentul 
regulament, cum ar fi raportarea privind 

(5) Experienţa dobândită din aplicarea 
Directivei 2001/20/CE a arătat, de 
asemenea, că obiectivul de simplificare şi 
armonizare a dispoziţiilor privind trialurile 
clinice în Uniune nu poate fi realizat prin 
forma juridică a unei directive, ci poate fi 
realizat numai prin forma juridică a unui 
regulament. Numai forma juridică de 
regulament asigură faptul că statele 
membre îşi bazează evaluarea unei cereri 
de autorizare a unui trial clinic mai curând
pe criterii identice decât pe măsuri 
naţionale de transpunere divergente. Acest 
lucru este valabil nu numai pentru întregul 
proces de autorizare, ci şi pentru toate 
celelalte aspecte abordate în prezentul 
regulament, cum ar fi raportarea privind 
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siguranţa în cursul trialurilor clinice şi 
cerinţele privind etichetarea 
medicamentelor utilizate în contextul unui 
trial clinic.

siguranţa pe parcursul trialurilor clinice şi 
cerinţele privind etichetarea 
medicamentelor utilizate în contextul unui 
trial clinic.

Or. en

Justificare

Adjectivul administrativ ar trebui eliminat, deoarece este necesară armonizarea nu doar a 
aspectelor administrative, ci şi a celor etice.

Amendamentul 88
Anna Záborská

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre în cauză ar trebui să 
coopereze la evaluarea unei cereri de 
autorizare a unui trial clinic. Această 
cooperare nu ar trebui să includă aspecte 
de natură intrinsecă naţională şi nici 
aspecte etice ale unui trial clinic, precum 
consimţământul în cunoştinţă de cauză.

(6) Statele membre în cauză ar trebui să 
coopereze la evaluarea unei cereri de 
autorizare a unui trial clinic.

Or. fr

Amendamentul 89
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre în cauză ar trebui să 
coopereze la evaluarea unei cereri de 
autorizare a unui trial clinic. Această 
cooperare nu ar trebui să includă aspecte de 
natură intrinsecă naţională şi nici aspecte 
etice ale unui trial clinic, precum 

(6) Statele membre în cauză ar trebui să 
coopereze la evaluarea unei cereri de 
autorizare a unui trial clinic. Această 
cooperare nu ar trebui să includă aspecte de 
natură intrinsecă naţională.
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consimţământul în cunoştinţă de cauză.

Or. en

Amendamentul 90
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Termenele pentru evaluarea dosarelor 
de cerere pentru trialuri clinice ar trebui să 
fie suficient de lungi pentru a permite 
evaluarea dosarului, asigurând în acelaşi 
timp un acces rapid la tratamente noi şi 
inovatoare şi garantând faptul că UE va 
rămâne un loc atractiv pentru desfăşurarea 
trialurilor clinice. În acest context, 
Directiva 2001/20/CE a introdus conceptul 
de autorizare implicită. Acest concept ar 
trebui să fie menţinut pentru a se asigura 
respectarea termenelor. În cazul unei crize 
în domeniul sănătăţii publice, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea să 
evalueze şi să autorizeze urgent o cerere de 
autorizare a unui trial clinic. Prin urmare, 
nu ar trebui să fie stabilite termene minime 
pentru autorizare.

(8) Termenele pentru evaluarea dosarelor 
de cerere pentru trialuri clinice ar trebui să 
fie suficient de lungi pentru a permite 
evaluarea dosarului, asigurând în acelaşi 
timp un acces rapid la tratamente noi şi 
inovatoare şi garantând faptul că UE va 
rămâne un loc atractiv pentru desfăşurarea 
trialurilor clinice. În acest context, 
Directiva 2001/20/CE a introdus conceptul 
de autorizare implicită. Acest concept ar 
trebui să fie menţinut pentru a se asigura 
respectarea termenelor. În cazul în care un 
stat membru în cauză şi un stat membru 
raportor nu ar elabora raportul de 
evaluare, evaluarea sau decizia în 
termenul stabilit, principiul autorizării 
tacite ar trebui să se aplice în mod 
automat. În cazul unei crize în domeniul 
sănătăţii publice, statele membre ar trebui 
să aibă posibilitatea să evalueze şi să 
autorizeze urgent o cerere de autorizare a 
unui trial clinic. Prin urmare, nu ar trebui 
să fie stabilite termene minime pentru 
autorizare.

Or. fr

Amendamentul 91
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Termenele pentru evaluarea dosarelor 
de cerere pentru trialuri clinice ar trebui să 
fie suficient de lungi pentru a permite 
evaluarea dosarului, asigurând în acelaşi 
timp un acces rapid la tratamente noi şi 
inovatoare şi garantând faptul că UE va 
rămâne un loc atractiv pentru desfăşurarea 
trialurilor clinice. În acest context, 
Directiva 2001/20/CE a introdus conceptul 
de autorizare implicită. Acest concept ar 
trebui să fie menţinut pentru a se asigura 
respectarea termenelor. În cazul unei crize 
în domeniul sănătăţii publice, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea să 
evalueze şi să autorizeze urgent o cerere de 
autorizare a unui trial clinic. Prin urmare, 
nu ar trebui să fie stabilite termene minime 
pentru autorizare.

(8) Termenele pentru evaluarea dosarelor 
de cerere pentru trialuri clinice ar trebui să 
fie suficient de lungi pentru a permite 
evaluarea dosarului, asigurând în acelaşi 
timp un acces rapid la tratamente noi şi 
inovatoare şi garantând faptul că UE va 
rămâne un loc atractiv pentru desfăşurarea 
trialurilor clinice. În acest context, 
Directiva 2001/20/CE a introdus conceptul 
de autorizare implicită. Acest concept ar 
trebui să fie menţinut pentru a se asigura 
respectarea termenelor, cu excepţia cazului 
în care statele membre indică faptul că 
sunt aplicabile circumstanţe excepţionale 
care justifică întârzierile minime. În cazul 
unei crize în domeniul sănătăţii publice, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea să evalueze şi să autorizeze 
urgent o cerere de autorizare a unui trial 
clinic. Prin urmare, nu ar trebui să fie 
stabilite termene minime pentru autorizare.

Or. en

Justificare

Cât timp ar trebui să se adere la termene, abilitatea statelor membre de a le respecta depinde 
atât de elementele de rutină, cât şi de elementele neprevăzute asociate cu conţinutul cererii şi 
capacitatea operaţională, care ar putea preveni o evaluare rapidă. În situaţii excepţionale, 
statele membre ar trebui să poată să semnalizeze aceste aspecte în vederea prevenirii 
autorizării implicite, străduindu-se totodată să finalizeze evaluarea la timp.

Amendamentul 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Termenele pentru evaluarea dosarelor 
de cerere pentru trialuri clinice ar trebui să 

(8) Termenele pentru evaluarea dosarelor 
de cerere pentru trialuri clinice ar trebui să 
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fie suficient de lungi pentru a permite 
evaluarea dosarului, asigurând în acelaşi 
timp un acces rapid la tratamente noi şi 
inovatoare şi garantând faptul că UE va 
rămâne un loc atractiv pentru desfăşurarea 
trialurilor clinice. În acest context, 
Directiva 2001/20/CE a introdus conceptul 
de autorizare implicită. Acest concept ar 
trebui să fie menţinut pentru a se asigura 
respectarea termenelor. În cazul unei crize 
în domeniul sănătăţii publice, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea să 
evalueze şi să autorizeze urgent o cerere de 
autorizare a unui trial clinic. Prin urmare, 
nu ar trebui să fie stabilite termene minime 
pentru autorizare.

fie suficient de lungi pentru a permite 
evaluarea dosarului, asigurând în acelaşi 
timp un acces rapid la tratamente noi şi 
inovatoare şi garantând faptul că UE va 
rămâne un loc atractiv pentru desfăşurarea 
trialurilor clinice. În acest context,
Directiva 2001/20/CE a introdus conceptul 
de autorizare implicită, în cazul în care 
comitetul de etică a votat în favoare, iar 
autoritatea competentă nu a prezentat 
obiecţii în termenul stabilit. Acest concept 
ar trebui să fie menţinut pentru a se asigura
respectarea termenelor. În cazul unei crize 
în domeniul sănătăţii publice, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea să 
evalueze şi să autorizeze urgent o cerere de 
autorizare a unui trial clinic. Prin urmare,
în eventualitatea unei crize la nivelul 
sănătăţii publice, nu ar trebui să fie 
stabilite termene minime pentru autorizare.

Or. en

Justificare

Referinţa la Directiva 2001/20/CE ar trebui să fie mai precisă. Conform directivei, 
autorizarea ar trebui să fie implicită, de exemplu în cazul în care comitetul de etică a votat în 
favoare, iar autoritatea competentă nu a prezentat obiecţii într-o perioadă dată. În cazuri 
excepţionale, care ridică probleme deosebit de complexe, este, cu toate acestea, 
indispensabilă o autorizaţie scrisă explicită. Ar trebui clarificat faptul că ultima teză a 
considerentului se referă numai la eventualitatea unei crize la nivelul sănătăţii publice.

Amendamentul 93
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Termenele pentru evaluarea dosarelor 
de cerere pentru trialuri clinice ar trebui să 
fie suficient de lungi pentru a permite 
evaluarea dosarului, asigurând în acelaşi 
timp un acces rapid la tratamente noi şi 
inovatoare şi garantând faptul că UE va 

(8) Termenele pentru evaluarea dosarelor 
de cerere pentru trialuri clinice ar trebui să 
fie suficient de lungi pentru a permite 
evaluarea dosarului, asigurând în acelaşi 
timp un acces rapid la tratamente noi şi 
inovatoare şi garantând faptul că UE va 
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rămâne un loc atractiv pentru desfăşurarea 
trialurilor clinice. În acest context, 
Directiva 2001/20/CE a introdus conceptul 
de autorizare implicită. Acest concept ar 
trebui să fie menţinut pentru a se asigura 
respectarea termenelor. În cazul unei crize 
în domeniul sănătăţii publice, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea să 
evalueze şi să autorizeze urgent o cerere de 
autorizare a unui trial clinic. Prin urmare, 
nu ar trebui să fie stabilite termene minime 
pentru autorizare.

rămâne un loc atractiv pentru desfăşurarea 
trialurilor clinice, garantând mai întâi de 
toate siguranţa şi bunăstarea tuturor 
participanţilor. În acest context, Directiva 
2001/20/CE a introdus conceptul de 
autorizare implicită. Acest concept ar 
trebui să fie menţinut pentru a se asigura 
respectarea termenelor. În cazul unei crize 
în domeniul sănătăţii publice, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea să 
evalueze şi să autorizeze urgent o cerere de 
autorizare a unui trial clinic. Prin urmare, 
nu ar trebui să fie stabilite termene minime 
pentru autorizare.

Or. el

Amendamentul 94
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Termenele pentru evaluarea dosarelor 
de cerere pentru trialuri clinice ar trebui să 
fie suficient de lungi pentru a permite 
evaluarea dosarului, asigurând în acelaşi 
timp un acces rapid la tratamente noi şi 
inovatoare şi garantând faptul că UE va 
rămâne un loc atractiv pentru desfăşurarea 
trialurilor clinice. În acest context, 
Directiva 2001/20/CE a introdus conceptul 
de autorizare implicită. Acest concept ar 
trebui să fie menţinut pentru a se asigura 
respectarea termenelor. În cazul unei crize 
în domeniul sănătăţii publice, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea să 
evalueze şi să autorizeze urgent o cerere de 
autorizare a unui trial clinic. Prin urmare, 
nu ar trebui să fie stabilite termene minime 
pentru autorizare.

(8) Termenele pentru evaluarea dosarelor 
de cerere pentru trialuri clinice ar trebui să 
fie suficient de lungi pentru a permite 
evaluarea dosarului, asigurând în acelaşi 
timp un acces rapid la tratamente noi, 
inovatoare, precum şi existente (de 
exemplu, medicamente generice) şi 
garantând faptul că UE va rămâne un loc 
atractiv pentru desfăşurarea trialurilor 
clinice. În acest context, Directiva 
2001/20/CE a introdus conceptul de 
autorizare implicită. Acest concept ar 
trebui să fie menţinut pentru a se asigura 
respectarea termenelor. În cazul unei crize 
în domeniul sănătăţii publice, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea să 
evalueze şi să autorizeze urgent o cerere de 
autorizare a unui trial clinic. Prin urmare, 
nu ar trebui să fie stabilite termene minime 
pentru autorizare.
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Or. en

Justificare

Este important ca un sistem eficace de autorizare a trialului clinic (în special în ceea ce 
priveşte termenele) să fie garantat pentru aceste trialuri asociate cu autorizaţia 
medicamentelor generice, astfel încât tratamentele existente care nu mai sunt protejate de 
brevete să poată fi înregistrate rapid ca medicamente generice în beneficiul unui număr mai 
mare de pacienţi, garantând economii pentru sistemele de sănătate.

Amendamentul 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre trebuie să garanteze 
că desfăşurarea trialurilor clinice poate să 
se realizeze atât în centre publice, cât şi 
private, în condiţii de egalitate, cu 
condiţia ca acestea să respecte cerinţele 
prevăzute de lege.

Or. es

Justificare

În statele membre cu o diferenţă marcantă între sistemul sanitar public şi sistemul sanitar 
privat, cum este cazul Spaniei, această accelerare este necesară pentru a evita ca unui centru 
privat să i se refuze realizarea unui trial în instalaţiile sale.

Amendamentul 96
Tadeusz Cymański

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Modernizarea infrastructurii IT, 
facilitând adaptarea statelor membre la 
termenele de autorizare, ar putea fi 
cofinanţate din fonduri structurale.
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Amendamentul 97
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Riscul asupra siguranţei subiectului 
într-un trial clinic rezultă în principal din 
două surse: medicamentul experimental şi 
intervenţia. Cu toate acestea, multe trialuri 
clinice prezintă doar un risc suplimentar 
minim pentru siguranţa subiectului în 
raport cu practica clinică uzuală. Acesta 
este în special cazul în care medicamentul 
experimental face obiectul unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă (de exemplu 
calitatea, siguranţa şi eficacitatea au fost 
deja evaluate în cursul procedurii de 
acordare a autorizaţiei de introducere pe 
piaţă) şi intervenţia prezintă pentru subiect 
doar un risc suplimentar foarte limitat în 
raport cu practica clinică uzuală. Aceste 
„trialuri clinice cu intervenţie redusă” 
prezintă adesea o importanţă crucială 
pentru evaluarea tratamentelor şi a
diagnosticărilor standard, optimizându-se 
astfel utilizarea medicamentelor şi 
contribuind la un nivel ridicat de sănătate 
publică. Acestea ar trebui să facă obiectul 
unor norme mai puţin stricte, precum 
termene mai scurte pentru autorizare.

(9) Riscul asupra siguranţei subiectului 
într-un trial clinic rezultă în principal din 
două surse: medicamentul experimental şi 
intervenţia. Cu toate acestea, multe trialuri 
clinice prezintă doar un risc suplimentar 
minim pentru siguranţa subiectului în 
raport cu practica clinică uzuală. Acesta 
este în special cazul în care medicamentul 
experimental face obiectul unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă (de exemplu 
calitatea, siguranţa şi eficacitatea au fost 
deja evaluate în cursul procedurii de 
acordare a autorizaţiei de introducere pe 
piaţă) şi intervenţia prezintă pentru subiect 
doar un risc suplimentar foarte limitat în 
raport cu intervenţia optimă actuală 
dovedită. Aceste „trialuri clinice cu 
intervenţie redusă” prezintă adesea o 
importanţă crucială pentru evaluarea 
tratamentelor şi a diagnosticărilor standard, 
optimizându-se astfel utilizarea 
medicamentelor şi contribuind la un nivel 
ridicat de sănătate publică. Acestea ar 
trebui să facă obiectul unor norme mai 
puţin stricte, precum termene mai scurte 
pentru autorizare.

Or. en

Amendamentul 98
Roberta Angelilli
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Riscul asupra siguranţei subiectului 
într-un trial clinic rezultă în principal din 
două surse: medicamentul experimental şi 
intervenţia. Cu toate acestea, multe trialuri 
clinice prezintă doar un risc suplimentar 
minim pentru siguranţa subiectului în 
raport cu practica clinică uzuală. Acesta 
este în special cazul în care medicamentul 
experimental face obiectul unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă (de exemplu 
calitatea, siguranţa şi eficacitatea au fost 
deja evaluate în cursul procedurii de 
acordare a autorizaţiei de introducere pe 
piaţă) şi intervenţia prezintă pentru subiect 
doar un risc suplimentar foarte limitat în 
raport cu practica clinică uzuală. Aceste 
„trialuri clinice cu intervenţie redusă” 
prezintă adesea o importanţă crucială 
pentru evaluarea tratamentelor şi a
diagnosticărilor standard, optimizându-se 
astfel utilizarea medicamentelor şi 
contribuind la un nivel ridicat de sănătate 
publică. Acestea ar trebui să facă obiectul 
unor norme mai puţin stricte, precum 
termene mai scurte pentru autorizare.

(9) Riscul asupra siguranţei subiectului 
într-un trial clinic rezultă în principal din 
două surse: medicamentul experimental şi 
intervenţia. Cu toate acestea, multe trialuri 
clinice prezintă doar un risc suplimentar 
minim pentru siguranţa subiectului în 
raport cu practica clinică uzuală. Acesta 
este în special cazul în care medicamentul 
experimental face obiectul unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă (de exemplu 
calitatea, siguranţa şi eficacitatea au fost 
deja evaluate în cursul procedurii de 
acordare a autorizaţiei de introducere pe 
piaţă) şi intervenţia prezintă pentru subiect 
doar un risc suplimentar foarte limitat în 
raport cu practica clinică uzuală. Aceste 
„trialuri clinice cu intervenţie redusă” 
prezintă adesea o importanţă crucială 
pentru evaluarea tratamentelor şi a
diagnosticărilor standard, optimizându-se 
astfel utilizarea medicamentelor şi 
contribuind la un nivel ridicat de sănătate 
publică. Acestea ar trebui să facă obiectul 
unor norme administrative mai puţin 
stricte, precum termene mai scurte pentru 
autorizare.

Or. en

Justificare

Termenul „trial clinic cu intervenţie redusă” este aprobat şi un termen-limită mai scurt este 
salutat. Cu toate acestea, nu ar trebui să implice o protecţie redusă a subiecţilor în cadrul 
trialurilor. În plus, testul CE propus pare să fie în contradicţie cu legislaţia recent aprobată 
privind farmacovigilenţa în care se evidenţiază faptul că nivelul de atenţie acordat siguranţei 
medicamentelor ar trebui menţinut ridicat în orice moment în etapa aprobării prealabile şi în 
etapa post-aprobare.

Amendamentul 99
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Riscul asupra siguranţei subiectului 
într-un trial clinic rezultă în principal din 
două surse: medicamentul experimental şi 
intervenţia. Cu toate acestea, multe trialuri 
clinice prezintă doar un risc suplimentar 
minim pentru siguranţa subiectului în 
raport cu practica clinică uzuală. Acesta 
este în special cazul în care medicamentul 
experimental face obiectul unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă (de exemplu 
calitatea, siguranţa şi eficacitatea au fost 
deja evaluate în cursul procedurii de 
acordare a autorizaţiei de introducere pe 
piaţă) şi intervenţia prezintă pentru subiect 
doar un risc suplimentar foarte limitat în 
raport cu practica clinică uzuală. Aceste 
„trialuri clinice cu intervenţie redusă” 
prezintă adesea o importanţă crucială 
pentru evaluarea tratamentelor şi 
diagnosticărilor standard, optimizându-se 
astfel utilizarea medicamentelor şi 
contribuind la un nivel ridicat de sănătate 
publică. Acestea ar trebui să facă obiectul 
unor norme mai puţin stricte, precum 
termene mai scurte pentru autorizare.

(9) Riscul asupra siguranţei subiectului 
într-un trial clinic rezultă în principal din 
două surse: medicamentul experimental şi 
intervenţia. Cu toate acestea, multe trialuri 
clinice prezintă doar un risc suplimentar 
minim pentru siguranţa subiectului în 
raport cu practica clinică uzuală. Acesta 
este în special cazul în care medicamentul 
experimental face obiectul unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă (de exemplu 
calitatea, siguranţa şi eficacitatea au fost 
deja evaluate în cursul procedurii de 
acordare a autorizaţiei de introducere pe 
piaţă) şi intervenţia prezintă pentru subiect 
doar un risc suplimentar foarte limitat în 
raport cu practica clinică uzuală. Aceste 
„trialuri clinice cu intervenţie redusă” 
prezintă adesea o importanţă crucială 
pentru evaluarea tratamentelor şi 
diagnosticărilor standard, optimizându-se 
astfel utilizarea medicamentelor şi 
contribuind la un nivel ridicat de sănătate 
publică. Acestea ar trebui să facă obiectul 
unor norme mai puţin stricte, precum 
termene mai scurte pentru autorizare, fără 
să compromită excelenţa ştiinţifică şi 
garantând în permanenţă siguranţa 
pacienţilor.

Or. es

Amendamentul 100
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Riscul asupra siguranţei subiectului 
într-un trial clinic rezultă în principal din 

(9) Riscul asupra siguranţei subiectului 
într-un trial clinic rezultă în principal din 
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două surse: medicamentul experimental şi 
intervenţia. Cu toate acestea, multe trialuri 
clinice prezintă doar un risc suplimentar 
minim pentru siguranţa subiectului în 
raport cu practica clinică uzuală. Acesta 
este în special cazul în care medicamentul 
experimental face obiectul unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă (de exemplu 
calitatea, siguranţa şi eficacitatea au fost 
deja evaluate în cursul procedurii de 
acordare a autorizaţiei de introducere pe 
piaţă) şi intervenţia prezintă pentru subiect 
doar un risc suplimentar foarte limitat în 
raport cu practica clinică uzuală. Aceste 
„trialuri clinice cu intervenţie redusă” 
prezintă adesea o importanţă crucială 
pentru evaluarea tratamentelor şi 
diagnosticărilor standard, optimizându-se 
astfel utilizarea medicamentelor şi 
contribuind la un nivel ridicat de sănătate 
publică. Acestea ar trebui să facă obiectul 
unor norme mai puţin stricte, precum 
termene mai scurte pentru autorizare.

două surse: medicamentul experimental şi 
intervenţia. Cu toate acestea, multe trialuri 
clinice prezintă doar un risc suplimentar 
minim pentru siguranţa subiectului în 
raport cu practica clinică uzuală. Acesta 
este în special cazul în care medicamentul 
experimental face obiectul unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă (de exemplu 
calitatea, siguranţa şi eficacitatea au fost 
deja evaluate în cursul procedurii de 
acordare a autorizaţiei de introducere pe 
piaţă) şi intervenţia prezintă pentru subiect 
doar un risc suplimentar foarte limitat în 
raport cu practica clinică uzuală. Aceste 
„trialuri clinice cu riscuri minime” 
prezintă adesea o importanţă crucială 
pentru evaluarea tratamentelor şi 
diagnosticărilor standard, optimizându-se 
astfel utilizarea medicamentelor şi 
contribuind la un nivel ridicat de sănătate 
publică. Acestea ar trebui să facă obiectul 
unor norme mai puţin stricte, precum 
termene mai scurte pentru autorizare.

Or. fr

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

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În cazul unei situaţii urgente, precum 
şi pentru boli rare şi foarte rare care pun 
în pericol viaţa şi pentru care expertiza şi 
opţiunile terapeutice sunt limitate şi 
răspândite în întreaga lume din punct de 
vedere geografic, statele membre ar trebui 
să aibă posibilitatea de a evalua şi 
autoriza cu prioritate cererile pentru 
trialuri clinice.

Or. en
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Amendamentul 102
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Considerentul 9 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Termenul „practică clinică uzuală” 
este de importanţă vitală în stabilirea 
faptului că o cerere este autorizată ca 
„trial clinic cu intervenţie redusă”. 
Definiţia termenului „practică clinică 
uzuală” ar trebui clarificat de către 
Comisie în orientări.

Or. en

Justificare

Definiţia termenului „practică clinică uzuală” este esenţială în prima etapă a procedurii de 
autorizare atunci când statul membru raportor face prima evaluare a unei cerere a trialului 
clinic la articolul 5. Această definiţie ar trebui să fie flexibilă, totuşi Comisia ar trebui să 
prevadă orientări nelegislative cu privire la acest aspect pentru a asista procesul.

Amendamentul 103
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 9 c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) Studiile clinice care susţin 
înregistrarea medicamentelor generice (de 
exemplu, studiile de bioechivalenţă sau de 
echivalenţă terapeutică) implică riscuri şi 
inconveniente minime pentru practica 
clinică uzuală, astfel cum este definită în 
prezentul regulament, dat fiind faptul că 
medicamentul de referinţă, utilizat ca şi 
comparator, este un produs autorizat bine 
caracterizat pentru care siguranţa şi 
eficacitatea calităţii au fost evaluate deja.
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Amendamentul 104
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 9 d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9d) „Medicament experimental” 
înseamnă orice principiu activ sub o 
formă farmaceutică sau de placebo testat 
sau utilizat ca referinţă în cazul unui trial 
clinic, inclusiv un medicament pentru 
care există o autorizaţie de introducere pe 
piaţă dar care este utilizat fără indicaţii 
sau conform practicii clinice curente.

Or. fr

Amendamentul 105
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 9 e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9e) „Medicament auxiliar” înseamnă 
orice medicament utilizat în contextul 
unui trial clinic, însă nu ca un 
medicament experimental. Medicamentele 
auxiliare acoperă în special 
medicamentele utilizate pentru 
tratamentele de fond, agenţii 
farmacologici, tratamentele de urgenţă 
sau cele utilizate pentru evaluarea 
criteriilor indicative ale trialului clinic. 
Medicamentele auxiliare nu includ 
medicamentele care nu sunt legate de 
trialul clinic şi care nu sunt relevante 
pentru conceperea trialului.
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Amendamentul 106
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 9 f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9f) Toate termenele prevăzute de 
prezentul regulament ar trebui să se 
bazeze pe zile calendaristice. Având în 
vedere că statele membre ale Uniunii 
Europene au calendare şi zile de 
sărbătoare diferite, dacă procedura 
prezentului regulament s-ar baza pe zile 
lucrătoare, termenele de admisibilitate, de 
evaluare şi de decizie ar fi diferite într-
unul dintre statele membre în cauză.

Or. fr

Justificare

Proiectul de regulament ar trebui să ia în considerare zilele calendaristice şi nu pe cele 
lucrătoare. Respectarea termenelor, care este un factor de competitivitate a cercetării clinice 
europene, presupune o cooperare eficace între statele membre în cauză. Statele membre au 
un calendar diferit al zilelor de sărbătoare. Bazarea procedurilor pe zile lucrătoare ar 
implica termene de validare, de evaluare şi de decizie diferite pentru statele membre în cauză.

Amendamentul 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Evaluarea cererii pentru un trial clinic 
ar trebui să abordeze în special beneficiile 
terapeutice sau în folosul sănătăţii publice 
care sunt anticipate („relevanţa”), precum 
şi riscul şi inconvenientele pentru subiect. 
Referitor la relevanţă, ar trebui să fie luate 

(10) Evaluarea cererii pentru un trial clinic 
ar trebui să abordeze în special beneficiile 
terapeutice sau în folosul sănătăţii publice 
care sunt anticipate („relevanţa”), precum
şi riscul şi inconvenientele pentru subiect. 
Referitor la relevanţă, ar trebui să fie luate 
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în considerare numeroase aspecte, inclusiv
dacă trialul clinic a fost recomandat sau 
impus de autorităţile de reglementare 
responsabile de evaluarea şi autorizarea 
introducerii pe piaţă a medicamentelor.

în considerare numeroase aspecte, cum ar 
fi subpopulaţiile care urmează să fie 
supuse studiului şi posibilele diferenţe de 
eficacitate şi/sau de siguranţă pentru 
subpopulaţiile specifice, mai ales diferenţe 
de vârstă şi de gen, sau dacă trialul clinic a 
fost recomandat sau impus de autorităţile 
de reglementare responsabile de evaluarea 
şi autorizarea introducerii pe piaţă a 
medicamentelor.

Or. en

Amendamentul 108
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Evaluarea cererii pentru un trial clinic 
ar trebui să abordeze în special beneficiile 
terapeutice sau în folosul sănătăţii publice 
care sunt anticipate („relevanţa”), precum 
şi riscul şi inconvenientele pentru subiect. 
Referitor la relevanţă, ar trebui să fie luate 
în considerare numeroase aspecte, inclusiv 
dacă trialul clinic a fost recomandat sau 
impus de autorităţile de reglementare 
responsabile de evaluarea şi autorizarea 
introducerii pe piaţă a medicamentelor.

(10) Evaluarea cererii pentru un trial clinic 
ar trebui să abordeze în special beneficiile 
terapeutice sau în folosul sănătăţii publice 
care sunt anticipate („relevanţa”), precum 
şi riscul şi inconvenientele pentru subiect. 
Referitor la relevanţă, ar trebui să fie luate 
în considerare numeroase aspecte, care 
includ garantarea faptului că grupul de 
subiecţi care participă la trial este 
reprezentativ pentru populaţie, inclusiv 
femeile şi persoanele în vârstă care 
trebuie tratate şi, dacă trialul clinic a fost 
recomandat sau impus de autorităţile de 
reglementare responsabile de evaluarea şi 
autorizarea introducerii pe piaţă a 
medicamentelor.

Or. en

Amendamentul 109
Riikka Manner
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Evaluarea cererii pentru un trial clinic 
ar trebui să abordeze în special beneficiile 
terapeutice sau în folosul sănătăţii publice 
care sunt anticipate („relevanţa”), precum 
şi riscul şi inconvenientele pentru subiect. 
Referitor la relevanţă, ar trebui să fie luate 
în considerare numeroase aspecte, inclusiv 
dacă trialul clinic a fost recomandat sau 
impus de autorităţile de reglementare 
responsabile de evaluarea şi autorizarea 
introducerii pe piaţă a medicamentelor.

(10) Evaluarea cererii pentru un trial clinic 
ar trebui să abordeze în special beneficiile 
terapeutice sau în folosul sănătăţii publice 
care sunt anticipate („relevanţa”), precum 
şi riscul şi inconvenientele pentru subiect. 
Referitor la relevanţă, ar trebui să fie luate 
în considerare numeroase aspecte, care 
includ faptul că grupul de subiecţi este 
relevant pentru populaţia vizată pentru a 
fi tratată şi inclusiv dacă trialul clinic a 
fost recomandat sau impus de autorităţile 
de reglementare responsabile de evaluarea 
şi autorizarea introducerii pe piaţă a 
medicamentelor.

Or. en

Amendamentul 110
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Evaluarea cererii pentru un trial clinic 
ar trebui să abordeze în special beneficiile 
terapeutice sau în folosul sănătăţii publice 
care sunt anticipate („relevanţa”), precum 
şi riscul şi inconvenientele pentru subiect. 
Referitor la relevanţă, ar trebui să fie luate 
în considerare numeroase aspecte, inclusiv
dacă trialul clinic a fost recomandat sau 
impus de autorităţile de reglementare 
responsabile de evaluarea şi autorizarea 
introducerii pe piaţă a medicamentelor.

(10) Evaluarea cererii pentru un trial clinic 
ar trebui să abordeze în special beneficiile 
terapeutice sau în folosul sănătăţii publice 
care sunt anticipate („relevanţa”), precum 
şi riscul şi inconvenientele pentru subiect. 
Referitor la relevanţă, ar trebui să fie luate 
în considerare numeroase aspecte; în 
etapele ulterioare ale trialului, acestea ar 
trebui să includă faptul dacă subiecţii 
trialului sunt reprezentativi pentru 
populaţia căreia i se adresează 
medicamentul şi dacă trialul clinic a fost 
recomandat sau impus de autorităţile de 
reglementare responsabile de evaluarea şi 
autorizarea introducerii pe piaţă a 
medicamentelor;
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Or. en

Justificare

Participanţii la trial ar trebui să reflecte pe cât de real posibil publicul-ţintă pentru 
medicamentul testat. Acest aspect este important în special pentru trialurile aflate în etapele 
III şi IV, în care ar trebui evaluate siguranţa şi eficacitatea medicamentului prin intermediul 
unor trialuri efectuate cu persoane susceptibile să utilizeze medicamentul în momentul în care 
acesta este introdus pe piaţă. Etapele anterioare testează mai multe aspecte fundamentale în 
ceea ce priveşte siguranţa atunci când nu este esenţial să se realizeze o bază reprezentativă 
de participanţi la trial.

Amendamentul 111
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a îmbunătăţi tratamentele 
disponibile pentru grupurile vulnerabile 
precum persoane fragile sau în vârstă, 
persoane care suferă de multiple condiţii 
cronice şi persoane care sunt afectate de 
tulburări mintale de sănătate, 
medicamente care sunt probabile a avea o 
valoare clinică semnificativă ar trebui 
studiate pe deplin şi în mod corespunzător 
pentru efectele lor la nivelul acestor 
grupuri specifice, inclusiv cerinţele 
asociate cu caracteristicile specifice şi 
protecţia sănătăţii şi a bunăstării lor.

Or. en

Amendamentul 112
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Experienţa cu Directiva 2001/20/CE 
a arătat, de asemenea, că aproximativ 
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60 % dintre trialurile clinice sunt 
sponsorizate de industria farmaceutică şi 
40 % de către alte părţi interesate, cum ar 
fi mediul academic. Valoarea contribuţiei 
academice ar trebui recunoscută în mod 
corespunzător de statele membre. 
Sponsorii din mediul academic se bazează 
în mod frecvent pe finanţarea care 
provine parţial sau total din fonduri 
publice sau acte de caritate. Pentru a 
maximiza utilizarea acestei contribuţii 
valoroase şi a stimula în continuare 
cercetarea academică, dar fără nicio 
discriminare în ceea ce priveşte calitatea 
trialurilor, statele membre ar trebui să ia 
măsuri pentru a stabili scutiri 
corespunzătoare de la plata taxelor (taxa 
de depunere, taxele de inspecţie etc. …) 
pentru trialurile efectuate de sponsorii 
academici.

Or. en

Justificare

Scutirea de taxe nu are un impact asupra calităţii trialului. Fondurile publice şi sprijinul din 
acte caritabile nu ar trebui utilizate pentru a plăti aceste taxe sau alte taxe, ci pentru a 
realiza cercetarea care, în alt mod, nu este fezabilă.

Amendamentul 113
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Procedura de autorizare ar trebui să 
prevadă posibilitatea de a suspenda 
evaluarea pentru a permite sponsorului să 
răspundă la întrebările sau observaţiile 
trimise în cursul evaluării dosarului de 
cerere. Durata maximă a suspendării ar
trebui să reflecte faptul că trialul clinic este 
un trial clinic cu intervenţie redusă sau nu. 
În plus, ar trebui să se asigure faptul că, la 

(11) Procedura de autorizare ar trebui să 
prevadă posibilitatea de a suspenda 
evaluarea pentru a permite sponsorului să 
răspundă la întrebările sau observaţiile 
trimise în cursul evaluării dosarului de 
cerere. Durata maximă a suspendării ar 
trebui să reflecte faptul că trialul clinic este 
un trial clinic cu riscuri minime sau nu. În 
plus, ar trebui să se asigure faptul că, la 
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sfârşitul perioadei de suspendare, există 
întotdeauna suficient timp pentru evaluarea 
informaţiilor suplimentare prezentate.

sfârşitul perioadei de suspendare, există 
întotdeauna suficient timp pentru evaluarea 
informaţiilor suplimentare prezentate.

Or. fr

Amendamentul 114
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a urmări un anumit trial de 
la aprobarea etică iniţială până la 
publicarea finală, un număr universal de 
înregistrare a trialului (UTRN) ar trebui 
atribuit fiecărui trial care urmează a fi 
efectuat în Uniunea Europeană sau ale 
cărui rezultate sunt utilizate ca parte a 
documentului tehnic comun pentru o 
autorizaţie de introducere pe piaţă a 
medicamentului.

Or. en

Amendamentul 115
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În cazul bolilor rare definite de 
legislaţia UE, datele şi expertiza necesare 
pentru a realiza o evaluare bine informată 
a cererii de autorizare a unui trial clinic 
ar putea fi precare la nivel naţional. Prin 
urmare, o astfel de expertiză ar trebui 
gândită la nivel european. În acest scop, 
statul membru raportor ar trebui să 
coopereze în cadrul procesului de 
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evaluare cu Grupul de lucru pentru 
consultanţă ştiinţifică al Agenţiei 
Europene pentru Medicamente, care ar 
trebui să prezinte un aviz privind boala 
sau grupul de boli în cauză. Dacă este 
cazul, avizul poate acoperi aspecte legate 
de partea II a evaluării, când statul 
membru raportor ar trebui să îl notifice 
statelor membre în cauză. Această 
cooperare ar trebui să fie organizată 
respectând aceleaşi termene-limită cu cele 
prevăzute de prezentul regulament pentru 
trialurile clinice realizate în materie de 
boli, altele decât bolile rare.

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Întrucât majoritatea trialurilor 
clinice sunt efectuate pentru evaluarea 
terapiilor destinate pacienţilor în general, 
prezentul regulament nu ar trebui să 
discrimineze pacienţii care suferă de boli 
rare şi foarte rare şi ar trebui să integreze 
particularităţile condiţiilor cu incidenţă 
redusă în evaluarea unui trial.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu reflectă particularităţile bolilor rare şi foarte rare. Regulamentul 
viitor trebuie să ţină seama de inovaţiile terapeutice şi trebuie să fie în conformitate cu 
politicile privind bolile rare şi foarte rare care au fost elaborate de la adoptarea Directivei 
2001/20/CE.
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Amendamentul 117
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Autorizarea unui trial clinic ar trebui 
să abordeze toate aspectele referitoare la 
protecţia subiectului şi la fiabilitatea şi 
robusteţea datelor. Permisiunea de a 
efectua un trial clinic ar trebui, prin 
urmare, să fie cuprinsă într-o decizie
administrativă unică emisă de către statul 
membru în cauză.

(13) Autorizarea unui trial clinic ar trebui 
să abordeze toate aspectele referitoare la 
protecţia subiectului şi la fiabilitatea şi 
robusteţea datelor. Permisiunea de a 
efectua un trial clinic ar trebui, prin 
urmare, să fie cuprinsă într-o decizie unică 
emisă de către statul membru în cauză.

Or. en

Justificare

În ceea ce priveşte considerentul 5, adjectivul „administrativ” ar trebui eliminat. Există 
necesitatea de a simplifica şi de a scurta procesul de aprobare etică fără diminuarea 
protecţiei pacienţilor. Pentru a iniţia un trial, ar trebui obţinută o aprobare unică, inclusiv 
aspectele CE şi administrative.

Amendamentul 118
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Statul membru în cauză ar trebui să 
deţină competenţa de a stabili organismul 
sau organismele adecvate care urmează să 
fie implicate în această evaluare. Decizia 
respectivă reprezintă o chestiune de 
organizare internă a fiecărui stat membru. 
Atunci când stabilesc organismul sau 
organismele adecvate, statele membre ar 
trebui să garanteze implicarea 
nespecialiştilor şi a pacienţilor. Acestea ar 
trebui, de asemenea, să se asigure că sunt 
disponibile cunoştinţele necesare. Cu toate 

(14) Statul membru în cauză ar trebui să 
deţină competenţa de a stabili organismul 
sau organismele adecvate care urmează să 
fie implicate în această evaluare. Aceste 
organisme ar trebui stabilite în 
conformitate cu Tema ICH 6 (R1) 
orientare pentru buna practică clinică, 
care detaliază responsabilităţile, 
alcătuirea, funcţiile, operaţiunile şi 
procedurile. Decizia respectivă reprezintă 
o chestiune de organizare internă a fiecărui 
stat membru. Atunci când stabilesc 



AM\928644RO.doc 31/74 PE506.158v01-00

RO

acestea, în orice caz, în conformitate cu 
orientările internaţionale, evaluarea ar 
trebui să fie efectuată în comun de un 
număr rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificările şi experienţa 
necesare. Persoanele care evaluează 
cererea ar trebui să fie independente de 
sponsor, de instituţia locului de desfăşurare 
a trialului şi de investigatorii implicaţi şi să 
fie libere de orice altă influenţă 
nejustificată.

organismul sau organismele adecvate, 
statele membre ar trebui să garanteze 
implicarea nespecialiştilor şi a pacienţilor. 
Acestea ar trebui, de asemenea, să se 
asigure că sunt disponibile cunoştinţele 
necesare. Cu toate acestea, în orice caz, în 
conformitate cu orientările internaţionale, 
evaluarea ar trebui să fie efectuată în 
comun de un număr rezonabil de persoane 
care, în mod colectiv, dispun de calificările 
şi experienţa necesare. Persoanele care 
evaluează cererea ar trebui să fie 
independente de sponsor, de instituţia 
locului de desfăşurare a trialului şi de 
investigatorii implicaţi şi să fie libere de 
orice altă influenţă nejustificată.

Or. en

Justificare

Regulamentul nu a putut să ignore în premiza sa standardul etic şi metodologic aprobat la 
nivel internaţional prevăzut de buna practică clinică.

Amendamentul 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Statul membru în cauză ar trebui să 
deţină competenţa de a stabili organismul 
sau organismele adecvate care urmează să 
fie implicate în această evaluare. Decizia 
respectivă reprezintă o chestiune de 
organizare internă a fiecărui stat membru. 
Atunci când stabilesc organismul sau 
organismele adecvate, statele membre ar 
trebui să garanteze implicarea 
nespecialiştilor şi a pacienţilor. Acestea ar 
trebui, de asemenea, să se asigure că sunt 
disponibile cunoştinţele necesare. Cu toate 
acestea, în orice caz, în conformitate cu 
orientările internaţionale, evaluarea ar 

(14) Statul membru în cauză ar trebui să 
deţină competenţa de a stabili organismul 
sau organismele adecvate care urmează să 
fie implicate în această evaluare. Decizia 
respectivă reprezintă o chestiune de 
organizare internă a fiecărui stat membru. 
Atunci când stabilesc organismul sau 
organismele adecvate, statele membre ar 
trebui să garanteze implicarea 
nespecialiştilor şi a pacienţilor. Acestea ar 
trebui, de asemenea, să se asigure că sunt 
disponibile cunoştinţele necesare. Cu toate 
acestea, în orice caz, în conformitate cu 
orientările internaţionale, evaluarea ar 
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trebui să fie efectuată în comun de un 
număr rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificările şi experienţa 
necesare. Persoanele care evaluează 
cererea ar trebui să fie independente de 
sponsor, de instituţia locului de desfăşurare 
a trialului şi de investigatorii implicaţi şi să 
fie libere de orice altă influenţă 
nejustificată.

trebui să fie efectuată în comun de un 
număr rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificările şi experienţa 
necesare. Persoanele care evaluează 
cererea ar trebui să fie independente de 
sponsor, de instituţia locului de desfăşurare 
a trialului şi de investigatorii implicaţi şi să 
fie libere de orice altă influenţă 
nejustificată. Numele, calificările şi 
declaraţiile de interes ale persoanelor care 
evaluează cererea ar trebui să fie 
disponibile public.

Or. en

Amendamentul 120
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Înainte de obţinerea unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă, datele trialului 
clinic ar trebui considerate ca fiind date 
comerciale confidenţiale. După obţinerea 
autorizaţiei de introducere pe piaţă, ar 
trebui să se admită faptul că datele 
cuprinse în dosarul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă pot conţine unele 
informaţii confidenţiale şi sensibile din 
punct de vedere comercial.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe o distincţie între datele trialului clinic care se utilizează înainte şi după 
obţinerea autorizaţiei de introducere pe piaţă. Prezumţia de confidenţialitate din momentul în 
care este obţinută autorizaţia de introducere pe piaţă este în conformitate cu orientarea 
AEM/HMA.
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Amendamentul 121
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre ar trebui să deţină 
competenţa de a stabili cerinţele lingvistice 
ale dosarului de cerere. Pentru a se asigura 
desfăşurarea armonioasă a evaluării cererii 
de autorizare a unui trial clinic, statele 
membre ar trebui să analizeze posibilitatea 
de a accepta o limbă de circulaţie, utilizată 
pe scară largă în domeniul medical, ca 
limbă pentru documentaţia care nu este 
destinată subiecţilor.

(21) Statele membre ar trebui să deţină 
competenţa de a stabili cerinţele lingvistice 
ale dosarului de cerere. Pentru a se asigura 
desfăşurarea armonioasă a evaluării cererii 
de autorizare a unui trial clinic, statele 
membre ar trebui să analizeze posibilitatea 
de a accepta o limbă de circulaţie, utilizată 
la scară largă în domeniul medical, ca 
limbă pentru documentaţia care nu este 
destinată subiecţilor, precum informaţiile 
pacienţilor şi fişa cu consimţământul în 
cunoştinţă de cauză.

Or. en

Amendamentul 122
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Demnitatea umană şi dreptul la 
integritate al persoanei sunt recunoscute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În special, Carta prevede că 
orice intervenţie în domeniul biologiei şi al
medicinei nu poate fi realizată fără 
consimţământul liber şi în cunoştinţă de 
cauză al persoanei interesate. Directiva 
2001/20/CE conţine un set cuprinzător de 
norme privind protecţia subiecţilor. Aceste 
norme ar trebui să fie menţinute. Referitor 
la normele privind determinarea 
reprezentantului legal al persoanelor aflate 
în incapacitate şi al minorilor, aceste norme 
diferă de la un stat membru la altul. Prin 

(22) Demnitatea umană şi dreptul la 
integritate al persoanei sunt recunoscute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În special, Carta prevede că 
orice intervenţie în domeniul biologiei şi al
medicinei nu poate fi realizată fără 
consimţământul liber şi în cunoştinţă de 
cauză al persoanei interesate. Subiecţii 
care provin din segmente vulnerabile ale 
populaţiei, cum ar fi subiecţii aflaţi în 
incapacitate, minorii sau alte persoane 
vulnerabile, necesită măsuri de protecţie 
suplimentare. Directiva 2001/20/CE 
conţine un set cuprinzător de norme 
privind protecţia subiecţilor, inclusiv copiii 
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urmare, statele membre ar trebui să deţină 
competenţa de a determina reprezentantul 
legal al persoanelor aflate în incapacitate 
şi al minorilor.

şi persoanele aflate în incapacitate. În 
plus, normele specifice de aplicat 
populaţiei pediatrice au fost precizate în 
recomandarea etică (CE, 2008). Aceste 
norme ar trebui să fie menţinute şi 
integrate ulterior în vederea acoperirii 
tuturor grupurilor vulnerabile (femei 
însărcinate, persoane în vârstă, situaţii de 
urgenţă etc.). Referitor la normele privind 
determinarea reprezentantului legal al 
persoanelor aflate în incapacitate şi al 
minorilor, aceste norme diferă de la un stat 
membru la altul. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să deţină competenţa de a 
determina reprezentantul legal al 
subiecţilor aflaţi în incapacitate şi al 
minorilor.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament nu ar trebui să fie mai puţin protector decât Directiva 2001/20/CE şi 
legislaţia asociată, precum recomandările etice pediatrice. În caz contrar, regulamentul ar 
trebui să reprezinte o ocazie pentru a pune în aplicare normele existente şi a acoperi breşa 
din sectoarele specifice.

Amendamentul 123
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Demnitatea umană şi dreptul la 
integritate al persoanei sunt recunoscute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În special, Carta prevede că 
orice intervenţie în domeniul biologiei şi al
medicinei nu poate fi realizată fără 
consimţământul liber şi în cunoştinţă de 
cauză al persoanei interesate. Directiva 
2001/20/CE conţine un set cuprinzător de 
norme privind protecţia subiecţilor. Aceste 
norme ar trebui să fie menţinute. Referitor 

(22) Demnitatea umană şi dreptul la 
integritate al persoanei sunt recunoscute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În special, Carta prevede că 
orice intervenţie în domeniul biologiei şi al
medicinei nu poate fi realizată fără 
consimţământul liber şi în cunoştinţă de 
cauză al persoanei interesate. Directiva 
2001/20/CE conţine un set cuprinzător de 
norme privind protecţia subiecţilor. Aceste 
norme ar trebui să fie menţinute. Subiecţii 
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la normele privind determinarea 
reprezentantului legal al persoanelor aflate 
în incapacitate şi al minorilor, aceste norme 
diferă de la un stat membru la altul. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să deţină 
competenţa de a determina reprezentantul 
legal al persoanelor aflate în incapacitate 
şi al minorilor.

care provin din segmente vulnerabile ale 
populaţiei, cum ar fi subiecţii aflaţi în 
incapacitate, minorii, persoanele în vârstă 
sau alte persoane vulnerabile, necesită 
măsuri de protecţie suplimentare.
Referitor la normele privind determinarea 
reprezentantului legal al persoanelor aflate 
în incapacitate şi al minorilor, aceste norme 
diferă de la un stat membru la altul. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să deţină 
competenţa de a determina reprezentantul 
legal al subiecţilor, al persoanelor în 
vârstă aflate în incapacitate şi al minorilor.

Or. en

Amendamentul 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Demnitatea umană şi dreptul la 
integritate al persoanei sunt recunoscute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În special, Carta prevede că 
orice intervenţie în domeniul biologiei şi al 
medicinei nu poate fi realizată fără 
consimţământul liber şi în cunoştinţă de 
cauză al persoanei interesate. Directiva 
2001/20/CE conţine un set cuprinzător de 
norme privind protecţia subiecţilor. Aceste 
norme ar trebui să fie menţinute. Referitor 
la normele privind determinarea 
reprezentantului legal al persoanelor aflate 
în incapacitate şi al minorilor, aceste 
norme diferă de la un stat membru la altul. 
Prin urmare, statele membre ar trebui să 
deţină competenţa de a determina 
reprezentantul legal al persoanelor aflate în 
incapacitate şi al minorilor.

(22) Demnitatea umană şi dreptul la 
integritate al persoanei sunt recunoscute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În special, Carta prevede că 
orice intervenţie în domeniul biologiei şi al 
medicinei nu poate fi realizată fără 
consimţământul liber şi în cunoştinţă de 
cauză al persoanei interesate. Directiva 
2001/20/CE conţine un set cuprinzător de 
norme privind protecţia subiecţilor. Aceste 
norme ar trebui să fie menţinute. Referitor 
la normele privind determinarea 
reprezentantului legal al persoanelor aflate 
în incapacitate şi al minorilor, la definirea 
persoanelor aflate în incapacitate şi a 
persoanelor vulnerabile, precum şi la 
dispoziţiile care decurg din aceasta,
acestea diferă de la un stat membru la altul. 
Prin urmare, statele membre ar trebui să 
deţină competenţa de a determina 
reprezentantul legal al persoanelor aflate în 
incapacitate şi al minorilor şi de a 
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introduce eventual dispoziţii mai 
protectoare la nivel naţional.

Or. fr

Justificare

Ar trebui amintit că, în materie de protecţie a categoriilor de persoane vulnerabile, prezentul 
regulament trebuie să respecte dispoziţiile restrictive prevăzute de statele membre în cauză 
pentru alte categorii de persoane vulnerabile, cum ar fi femeile însărcinate, lăuzele şi cele 
care alăptează şi persoanele private de libertate.

Amendamentul 125
Anna Záborská

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Demnitatea umană şi dreptul la 
integritate al persoanei sunt recunoscute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În special, Carta prevede că 
orice intervenţie în domeniul biologiei şi 
medicinei nu poate fi realizată fără 
consimţământul liber şi în cunoştinţă de 
cauză al persoanei interesate. Directiva 
2001/20/CE conţine un set cuprinzător de 
norme privind protecţia subiecţilor. Aceste 
norme ar trebui să fie menţinute. Referitor 
la normele privind determinarea 
reprezentantului legal al persoanelor aflate 
în incapacitate şi al minorilor, aceste norme 
diferă de la un stat membru la altul. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să deţină 
competenţa de a determina reprezentantul 
legal al persoanelor aflate în incapacitate şi 
al minorilor.

(22) Demnitatea umană şi dreptul la 
integritate al persoanei sunt recunoscute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene şi prin hotărârea C-34/10 
„Brüstle împotriva Greenpeace”. În 
special, Carta prevede că orice intervenţie 
în domeniul biologiei şi medicinei nu poate 
fi realizată fără consimţământul liber şi în 
cunoştinţă de cauză al persoanei interesate. 
Directiva 2001/20/CE conţine un set 
cuprinzător de norme privind protecţia 
subiecţilor. Aceste norme ar trebui să fie 
menţinute. Referitor la normele privind 
determinarea reprezentantului legal al 
persoanelor aflate în incapacitate şi al 
minorilor, aceste norme diferă de la un stat 
membru la altul. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să deţină competenţa de a 
determina reprezentantul legal al 
persoanelor aflate în incapacitate şi al 
minorilor.

Or. fr
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Amendamentul 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prezentul regulament ar trebui să 
prevadă norme clare cu privire la 
consimţământul în cunoştinţă de cauză în 
condiţii de urgenţă. Astfel de situaţii se 
referă la cazuri în care, de exemplu, un 
pacient suferă de o afecţiune medicală 
subită care îi pune în pericol viaţa ca 
urmare a unor traume multiple, hemoragii 
cerebrale sau infarct miocardic, necesitând 
o intervenţie medicală imediată. În astfel 
de cazuri poate fi pertinentă o intervenţie în 
cadrul unui trial clinic în curs, care a fost 
deja autorizat. Cu toate acestea, în anumite 
circumstanţe, din cauza inconştienţei 
pacientului şi a absenţei unui reprezentant 
legal imediat disponibil, nu este posibilă 
obţinerea unui consimţământ în cunoştinţă 
de cauză înainte de intervenţie. Prin 
urmare, regulamentul ar trebui să prevadă 
norme clare prin care astfel de pacienţi pot 
fi recrutaţi în trialul clinic în condiţii foarte 
stricte. În plus, trialul clinic respectiv ar 
trebui să privească direct afecţiunea 
medicală care creează imposibilitatea 
pacientului de a-şi da consimţământul în 
cunoştinţă de cauză. Orice obiecţie 
exprimată anterior de pacient trebuie 
respectată, iar consimţământul în 
cunoştinţă de cauză al subiectului sau al 
reprezentantului legal trebuie să fie 
solicitat cât mai curând posibil.

(23) Prezentul regulament ar trebui să 
prevadă norme clare cu privire la 
consimţământul în cunoştinţă de cauză în 
condiţii de urgenţă. Astfel de situaţii se 
referă la cazuri în care, de exemplu, un 
pacient suferă de o afecţiune medicală 
subită care îi pune în pericol viaţa ca 
urmare a unor traume multiple, hemoragii 
cerebrale sau infarct miocardic, necesitând 
o intervenţie medicală imediată. În astfel 
de cazuri poate fi pertinentă o intervenţie în 
cadrul unui trial clinic în curs, care a fost 
deja autorizat. Cu toate acestea, în anumite 
circumstanţe, din cauza inconştienţei 
pacientului şi a absenţei unui reprezentant 
legal imediat disponibil, nu este posibilă 
obţinerea unui consimţământ în cunoştinţă 
de cauză înainte de intervenţie. Prin 
urmare, regulamentul ar trebui să prevadă 
norme clare prin care astfel de pacienţi pot 
fi recrutaţi în trialul clinic în condiţii foarte 
stricte. De exemplu, în cazul în care 
cercetarea trebuie să înceapă fără 
întârziere şi dacă se aşteaptă ca 
participarea la trialul clinic să însemne 
pentru subiect un beneficiu potenţial care 
depăşeşte riscurile sau să nu prezinte 
decât riscuri minime, trialul clinic ar 
trebui să poată începe fără un 
consimţământ prealabil. În plus, trialul 
clinic respectiv ar trebui să privească direct 
afecţiunea medicală care creează 
imposibilitatea pacientului de a-şi da 
consimţământul în cunoştinţă de cauză. 
Orice obiecţie exprimată anterior de 
pacient trebuie respectată, iar 
consimţământul în cunoştinţă de cauză al 
subiectului sau al reprezentantului legal 
trebuie să fie solicitat cât mai curând 
posibil.
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Or. fr

Justificare

Philippe Juvin salută posibilitatea pe care o oferă proiectul de regulament de a deroga de la 
consimţământul prealabil pentru trialuri clinice în situaţii de urgenţă. Totuşi, el nu doreşte să 
limiteze această posibilitate la trialuri clinice cu riscuri minime. În practică, această 
dispoziţie ar fi prea restrictivă. Ea ar exclude numeroase cercetări în numeroase cercetări în 
domeniul reanimării şi pe cele privind produsele inovatoare.

Amendamentul 127
Alda Sousa

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prezentul regulament ar trebui să 
prevadă norme clare cu privire la 
consimţământul în cunoştinţă de cauză în 
condiţii de urgenţă. Astfel de situaţii se 
referă la cazuri în care, de exemplu, un 
pacient suferă de o afecţiune medicală 
subită care îi pune în pericol viaţa ca 
urmare a unor traume multiple, hemoragii 
cerebrale sau infarct miocardic, necesitând 
o intervenţie medicală imediată. În astfel 
de cazuri poate fi pertinentă o intervenţie în 
cadrul unui trial clinic în curs, care a fost 
deja autorizat. Cu toate acestea, în anumite 
circumstanţe, din cauza inconştienţei 
pacientului şi a absenţei unui reprezentant 
legal imediat disponibil, nu este posibilă 
obţinerea unui consimţământ în cunoştinţă 
de cauză înainte de intervenţie. Prin 
urmare, regulamentul ar trebui să prevadă 
norme clare prin care astfel de pacienţi pot 
fi recrutaţi în trialul clinic în condiţii foarte 
stricte. În plus, trialul clinic respectiv ar 
trebui să privească direct afecţiunea 
medicală care creează imposibilitatea 
pacientului de a-şi da consimţământul în 
cunoştinţă de cauză. Orice obiecţie 
exprimată anterior de pacient trebuie 
respectată, iar consimţământul în 
cunoştinţă de cauză al subiectului sau al 

(23) Prezentul regulament ar trebui să 
prevadă norme clare cu privire la 
consimţământul în cunoştinţă de cauză în 
condiţii de urgenţă. Astfel de situaţii se 
referă la cazuri în care, de exemplu, un 
pacient suferă de o afecţiune medicală 
subită care îi pune în pericol viaţa ca 
urmare a unor traume multiple, hemoragii 
cerebrale sau infarct miocardic, necesitând 
o intervenţie medicală imediată. În astfel 
de cazuri poate fi pertinentă o intervenţie în 
cadrul unui trial clinic în curs, care a fost 
deja autorizat. Cu toate acestea, în anumite 
circumstanţe, din cauza inconştienţei 
pacientului şi a absenţei unui reprezentant 
legal imediat disponibil, nu este posibilă 
obţinerea unui consimţământ în cunoştinţă 
de cauză înainte de intervenţie. Prin 
urmare, regulamentul ar trebui să prevadă 
norme clare prin care astfel de pacienţi pot 
fi recrutaţi în trialul clinic în condiţii foarte 
stricte. În plus, trialul clinic respectiv ar 
trebui să privească direct afecţiunea 
medicală care creează imposibilitatea 
pacientului de a-şi acorda consimţământul 
în cunoştinţă de cauză. Orice obiecţie 
exprimată anterior de pacient trebuie 
respectată, iar consimţământul în 
cunoştinţă de cauză al subiectului sau al 
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reprezentantului legal trebuie să fie 
solicitat cât mai curând posibil.

reprezentantului legal ar trebui să fie 
solicitat cât mai curând posibil. Comitetul 
de etică ar trebui să evalueze în mod 
pozitiv beneficiul direct al trialului clinic 
pentru pacient, precum şi faptul că trialul 
clinic implică un risc minim şi impune o 
sarcină minimă subiectului;

Or. en

Justificare

Comitetul de etică responsabil ar trebui să evalueze beneficiul direct al trialului clinic pentru 
pacient. Trialurile clinice de urgenţă nu ar trebui realizate în alte scopuri decât beneficiul 
subiectului în cauză.

Amendamentul 128
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În conformitate cu orientările 
internaţionale, consimţământul liber şi în 
cunoştinţă de cauză al subiectului ar trebui 
să fie obţinut în scris, cu excepţia unor 
situaţii excepţionale. Acesta ar trebui să se 
bazeze pe informaţii clare, relevante şi uşor 
de înţeles pentru subiect.

(24) În conformitate cu orientările 
internaţionale, consimţământul liber şi în 
cunoştinţă de cauză al subiectului ar trebui 
să fie acordat în scris, cu excepţia unor 
situaţii excepţionale. Acesta ar trebui să se 
bazeze pe informaţii clare, relevante şi uşor 
de înţeles pentru subiect. În măsura în 
care este posibil, aceste informaţii ar 
trebui comunicate oral, pentru ca 
subiectul să aibă posibilitatea să adreseze 
întrebări, iar acestuia ar trebui să i se 
pună la dispoziţie informaţii scrise 
exhaustive, pe care să aibă posibilitatea să 
le păstreze. Subiectul ar trebui să dispună 
de suficient timp de reflecţie pentru a lua 
o decizie.

Or. en

Justificare

Posibilitatea de a furniza verbal informaţii subiecţilor trialului ar trebui menţionată aici.
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Amendamentul 129
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În conformitate cu orientările 
internaţionale, consimţământul liber şi în 
cunoştinţă de cauză al subiectului ar trebui 
să fie obţinut în scris, cu excepţia unor 
situaţii excepţionale. Acesta ar trebui să se 
bazeze pe informaţii clare, relevante şi uşor 
de înţeles pentru subiect.

(24) În conformitate cu orientările 
internaţionale, consimţământul liber şi în 
cunoştinţă de cauză al subiectului ar trebui 
să fie obţinut în scris, cu excepţia unor 
situaţii excepţionale. Acesta ar trebui să se 
bazeze pe informaţii clare, relevante şi uşor 
de înţeles pentru subiect şi ar trebui să fie 
în limba maternă a subiectului.

Or. en

Amendamentul 130
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) În conformitate cu Recomandările 
etice (CE, 2008) şi pe lângă cele 
menţionate anterior, la trialurile clinice 
pediatrice ar trebui să se aplice 
procedurile corespunzătoare privind 
consimţământul în cunoştinţă de cauză. 
Aceste proceduri ar trebui să ia în 
considerare vârsta şi maturitatea copiilor.

Or. en

Justificare

Recomandările pediatrice eliberate de Comisia Europeană în 2008 au fost elaborate în 
vederea creşterii nivelului de protecţie al copiilor în lumina unui trial experimental. Aceste 
norme ar trebui să fie puse în aplicare în regulament pentru a evita ca drepturile 
fundamentale ale copiilor să fie anulate.



AM\928644RO.doc 41/74 PE506.158v01-00

RO

Amendamentul 131
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a permite pacienţilor să 
evalueze posibilităţile de participare la un 
trial clinic, şi pentru a permite o 
supraveghere eficientă a trialului clinic de 
către statul membru în cauză, începutul 
trialului clinic, sfârşitul recrutării pentru 
trialul clinic şi sfârşitul trialului clinic 
trebuie să fie notificate. În conformitate cu 
standardele internaţionale, rezultatele 
trialului clinic trebuie să fie raportate 
autorităţilor competente în termen de un 
an de la sfârşitul trialului clinic.

(25) Pentru a permite pacienţilor să 
evalueze posibilităţile de participare la un 
trial clinic, şi pentru a permite o 
supraveghere eficientă a trialului clinic de 
către statul membru în cauză, începutul 
trialului clinic, sfârşitul recrutării pentru 
trialul clinic şi încheierea trialului clinic ar 
trebui să fie notificate. În conformitate cu 
standardele internaţionale, rezultatele 
trialului clinic ar trebui să fie raportate 
autorităţilor competente în termen de doi 
ani de la încheierea trialului clinic.

Or. fr

Amendamentul 132
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru ca sponsorul să evalueze toate 
informaţiile privind siguranţa care ar putea 
fi relevante, investigatorul ar trebui să 
raporteze sponsorului toate evenimentele 
adverse grave.

(26) Pentru ca sponsorul să evalueze toate 
informaţiile privind siguranţa care ar putea 
fi relevante, investigatorul ar trebui să 
raporteze sponsorului toate evenimentele 
adverse grave şi toate evenimentele 
adverse suspectate a fi adverse.

Or. en

Amendamentul 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage
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Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Sponsorul ar trebui să evalueze 
informaţiile primite de la investigator şi să 
raporteze agenţiei informaţiile privind 
siguranţa referitoare la evenimentele 
adverse grave care sunt reacţii adverse 
grave neaşteptate suspectate.

(27) Sponsorul ar trebui să evalueze 
informaţiile primite de la investigator şi să 
raporteze imediat agenţiei informaţiile 
privind siguranţa referitoare la 
evenimentele adverse grave care sunt 
reacţii adverse grave neaşteptate suspectate 
prin intermediul bazei de date electronice 
menţionate la articolul 36.

Or. en

Amendamentul 134
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Agenţia ar trebui să transmită aceste 
informaţii statelor membre pentru ca 
acestea să le poată evalua.

(28) Agenţia ar trebui, cât mai curând 
posibil, să transmită aceste informaţii 
statelor membre pentru ca acestea să le 
poată evalua.

Or. en

Amendamentul 135
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Membrii Conferinţei internaţionale 
pentru armonizarea cerinţelor tehnice de 
înregistrare a produselor farmaceutice de 
uz uman (International Conference on 

(29) Membrii Conferinţei internaţionale 
pentru armonizarea cerinţelor tehnice de 
înregistrare a produselor farmaceutice de 
uz uman (International Conference on 
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Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for 
Human Use - ICH) au convenit asupra unui 
set de orientări detaliate de bună practică 
clinică care reprezintă în prezent un 
standard recunoscut la nivel internaţional 
pentru proiectarea, desfăşurarea, 
înregistrarea şi raportarea trialurilor clinice, 
în conformitate cu principiile care îşi au 
originea în Declaraţia de la Helsinki a 
Asociaţiei Medicale Mondiale. În timpul 
proiectării, desfăşurării, înregistrării şi 
raportării trialurilor clinice, pot să apară 
întrebări detaliate cu privire la standardul 
de calitate adecvat. În acest caz, 
orientările ICH privind buna practică 
clinică ar trebui utilizate drept orientări 
pentru aplicarea normelor prevăzute în 
prezentul regulament, dacă nu există alte 
orientări specifice emise de Comisie şi 
dacă orientările respective nu aduc 
atingere dispoziţiilor din prezentul 
regulament.

Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for 
Human Use - ICH) au convenit asupra unui 
set de orientări detaliate de bună practică 
clinică care reprezintă în prezent un 
standard recunoscut la nivel internaţional 
pentru proiectarea, desfăşurarea,
înregistrarea şi raportarea trialurilor clinice, 
în conformitate cu principiile care îşi au 
originea în Declaraţia de la Helsinki a 
Asociaţiei Medicale Mondiale. În timpul 
proiectării, desfăşurării, înregistrării şi 
raportării trialurilor clinice, orientările 
ICH privind buna practică clinică şi alte 
orientări aplicabile publicate de CE ar 
trebui utilizate drept orientări pentru 
aplicarea normelor prevăzute în prezentul 
regulament. În acest scop, GCP ar trebui 
să facă parte din prezentul regulament şi 
să fie inclusă în anexa [xxx].

Or. en

Justificare

În sensul Directivei 2001/20/CE, conformitatea cu „GCP” a devenit o obligaţie legală în 
Europa pentru toate trialurile care implică investigarea medicamentelor. GCP este completat 
de o serie de orientări specifice elaborate de Comitetul pentru medicamente de uz uman în 
consultare cu statele membre şi eliberate de Comisia Europeană. Aceste serii de orientări ar 
trebui să continue pentru a reprezenta baza pentru cererea AEM.

Amendamentul 136
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Desfăşurarea trialului clinic trebuie 
să fie monitorizată în mod adecvat de 
către sponsor pentru a asigura fiabilitatea 
şi robusteţea rezultatelor. De asemenea, 

eliminat
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monitorizarea poate să contribuie la 
siguranţa subiectului, luând în 
considerare caracteristicile trialului clinic 
şi respectarea drepturilor fundamentale 
ale subiecţilor. Atunci când se stabileşte 
gradul de monitorizare, caracteristicile 
trialului clinic ar trebui să fie luate în 
considerare.

Or. en

Justificare

Orientarea GCP ICH ar trebui să facă parte din regulament şi, prin urmare, să devină anexă.

Amendamentul 137
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Desfăşurarea trialului clinic trebuie să 
fie monitorizată în mod adecvat de către 
sponsor pentru a asigura fiabilitatea şi 
robusteţea rezultatelor. De asemenea, 
monitorizarea poate să contribuie la 
siguranţa subiectului, luând în considerare 
caracteristicile trialului clinic şi respectarea 
drepturilor fundamentale ale subiecţilor. 
Atunci când se stabileşte gradul de 
monitorizare, caracteristicile trialului 
clinic ar trebui să fie luate în considerare.

(30) Desfăşurarea trialului clinic trebuie să 
fie monitorizată în mod adecvat de către 
sponsor pentru a asigura fiabilitatea şi 
robusteţea rezultatelor. De asemenea, 
monitorizarea poate să contribuie la 
siguranţa subiectului, luând în considerare 
caracteristicile trialului clinic şi respectarea 
drepturilor fundamentale ale subiecţilor. 
Monitorizarea ar trebui adaptată la 
natura trialului şi să se concentreze pe 
reducerea riscurilor-cheie.

Or. en

Justificare

Fiecare dosar de cerere a trialului ar trebui să conţină o evaluare a riscului care acoperă 
întregul spectru de determinanţi ai riscurilor şi să definească consecinţele sale privind 
gestionarea trialurilor, inclusiv (dar fără a se limita la) monitorizarea trialurilor.
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Amendamentul 138
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Persoanele fizice implicate în 
desfăşurarea trialului clinic, în special 
investigatorii şi alţi membri ai 
personalului medical, ar trebui să fie 
suficient de calificaţi pentru a-şi îndeplini 
sarcinile în cadrul unui trial clinic, iar 
localurile în care urmează să se 
desfăşoare trialul clinic ar trebui să fie 
adecvate pentru trialul clinic.

eliminat

Or. en

Justificare

Orientarea GCP ICH ar trebui să facă parte din regulament şi, prin urmare, să devină anexă.

Amendamentul 139
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Persoanele fizice implicate în 
desfăşurarea trialului clinic, în special 
investigatorii şi alţi membri ai 
personalului medical, ar trebui să fie 
suficient de calificaţi pentru a-şi îndeplini 
sarcinile în cadrul unui trial clinic, iar 
localurile în care urmează să se desfăşoare 
trialul clinic ar trebui să fie adecvate pentru 
trialul clinic.

(31) Persoanele fizice implicate în 
desfăşurarea trialului clinic, în special 
investigatorii şi alţi membri ai 
profesioniştilor în domeniul medical, ar 
trebui să fie suficient de calificaţi pentru a-
şi îndeplini sarcinile în cadrul unui trial 
clinic, iar localurile în care urmează să se 
desfăşoare trialul clinic ar trebui să fie 
adecvate pentru trialul clinic.

Or. en
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Amendamentul 140
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În funcţie de circumstanţele trialului 
clinic, ar trebui să fie posibilă urmărirea 
medicamentelor experimentale şi a 
anumitor medicamente auxiliare pentru a 
garanta siguranţa subiecţilor şi robusteţea 
şi fiabilitatea datelor. Din aceleaşi motive, 
aceste produse ar trebui, după caz, să fie 
distruse şi, în funcţie de circumstanţele 
trialului clinic, să facă obiectul unor 
condiţii specifice de depozitare.

eliminat

Or. en

Justificare

Orientarea GCP ICH ar trebui să facă parte din regulament şi, prin urmare, să devină anexă.

Amendamentul 141
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În cursul unui trial clinic, un 
sponsor poate deveni conştient de 
încălcări grave ale normelor de 
desfăşurare a trialului clinic. Acestea ar 
trebui să fie raportate statelor membre în 
cauză, pentru ca statele membre 
respective să ia măsuri, după caz.

eliminat

Or. en

Justificare

Orientarea GCP ICH ar trebui să facă parte din regulament şi, prin urmare, să devină anexă.
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Amendamentul 142
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În cursul unui trial clinic, un sponsor 
poate deveni conştient de încălcări grave 
ale normelor de desfăşurare a trialului 
clinic. Acestea ar trebui să fie raportate 
statelor membre în cauză, pentru ca statele 
membre respective să ia măsuri, după caz.

(33) Pe durata unui trial clinic, un sponsor 
poate deveni conştient de încălcări grave 
ale normelor de desfăşurare a trialului 
clinic. Acestea ar trebui să fie raportate 
statelor membre, precum şi agenţiei,
pentru ca statele membre respective să ia 
măsuri, după caz.

Or. en

Amendamentul 143
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pe lângă raportarea reacţiilor 
adverse grave neaşteptate suspectate, pot 
exista şi alte evenimente care sunt 
relevante din punct de vedere al 
raportului beneficiu-risc şi care ar trebui 
raportate în timp util către statele membre 
în cauză.

eliminat

Or. en

Justificare

Orientarea GCP ICH ar trebui să facă parte din regulament şi, prin urmare, să devină anexă.

Amendamentul 144
Roberta Angelilli
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Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În cazul în care evenimente 
neprevăzute impun o modificare urgentă 
a unui trial clinic, ar trebui ca sponsorul 
şi investigatorul să poată lua măsuri 
urgente privind siguranţa, fără să aştepte 
o autorizaţie prealabilă.

eliminat

Or. en

Justificare

Orientarea GCP ICH ar trebui să facă parte din regulament şi, prin urmare, să devină anexă.

Amendamentul 145
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a se asigura faptul că trialul 
clinic se desfăşoară în conformitate cu 
protocolul şi pentru ca investigatorii să fie 
informaţi referitor la medicamentele 
experimentale pe care le administrează, 
sponsorul ar trebui să furnizeze 
investigatorilor o broşură a 
investigatorului.

eliminat

Or. en

Justificare

Orientarea GCP ICH ar trebui să facă parte din regulament şi, prin urmare, să devină anexă.

Amendamentul 146
Cristian Silviu Buşoi
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Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a se asigura faptul că trialul 
clinic se desfăşoară în conformitate cu 
protocolul şi pentru ca investigatorii să fie 
informaţi referitor la medicamentele 
experimentale pe care le administrează, 
sponsorul ar trebui să furnizeze 
investigatorilor o broşură a 
investigatorului.

(36) Pentru a se asigura faptul că trialul 
clinic se desfăşoară în conformitate cu 
protocolul şi pentru ca investigatorii să fie 
informaţi referitor la medicamentele 
experimentale pe care le administrează, 
sponsorul ar trebui să furnizeze 
investigatorilor o broşură a 
investigatorului. Această broşură ar trebui 
să fie actualizată ori de câte ori sunt 
disponibile noi informaţii privind 
siguranţa, inclusiv informaţii privind alte 
evenimente decât cele suspectate a avea 
reacţii adverse neaşteptat de grave.

Or. en

Amendamentul 147
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Informaţiile generate în cadrul
trialului clinic trebuie să fie înregistrate, 
manipulate şi stocate în mod adecvat 
pentru a asigura siguranţa şi drepturile 
subiecţilor, robusteţea şi fiabilitatea 
datelor generate în cadrul trialului clinic, 
o raportare şi o interpretare precisă, o 
monitorizare eficientă de către sponsor şi 
o inspecţie eficientă de către statele 
membre sau de către Comisie.

eliminat

Or. en

Justificare

Orientarea GCP ICH ar trebui să facă parte din regulament şi, prin urmare, să devină anexă.
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Amendamentul 148
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Informaţiile generate în cadrul 
trialului clinic trebuie să fie înregistrate, 
manipulate şi stocate în mod adecvat 
pentru a asigura siguranţa şi drepturile 
subiecţilor, robusteţea şi fiabilitatea datelor 
generate în cadrul trialului clinic, o 
raportare şi o interpretare precisă, o 
monitorizare eficientă de către sponsor şi o 
inspecţie eficientă de către statele membre 
sau de către Comisie.

(37) Informaţiile generate în cadrul 
trialului clinic ar trebui să fie înregistrate, 
manipulate şi stocate în mod adecvat 
pentru a asigura drepturile, siguranţa şi 
bunăstarea subiecţilor, robusteţea şi 
fiabilitatea datelor generate în cadrul 
trialului clinic, o raportare şi o interpretare 
precisă, o monitorizare eficientă de către 
sponsor şi o inspecţie eficientă de către 
statele membre sau de către Comisie.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 3 din regulamentul propus şi cu articolul 6 din Declaraţia de la 
Helsinki a Asociaţiei Medicale Mondiale privind principiile etice pentru cercetarea medicală 
care implică subiecţi umani (Seul 2008), ar trebui acordată prioritate siguranţei, drepturilor 
şi bunăstării oamenilor.

Amendamentul 149
Alda Sousa

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Informaţiile generate în cadrul 
trialului clinic trebuie să fie înregistrate, 
manipulate şi stocate în mod adecvat 
pentru a asigura siguranţa şi drepturile 
subiecţilor, robusteţea şi fiabilitatea datelor 
generate în cadrul trialului clinic, o 
raportare şi o interpretare precisă, o 
monitorizare eficientă de către sponsor şi o 

(37) Informaţiile generate în cadrul 
trialului clinic ar trebui să fie înregistrate, 
manipulate şi stocate în mod adecvat 
pentru a asigura drepturile, siguranţa şi 
bunăstarea subiecţilor, robusteţea şi 
fiabilitatea datelor generate în cadrul 
trialului clinic, o raportare şi o interpretare 
precisă, o monitorizare eficientă de către 
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inspecţie eficientă de către statele membre 
sau de către Comisie.

sponsor şi o inspecţie eficientă de către 
statele membre sau de către Comisie.

Or. en

Justificare

Pentru a fi în concordanţă cu articolul 3 din regulamentul propus.

Amendamentul 150
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) În termen de doi ani de la adoptarea 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
să prezinte Parlamentului European o 
evaluare a gestionării datelor 
neprelucrate şi fiabilitatea introducerii 
accesului liber pentru cercetătorii 
independenţi la date neprelucrate din 
toate trialurile clinice.

Or. en

Amendamentul 151
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a putea demonstra 
conformitatea cu protocolul şi cu 
prezentul regulament, sponsorul şi 
investigatorul ar trebui să păstreze un 
dosar standard al trialului clinic, care să 
conţină documente relevante pentru a 
asigura o supraveghere eficientă 
(monitorizarea de către sponsor şi 

eliminat
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inspecţia de către statele membre sau de 
către Comisie). Dosarul standard al 
trialului clinic ar trebui să fie arhivat în 
mod corespunzător pentru a permite 
supravegherea după încheierea trialului 
clinic.

Or. en

Justificare

Orientarea GCP ICH ar trebui să facă parte din regulament şi, prin urmare, să devină anexă.

Amendamentul 152
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Medicamentele destinate trialurilor 
de cercetare şi dezvoltare sunt excluse din 
domeniul de aplicare al Directivei 
2001/83/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire 
la medicamentele de uz uman. Astfel de 
medicamente includ medicamentele 
utilizate în contextul unui trial clinic. 
Acestea ar trebui reglementate prin norme 
specifice luând în considerare 
particularităţile lor. La stabilirea acestor 
norme, ar trebui să se facă o distincţie 
între medicamentele experimentale 
(produsul testat şi produsele de referinţă 
ale acestuia, inclusiv placebo) şi 
medicamentele auxiliare (medicamentele 
utilizate în contextul unui trial clinic, dar 
nu ca medicamente experimentale), cum 
ar fi medicamentele folosite pentru 
tratamentele de fond, substanţele utilizate 
în teste de provocare, medicaţia de 
urgenţă, sau cele utilizate pentru 
estimarea criteriilor finale de evaluare 
dintr-un trial clinic. Medicamentele 

eliminat
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auxiliare nu ar trebui să includă 
medicaţiile concomitente, adică 
medicamentele care nu au legătură cu 
trialul clinic şi care nu sunt relevante 
pentru proiectul trialului clinic.

Or. en

Justificare

Orientarea GCP ICH ar trebui să facă parte din regulament şi, prin urmare, să devină anexă.

Amendamentul 153
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40)Pentru a asigura siguranţa subiecţilor 
şi fiabilitatea şi robusteţea datelor 
generate într-un trial clinic şi pentru a 
permite distribuţia medicamentelor 
experimentale şi auxiliare la locurile de 
desfăşurare a trialurilor clinice din 
întreaga Uniune, ar trebui să fie 
prevăzute norme privind fabricarea şi 
importul atât a medicamentelor 
experimentale, cât şi a celor auxiliare. 
Aşa cum este deja cazul Directivei 
2001/20/CE, aceste norme ar trebui să 
reflecte normele existente privind buna 
practică de fabricaţie pentru produsele 
care intră sub incidenţa Directivei 
2001/83/CE. În anumite cazuri specifice, 
ar trebui să fie posibilă permiterea unor 
abateri de la aceste norme pentru a 
facilita desfăşurarea unui trial clinic. 
Prin urmare, normele aplicabile ar trebui 
să permită un anumit grad de flexibilitate, 
cu condiţia ca atât siguranţa subiecţilor, 
cât şi fiabilitatea şi robusteţea datelor 
generate în cadrul trialului clinic să nu 
fie compromise.

eliminat
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Or. en

Justificare

Orientarea GCP ICH ar trebui să facă parte din regulament şi, prin urmare, să devină anexă.

Amendamentul 154
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Medicamentele experimentale şi 
auxiliare ar trebui să fie etichetate în mod 
corespunzător pentru a se asigura 
siguranţa subiecţilor şi fiabilitatea şi 
robusteţea datelor generate în cadrul 
trialului clinic, precum şi pentru a 
permite distribuţia produselor respective 
la locurile de desfăşurare a trialurilor 
clinice din întreaga Uniune. Normele de 
etichetare ar trebui să fie adaptate în 
funcţie de riscurile pentru siguranţa 
subiecţilor şi fiabilitatea şi robusteţea 
datelor generate în cadrul unui trial 
clinic. În cazul în care medicamentul 
experimental sau auxiliar a fost deja 
introdus pe piaţă ca medicament autorizat 
în conformitate cu Directiva 2001/83/CE, 
ca regulă generală nu ar trebui să fie 
necesară o etichetare suplimentară pentru 
trialurile deschise. În plus, există produse 
specifice, precum produsele 
radiofarmaceutice utilizate ca 
medicamente experimentale în scop 
diagnostic, pentru care dispoziţiile 
generale privind etichetarea sunt 
inadecvate având în vedere condiţiile 
extrem de controlate care se aplică 
utilizării produselor radiofarmaceutice în 
trialurile clinice.

eliminat

Or. en
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Justificare

Orientarea GCP ICH ar trebui să facă parte din regulament şi, prin urmare, să devină anexă.

Amendamentul 155
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Medicamentele experimentale şi 
auxiliare ar trebui să fie etichetate în mod 
corespunzător pentru a se asigura siguranţa 
subiecţilor şi fiabilitatea şi robusteţea 
datelor generate în cadrul trialului clinic, 
precum şi pentru a permite distribuţia 
produselor respective la locurile de 
desfăşurare a trialurilor clinice din întreaga 
Uniune. Normele de etichetare ar trebui să 
fie adaptate în funcţie de riscurile pentru 
siguranţa subiecţilor şi fiabilitatea şi 
robusteţea datelor generate în cadrul unui 
trial clinic. În cazul în care medicamentul 
experimental sau auxiliar a fost deja 
introdus pe piaţă ca medicament autorizat 
în conformitate cu Directiva 2001/83/CE, 
ca regulă generală nu ar trebui să fie 
necesară o etichetare suplimentară pentru 
trialurile deschise. În plus, există produse 
specifice, precum produsele 
radiofarmaceutice utilizate ca medicamente 
experimentale în scop diagnostic, pentru 
care dispoziţiile generale privind 
etichetarea sunt inadecvate având în vedere 
condiţiile extrem de controlate care se 
aplică utilizării produselor 
radiofarmaceutice în trialurile clinice.

(41) Medicamentele experimentale şi 
auxiliare ar trebui să fie etichetate în mod 
corespunzător pentru a se asigura siguranţa 
subiecţilor şi fiabilitatea şi robusteţea 
datelor generate în cadrul trialului clinic, 
precum şi pentru a permite distribuţia 
produselor respective la locurile de 
desfăşurare a trialurilor clinice din întreaga 
Uniune. Normele de etichetare ar trebui să 
fie adaptate în funcţie de riscurile pentru 
siguranţa subiecţilor şi fiabilitatea şi 
robusteţea datelor generate în cadrul unui 
trial clinic. La trialurile cu grad de risc 
mediu sau scăzut, în cazul în care 
medicamentul experimental sau auxiliar a 
fost deja introdus pe piaţă ca medicament 
autorizat în conformitate cu Directiva 
2001/83/CE, ca regulă generală nu ar trebui 
să fie necesară o etichetare suplimentară 
pentru trialurile deschise. În locul unei 
etichetări inadecvate şi inutile a 
produsului şi în conformitate cu GMP 
2009 (anexa 13, articolul 27), 
participanţilor la astfel de cercetări ar 
putea să li se ofere o broşură sau un card 
care conţine informaţii utile privind 
trialul şi să fie instruiţi să îl păstreze în 
permanenţă în posesia lor. În plus, există 
produse specifice, precum produsele 
radiofarmaceutice utilizate ca medicamente 
experimentale în scop diagnostic, pentru 
care dispoziţiile generale privind 
etichetarea sunt inadecvate având în vedere 
condiţiile extrem de controlate care se 
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aplică utilizării produselor 
radiofarmaceutice în trialurile clinice.

Or. en

Justificare

Stratificarea bazată pe statutul autorizaţiei de introducere pe piaţă clarifică această 
dispoziţie.

Amendamentul 156
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Sponsorul trialului clinic poate fi 
situat într-o ţară terţă. Pentru a facilita 
supravegherea şi controlul, un sponsor 
situat într-o ţară terţă ar trebui să 
stabilească o persoană de contact în 
Uniune pentru a permite autorităţii 
competente din statul membru în cauză să 
comunice cu sponsorul. Persoana de 
contact poate fi o persoană fizică sau 
juridică.

(44) Sponsorul trialului clinic poate fi 
situat într-o ţară terţă. Pentru a facilita 
supravegherea şi controlul, un sponsor 
situat într-o ţară terţă ar trebui să 
stabilească un reprezentant legal în 
Uniune pentru a permite autorităţii 
competente din statul membru în cauză să 
comunice cu sponsorul.

Or. en

Justificare

Prezenţa unui reprezentant legal şi nu doar a unei persoane de contact este necesară pentru a 
facilita supravegherea şi, mai ales controlul, în toate cazurile de răspundere a sponsorului, 
chiar dacă este stabilit în ţări terţe.

Amendamentul 157
Riikka Manner

Propunere de regulament
Considerentul 46
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) În trialurile clinice cu medicamente 
experimentale neautorizate, sau atunci când 
intervenţia prezintă pentru siguranţa 
subiecţilor mai mult decât un risc 
nesemnificativ, ar trebui să se asigure 
compensaţii pentru daunele revendicate cu 
succes în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

(46) În trialurile clinice cu medicamente 
experimentale neautorizate, sau atunci când 
intervenţia prezintă pentru siguranţa 
subiecţilor mai mult decât un risc 
nesemnificativ, ar trebui să se asigure 
compensaţii pentru daunele revendicate cu 
succes în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. Certitudinea legală a subiectului 
ar trebui, cu toate acestea, să fie 
garantată în permanenţă şi modificarea în 
temeiul regulamentului a cerinţei de 
asigurare a despăgubirii pentru daune nu 
trebuie să conducă la diminuarea 
certitudinii legale. 

Or. fi

Amendamentul 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) În trialurile clinice cu medicamente 
experimentale neautorizate, sau atunci când 
intervenţia prezintă pentru siguranţa 
subiecţilor mai mult decât un risc 
nesemnificativ, ar trebui să se asigure 
compensaţii pentru daunele revendicate cu 
succes în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

(46) În trialurile clinice cu medicamente 
experimentale neautorizate, sau cu 
medicamente experimentale autorizate 
utilizate fără a respecta termenii 
autorizaţiei de introducere pe piaţă în 
cadrul unui regim de tratament diferit de 
standardul de îngrijire sau atunci când 
procedura de diagnosticare prezintă 
pentru siguranţa subiecţilor mai mult decât 
un risc nesemnificativ, ar trebui să se 
asigure compensaţii pentru daunele 
revendicate cu succes în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.

Or. en
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Justificare

Despăgubirea ar trebui să fie, de asemenea, garantată atunci când un medicament 
experimental este utilizat fără a respecta standardul de îngrijire sau atunci când procedura 
de diagnosticare (o formulare mai bună decât intervenţie) constituie mai mult decât un risc 
nesemnificativ.

Amendamentul 159
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În prezent, o astfel de reparare a 
prejudiciului este furnizată de asigurări. 
Aceste asigurări pot acoperi despăgubirile 
care urmează să fie plătite către subiect de 
sponsor şi investigator în cazul unei 
răspunderi stabilite. De asemenea, acestea 
pot despăgubi subiectul în mod direct, fără 
stabilirea prealabilă a răspunderii 
sponsorului sau a investigatorului.
Experienţa arată că piaţa asigurărilor în 
acest domeniu este redusă, iar costurile 
pentru poliţele de asigurare sunt 
disproporţionat de mari. Mai mult, 
deoarece regimurile de răspundere diferă 
foarte mult între statele membre, 
obţinerea unei asigurări în conformitate 
cu aceste legislaţii naţionale reprezintă un 
proces dificil şi împovărător pentru 
sponsorul unui trial multinaţional. Prin 
urmare, fiecare stat membru ar trebui să 
stabilească un mecanism naţional de 
despăgubire care despăgubeşte subiecţii 
în conformitate cu legislaţia din statul 
membru respectiv.

(47) În prezent, o astfel de reparare a 
prejudiciului este furnizată de asigurări. 
Aceste asigurări pot acoperi despăgubirile 
care urmează să fie plătite către subiect de 
sponsor şi investigator în cazul unei 
răspunderi stabilite. De asemenea, acestea 
pot despăgubi subiectul în mod direct, fără 
stabilirea prealabilă a răspunderii 
sponsorului sau a investigatorului. 

Or. el

Justificare

Trialurile clinice generează atât beneficii, cât şi, în anumite circumstanţe, riscuri. Dacă 
acestea sunt compensate de mecanismele naţionale de despăgubire, costurile finale vor fi 
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suportate de resortisanţii statului membru în cauză.

Amendamentul 160
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În prezent, o astfel de reparare a 
prejudiciului este furnizată de asigurări. 
Aceste asigurări pot acoperi despăgubirile 
care urmează să fie plătite către subiect de 
sponsor şi investigator în cazul unei 
răspunderi stabilite. De asemenea, acestea 
pot despăgubi subiectul în mod direct, fără 
stabilirea prealabilă a răspunderii 
sponsorului sau a investigatorului. 
Experienţa arată că piaţa asigurărilor în 
acest domeniu este redusă, iar costurile 
pentru poliţele de asigurare sunt 
disproporţionat de mari. Mai mult, 
deoarece regimurile de răspundere diferă 
foarte mult între statele membre, 
obţinerea unei asigurări în conformitate 
cu aceste legislaţii naţionale reprezintă un 
proces dificil şi împovărător pentru 
sponsorul unui trial multinaţional. Prin 
urmare, fiecare stat membru ar trebui să 
stabilească un mecanism naţional de 
despăgubire care despăgubeşte subiecţii în 
conformitate cu legislaţia din statul 
membru respectiv.

(47) În prezent, o astfel de reparare a 
prejudiciului este furnizată de asigurări. 
Aceste asigurări pot acoperi despăgubirile 
care urmează să fie plătite către subiect de 
sponsor şi investigator în cazul unei 
răspunderi stabilite. De asemenea, acestea 
pot despăgubi subiectul în mod direct, fără 
stabilirea prealabilă a răspunderii 
sponsorului sau a investigatorului. 
Experienţa arată că piaţa asigurărilor în 
acest domeniu este redusă, iar costurile 
pentru poliţele de asigurare sunt mari, în 
special pentru sponsorii necomerciali.
Pentru a facilita asigurarea reparării 
prejudiciului de către sponsorii 
necomerciali, fiecare stat membru ar trebui 
să stabilească un mecanism naţional de 
despăgubire care despăgubeşte subiecţii în 
conformitate cu legislaţia din statul 
membru respectiv. Utilizarea unui 
mecanism naţional de despăgubire ar 
trebui să fie gratuit sau la un cost 
moderat şi ar trebui să fie limitat la 
trialurile clinice care nu sunt propuse a fi 
utilizate pentru obţinerea unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă a unui 
medicament.

Or. en

Amendamentul 161
Roberta Angelilli
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Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În prezent, o astfel de reparare a 
prejudiciului este furnizată de asigurări. 
Aceste asigurări pot acoperi despăgubirile 
care urmează să fie plătite către subiect de 
sponsor şi investigator în cazul unei 
răspunderi stabilite. De asemenea, acestea 
pot despăgubi subiectul în mod direct, fără 
stabilirea prealabilă a răspunderii 
sponsorului sau a investigatorului. 
Experienţa arată că piaţa asigurărilor în 
acest domeniu este redusă, iar costurile 
pentru poliţele de asigurare sunt 
disproporţionat de mari. Mai mult, 
deoarece regimurile de răspundere diferă 
foarte mult între statele membre, obţinerea 
unei asigurări în conformitate cu aceste 
legislaţii naţionale reprezintă un proces 
dificil şi împovărător pentru sponsorul unui 
trial multinaţional. Prin urmare, fiecare stat 
membru ar trebui să stabilească un 
mecanism naţional de despăgubire care 
despăgubeşte subiecţii în conformitate cu 
legislaţia din statul membru respectiv.

(47) În prezent, o astfel de reparare a 
prejudiciului este furnizată de asigurări. 
Aceste asigurări pot acoperi despăgubirile 
care urmează să fie plătite către subiect de 
sponsor şi investigator în cazul unei 
răspunderi stabilite. De asemenea, acestea 
pot despăgubi subiectul în mod direct, fără 
stabilirea prealabilă a răspunderii 
sponsorului sau a investigatorului. 
Despăgubirea poate acoperi, de 
asemenea, îngrijirea medicală pentru 
leziunile fizice, durere şi suferinţă pe 
termen lung sau mediu. Experienţa arată 
că piaţa asigurărilor în acest domeniu este 
redusă, iar costurile pentru poliţele de 
asigurare sunt disproporţionat de mari. Mai 
mult, deoarece regimurile de răspundere 
diferă foarte mult între statele membre, 
obţinerea unei asigurări în conformitate cu 
aceste legislaţii naţionale reprezintă un 
proces dificil şi împovărător pentru 
sponsorul unui trial multinaţional. Prin 
urmare, fiecare stat membru ar trebui să 
stabilească un mecanism naţional de 
despăgubire care despăgubeşte subiecţii în 
conformitate cu legislaţia din statul 
membru respectiv şi să furnizeze 
pacienţilor informaţii clare şi accesibile 
pentru a facilita accesul la sistemele de 
despăgubire.

Or. en

Justificare

În cadrul legal actual se stabileşte la nivel naţional şi internaţional că despăgubirea poate 
consta într-o sumă de bani pentru a despăgubi leziunile psihologice şi pierderile economice şi 
poate acoperi îngrijirea medicală pentru vătămările fizice pe termen lung şi mediu. Mai mult, 
doctrina demonstrează că este destul de dificil pentru participanţii la cercetare să aibă acces 
la despăgubire în temeiul legislaţiei naţionale actuale, inclusiv al unei serii de limite şi 
condiţii care nu sunt cunoscute înainte de începerea unui trial.
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Amendamentul 162
Riikka Manner

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În prezent, o astfel de reparare a 
prejudiciului este furnizată de asigurări. 
Aceste asigurări pot acoperi despăgubirile 
care urmează să fie plătite către subiect de 
sponsor şi investigator în cazul unei 
răspunderi stabilite. De asemenea, acestea 
pot despăgubi subiectul în mod direct, fără 
stabilirea prealabilă a răspunderii 
sponsorului sau a investigatorului. 
Experienţa arată că piaţa asigurărilor în 
acest domeniu este redusă, iar costurile 
pentru poliţele de asigurare sunt 
disproporţionat de mari. Mai mult, 
deoarece regimurile de răspundere diferă 
foarte mult între statele membre, obţinerea 
unei asigurări în conformitate cu aceste 
legislaţii naţionale reprezintă un proces 
dificil şi împovărător pentru sponsorul unui 
trial multinaţional. Prin urmare, fiecare stat 
membru ar trebui să stabilească un 
mecanism naţional de despăgubire care 
despăgubeşte subiecţii în conformitate cu 
legislaţia din statul membru respectiv.

(47) În prezent, o astfel de reparare a 
prejudiciului este furnizată de asigurări. 
Aceste asigurări pot acoperi despăgubirile 
care urmează să fie plătite către subiect de 
sponsor şi investigator în cazul unei 
răspunderi stabilite. De asemenea, acestea 
pot despăgubi subiectul în mod direct, fără 
stabilirea prealabilă a răspunderii 
sponsorului sau a investigatorului. 
Experienţa arată că piaţa asigurărilor în 
acest domeniu este redusă, iar costurile 
pentru poliţele de asigurare sunt 
disproporţionat de mari. Mai mult, 
deoarece regimurile de răspundere diferă 
foarte mult între statele membre, obţinerea 
unei asigurări în conformitate cu aceste 
legislaţii naţionale reprezintă un proces 
dificil şi împovărător pentru sponsorul unui 
trial multinaţional. Prin urmare, fiecare stat 
membru ar trebui să stabilească un 
mecanism naţional de despăgubire care 
despăgubeşte subiecţii în conformitate cu 
legislaţia din statul membru respectiv. Cu 
roate acestea, soluţiile tradiţionale bazate 
pe asigurări sunt considerate drept 
mecanisme naţionale acceptabile pentru 
despăgubire sau ca soluţie independentă.

Or. fi

Amendamentul 163
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Considerentul 47
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În prezent, o astfel de reparare a 
prejudiciului este furnizată de asigurări. 
Aceste asigurări pot acoperi despăgubirile 
care urmează să fie plătite către subiect de 
sponsor şi investigator în cazul unei 
răspunderi stabilite. De asemenea, acestea 
pot despăgubi subiectul în mod direct, fără 
stabilirea prealabilă a răspunderii 
sponsorului sau a investigatorului. 
Experienţa arată că piaţa asigurărilor în 
acest domeniu este redusă, iar costurile 
pentru poliţele de asigurare sunt 
disproporţionat de mari. Mai mult, 
deoarece regimurile de răspundere diferă 
foarte mult între statele membre, obţinerea 
unei asigurări în conformitate cu aceste 
legislaţii naţionale reprezintă un proces 
dificil şi împovărător pentru sponsorul unui 
trial multinaţional. Prin urmare, fiecare 
stat membru ar trebui să stabilească un 
mecanism naţional de despăgubire care 
despăgubeşte subiecţii în conformitate cu 
legislaţia din statul membru respectiv.

(47) În prezent, o astfel de reparare a 
prejudiciului este furnizată de asigurări. 
Aceste asigurări pot acoperi despăgubirile 
care urmează să fie plătite către subiect de 
sponsor şi investigator în cazul unei 
răspunderi stabilite. De asemenea, acestea 
pot despăgubi subiectul în mod direct, fără 
stabilirea prealabilă a răspunderii 
sponsorului sau a investigatorului. 
Experienţa arată că piaţa asigurărilor în 
acest domeniu este redusă, iar costurile 
pentru poliţele de asigurare sunt 
disproporţionat de mari. Mai mult, 
deoarece regimurile de răspundere diferă 
foarte mult între statele membre, obţinerea 
unei asigurări în conformitate cu aceste 
legislaţii naţionale reprezintă un proces 
dificil şi împovărător pentru sponsorul unui 
trial multinaţional. Statele membre iau 
măsuri pentru a încuraja cercetarea 
academică. În acest scop, este adecvat să 
se analizeze posibilitatea de a introduce 
mecanisme speciale de despăgubire la 
nivel european. Utilizarea acestor 
mecanisme ar putea implica plata de taxe 
pe o bază nonprofit, ţinând seama de 
riscurile trialurilor clinice, posibilele 
daune şi beneficiile preconizate pentru 
participanţi.

Or. el

Justificare

Cât timp propunerea iniţială merge în direcţia bună, nu vor aduce beneficii egale pentru toţi 
pacienţii. Nu toate statele membre deţin experienţa sau expertiza pentru mecanismele 
naţionale, având ca rezultat servicii dualiste pentru pacienţi. Prin urmare, pacienţii care iau 
parte la acelaşi program transfrontalier de cercetare vor primi tratament diferit în ţări 
diferite. O soluţie ar putea fi introducerea unor mecanisme speciale de despăgubire pe baza 
experienţei şi a sferei de aplicare pentru cooperare la nivel european.
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Amendamentul 164
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Pentru raţionalizarea şi facilitarea 
fluxului de informaţii între sponsori şi 
statele membre, precum şi între statele 
membre, Comisia ar trebui să instituie şi să 
întreţină o bază de date accesată prin 
intermediul unui portal.

(51) Pentru raţionalizarea şi facilitarea 
fluxului de informaţii între sponsori şi 
statele membre, precum şi între statele 
membre, Comisia ar trebui să instituie şi să 
întreţină o bază de date accesată prin 
intermediul unui portal. Comisia şi statele 
membre ar trebui să sensibilizeze publicul 
general cu privire la existenţa acestui 
portal.

Or. en

Amendamentul 165
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Pentru raţionalizarea şi facilitarea 
fluxului de informaţii între sponsori şi 
statele membre, precum şi între statele 
membre, Comisia ar trebui să instituie şi să 
întreţină o bază de date accesată prin 
intermediul unui portal.

(51) Pentru raţionalizarea şi facilitarea 
fluxului de informaţii între sponsori şi 
statele membre, precum şi între statele 
membre, Agenţia Europeană pentru 
Medicamente, în numele Comisiei ar 
trebui să instituie şi să întreţină o bază de 
date accesată prin intermediul unui portal.

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 52
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Baza de date ar trebui să conţină toate 
informaţiile relevante cu privire la trialul 
clinic. În baza de date nu ar trebui să fie 
înregistrate date cu caracter personal cu 
privire la subiecţii care participă într-un 
trial. Informaţiile din baza de date ar trebui 
să fie publice, cu excepţia cazurilor în care, 
din motive specifice, o parte din informaţii 
nu ar trebui să fie publicate pentru a proteja 
dreptul persoanelor la viaţa privată şi 
dreptul la protecţia datelor cu caracter 
personal, recunoscute de articolele 7 şi 8 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene.

(52) Baza de date ar trebui să conţină toate 
informaţiile relevante cu privire la trialul 
clinic şi să permită diseminarea publică a 
informaţiilor obiective în vederea 
sprijinirii cercetării europene şi a creşterii 
nivelului de cunoştinţe în domeniul 
sănătăţii publice. Nu ar trebui să 
submineze inovarea sau competitivitatea 
industriilor europene. În baza de date nu 
ar trebui să fie înregistrate date cu caracter
personal cu privire la subiecţii care 
participă într-un trial şi nu ar trebui să 
împiedice protecţia intereselor comerciale, 
inclusiv proprietatea intelectuală, astfel 
cum prevede articolul 4 din Regulamentul 
1049/2001. Informaţiile din baza de date ar 
trebui să fie publice, cu excepţia cazurilor 
în care, din motive specifice, o parte din 
informaţii nu ar trebui să fie publicate 
pentru a proteja dreptul persoanelor la viaţa 
privată şi dreptul la protecţia datelor cu 
caracter personal, recunoscute de articolele 
7 şi 8 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene sau informaţiile 
comerciale confidenţiale, astfel cum 
prevede articolul 4 din Regulamentul 
1049/2001.

Or. en

Justificare

Baza de date ar trebui să permită diseminarea publică a informaţiilor fiabile privind 
progresele cele mai recente ale cercetării medicale, respectând în permanenţă problemele 
imperative de competitivitate ale industriei farmaceutice, care finanţează singură 60 % dintre 
trialurile clinice europene. Dezvăluirea publică ar trebui să protejeze datele cu caracter 
personal şi informaţiile comerciale confidenţiale în vederea evitării oricărei stigmatizări a 
pacienţilor care iau parte la un trial clinic şi în vederea evitării stimulării concurenţei 
neloiale care ar ameninţa competitivitatea cercetării medicale europene.

Amendamentul 167
Petru Constantin Luhan
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Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Baza de date ar trebui să conţină toate 
informaţiile relevante cu privire la trialul 
clinic. În baza de date nu ar trebui să fie 
înregistrate date cu caracter personal cu
privire la subiecţii care participă într-un 
trial. Informaţiile din baza de date ar trebui 
să fie publice, cu excepţia cazurilor în care, 
din motive specifice, o parte din informaţii 
nu ar trebui să fie publicate pentru a proteja 
dreptul persoanelor la viaţa privată şi 
dreptul la protecţia datelor cu caracter 
personal, recunoscute de articolele 7 şi 8 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene.

(52) Baza de date ar trebui să conţină toate 
informaţiile relevante cu privire la trialul 
clinic. Toate trialurile clinice ar trebui 
înregistrate în baza de date înainte ca 
acestea să înceapă. Data începerii şi 
încheierii recrutării subiecţilor ar trebui 
să figureze, de asemenea, în baza de date. 
Ar trebui să fie posibil pentru sponsori să 
introducă aceste informaţii direct în baza 
de date fără să fie necesară o notificare 
suplimentară a statelor membre. În baza 
de date nu ar trebui să fie înregistrate date 
cu caracter personal cu privire la subiecţii 
care participă într-un trial. Informaţiile din 
baza de date ar trebui să fie publice, cu 
excepţia cazurilor în care, din motive 
specifice, o parte din informaţii nu ar trebui 
să fie publicate pentru a proteja dreptul 
persoanelor la viaţa privată şi dreptul la 
protecţia datelor cu caracter personal, 
recunoscute de articolele 7 şi 8 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

În prezent, mai multe ţări solicită notificarea primului pacient înregistrat şi documentele 
asociate cu aceasta sunt mult prea împovărătoare pentru tipul de informaţii care pot fi 
introduse direct în baza de date a UE. De asemenea, sugerăm că pentru trialurile 
internaţionale, doar primul şi ultimul pacient pentru studiu ar trebui raportaţi (nu după ţară). 
La finalul recrutării, sponsorul ar trebui, de asemenea, să poată bifa ţările care, în final, nu 
au recrutat pacienţi.

Amendamentul 168
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 52
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Baza de date ar trebui să conţină toate 
informaţiile relevante cu privire la trialul 
clinic. În baza de date nu ar trebui să fie 
înregistrate date cu caracter personal cu 
privire la subiecţii care participă într-un
trial. Informaţiile din baza de date ar trebui 
să fie publice, cu excepţia cazurilor în care, 
din motive specifice, o parte din informaţii 
nu ar trebui să fie publicate pentru a proteja 
dreptul persoanelor la viaţa privată şi 
dreptul la protecţia datelor cu caracter 
personal, recunoscute de articolele 7 şi 8 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene.

(52) Baza de date ar trebui să conţină toate 
informaţiile relevante cu privire la trialul
clinic şi ar trebui să fie accesibile public. 
În baza de date nu ar trebui să fie 
înregistrate date cu caracter personal cu 
privire la subiecţii care participă la un trial. 
Informaţiile din baza de date ar trebui să 
fie publice, cu excepţia cazurilor în care, 
din motive specifice, o parte din informaţii 
nu ar trebui să fie publicate pentru a proteja 
dreptul persoanelor la viaţa privată şi 
dreptul la protecţia datelor cu caracter 
personal, recunoscute de articolele 7 şi 8 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene.

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 52 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52a) Informaţiile comerciale 
confidenţiale ar trebui identificate şi 
protejate în vederea evitării prejudicierii 
intereselor pacienţilor şi/sau a poziţiei 
concurenţiale a sponsorilor.

Or. en

Justificare

Dezvăluirea publică a informaţiilor ar trebui să protejeze datele cu caracter personal şi 
informaţiile comerciale confidenţiale în vederea evitării oricărei stigmatizări a pacienţilor 
care iau parte la un trial clinic şi în vederea evitării stimulării concurenţei neloiale care ar 
ameninţa competitivitatea cercetării medicale europene.
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Amendamentul 170
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 52 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52b) Rezultatele trialurilor clinice, 
precum şi datele trialului clinic, 
reprezintă o sursă de informaţii relevantă 
şi valoroasă pentru continuarea cercetării 
în domeniul biomedical sau al sănătăţii 
publice privind un medicament sau 
principiul activ şi ar trebui să fie 
disponibile în vederea sprijinirii şi 
promovării dezvoltării cercetării 
independente asociate cu un medicament 
şi efectele sale clinice, farmacologice sau 
alte efecte farmacodinamice sau cu 
eficacitatea şi eficienţa sa relativă. 
Situaţia autorizaţiei pentru un 
medicament ar trebui, cu toate acestea, să 
fie luată în considerare înainte de 
divulgarea datelor trialului clinic, pentru 
a nu tulbura procesul de autorizare a 
introducerii pe piaţă sau dinamica 
concurenţei care operează pe piaţa UE, 
încurajând totodată atractivitatea şi 
viabilitatea pe termen lung a cercetării 
clinice înfiinţate în UE.

Or. en

Amendamentul 171
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 52 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52c) Accesul la divulgarea şi prelucrarea 
datelor trialului clinic pentru 
medicamente odată ce procesul decizional 
privind o cerere pentru o autorizaţie de 
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introducere pe piaţă este completă, ar 
trebui să nu aducă prejudicii protecţiei 
datelor cu caracter personal şi ar trebui să 
răspundă orientărilor specifice în vederea 
definirii şi garantării bunei practici de 
analiză, formatelor datelor trialului clinic, 
normelor de implicare, precum şi altor 
aspecte legale. Aceste orientări ar trebui 
să promoveze un nivel optim de 
transparenţă şi informare publică, 
asigurând totodată dezvoltarea unei 
cercetări ştiinţifice fiabile şi evitând 
denaturarea sau utilizarea 
necorespunzătoare a informaţiilor.

Or. en

Amendamentul 172
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Pentru a desfăşura activităţile 
prevăzute în prezentul regulament, statele 
membre ar trebui să fie autorizate să 
perceapă taxe. Cu toate acestea, statele 
membre ar trebui să nu impună plăţi 
multiple către diferite organisme care 
evaluează, într-un anumit stat membru, o 
cerere de autorizare a unui trial clinic.

(55) Pentru a desfăşura activităţile 
prevăzute în prezentul regulament, statele 
membre ar trebui să fie autorizate să 
perceapă taxe, în conformitate cu 
practicile urmate de fiecare.

Or. el

Amendamentul 173
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 59 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(59a) Dreptul de acces la documente este 
recunoscut de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. În 
special, articolul 42 prevede dreptul de 
acces la documentele instituţiilor, 
organismelor, birourilor şi agenţiilor 
Uniunii, indiferent de tipul documentului.
Aceste norme ar trebui să fie menţinute.

Or. en

Amendamentul 174
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Fără a aduce atingere sistemelor 
naţionale privind costul şi rambursarea 
tratamentelor medicale, subiecţii nu ar 
trebui să plătească pentru medicamentele 
experimentale.

(60) Fără a aduce atingere sistemelor 
naţionale privind costul şi rambursarea 
tratamentelor medicale, subiecţii nu ar 
trebui să plătească pentru medicamentele 
experimentale. Pentru trialurile cu grad 
redus de risc şi trialurile cu grad mediu de 
risc (atunci când regimul de tratament 
reprezintă standardul de îngrijire) şi 
atunci când înregistrarea nu este 
obiectivul iniţial al trialului iniţiat de 
investigator, costul medicamentului 
experimental ar trebui suportat de 
sistemul naţional de sănătate.

Or. en

Justificare

Trialurile care compară produse autorizate în cadrul indicaţiei care face obiectul autorizaţiei 
sale sau în regimurile corespunzătoare standardului de îngrijire ar trebui facilitate. Deoarece 
tratamentul este prescris oricum, acest lucru nu are un impact asupra bugetului sistemelor de 
sănătate.
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Amendamentul 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 62 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62a) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei din 28 octombrie 2010, intitulată 
„O politică industrială integrată pentru 
era globalizării. Atribuirea celui mai 
important rol competitivităţii şi 
viabilităţii”, evaluările sistematice ale 
legislaţiei ar trebui să devină parte 
integrantă dintr-o reglementare 
inteligentă. În scopul de asigura că 
prezentul regulament menţine pasul cu 
progresul ştiinţific, tehnologic şi medical 
în ceea ce priveşte organizarea şi 
efectuarea trialurilor clinice şi că este în 
strânsă legătură cu alte dispoziţii legale, 
Comisia ar trebui să raporteze periodic 
experienţa şi funcţionarea regulamentului 
şi să îşi prezinte concluziile Parlamentului 
şi Consiliului.

Or. en

Justificare

Progresele înregistrate la nivel de tehnologie şi cunoştinţe medicale arată că trialurile clinice 
evoluează rapid. O clauză de revizuire va asigura că regulamentul reacţionează rapid la 
orice schimbare necesară.

Amendamentul 176
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 64 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64a) După cum este prevăzut în 
Comunicarea Comisiei din 28 octombrie 
2010, intitulată „O politică industrială 
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integrată pentru era globalizării. 
Atribuirea celui mai important rol 
competitivităţii şi viabilităţii”, evaluările 
sistematice ale legislaţiei ar trebui să 
devină parte integrantă dintr-o 
reglementare inteligentă. În scopul de 
asigura că prezentul regulament menţine 
pasul cu progresul ştiinţific şi tehnologic 
în ceea ce priveşte organizarea şi 
efectuarea trialurilor clinice şi că este în 
strânsă legătură cu alte dispoziţii legale, 
Comisia ar trebui să raporteze periodic 
experienţa şi funcţionarea regulamentului 
şi să îşi prezinte concluziile.

Or. en

Justificare

Trebuie stabilită o revizuire periodică a regulamentului pentru a asigura că regulamentul 
rămâne „adecvat scopului” şi poate să sprijine progresele în domeniul ştiinţei şi al 
tehnologiei.

Amendamentul 177
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Prezentul regulament este în 
conformitate cu documentele internaţionale 
de orientare majore privind trialurile 
clinice, cum ar fi cea mai recentă versiune 
(2008) a Declaraţiei de la Helsinki a 
Asociaţiei Medicale Mondiale şi buna 
practică clinică, care îşi are originea în 
Declaraţia de la Helsinki.

(63) Prezentul regulament este în 
conformitate cu Convenţia privind 
drepturile omului şi biomedicina (1997) şi 
Protocolul adiţional privind cercetarea 
biomedicală (2005) a Consiliului Europei 
şi cu Convenţia internaţională privind 
drepturile copilului (ONU-1989). El este 
în conformitate cu documentele 
internaţionale de orientare majore privind 
trialurile clinice, cum ar fi cea mai recentă 
versiune (2008) a Declaraţiei de la Helsinki 
a Asociaţiei Medicale Mondiale şi buna 
practică clinică ICH-GCP, care îşi are 
originea în Declaraţia de la Helsinki. 
Orientările OMS-CIOMS sunt luate, de 
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asemenea, în considerare.

Or. en

Justificare

Regulamentul UE trebuie să fie în conformitate cu tratate precum Convenţia privind 
drepturile omului şi biomedicina (1997) şi Protocolul adiţional privind cercetarea 
biomedicală (2005) a Consiliului Europei şi cu Convenţia internaţională privind drepturile 
copilului, care au fost ratificate de numeroase state membre ale UE.

Amendamentul 178
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament, şi anume acela de a se asigura 
că, în întreaga Uniune, datele generate în 
cadrul trialurilor clinice sunt fiabile şi 
robuste, asigurând în acelaşi timp siguranţa 
şi drepturile subiecţilor, nu poate fi realizat 
în mod satisfăcător de statele membre şi că, 
având în vedere dimensiunea acţiunii, 
acesta poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. 
Conform principiului proporţionalităţii, 
stabilit la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu dispune mai mult decât este 
necesar pentru atingerea obiectivului în 
cauză,

(66) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament, şi anume acela de a se asigura 
că, în întreaga Uniune, datele generate în 
cadrul trialurilor clinice sunt fiabile şi 
robuste, asigurând în acelaşi timp 
siguranţa, drepturile şi bunăstarea
subiecţilor, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de statele membre şi că, având 
în vedere dimensiunea acţiunii, acesta 
poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. 
Conform principiului proporţionalităţii, 
stabilit la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu dispune mai mult decât este 
necesar pentru atingerea obiectivului în 
cauză,

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 3 din regulamentul propus şi cu articolul 6 din Declaraţia de la 
Helsinki a Asociaţiei medicale mondiale privind principiile etice pentru cercetarea medicală 
care implică subiecţi umani (Seul 2008), ar trebui acordată prioritate siguranţei, drepturilor 
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şi bunăstării oamenilor.

Amendamentul 179
Alda Sousa

Propunere de regulament
Considerentul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament, şi anume acela de a se asigura 
că, în întreaga Uniune, datele generate în 
cadrul trialurilor clinice sunt fiabile şi 
robuste, asigurând în acelaşi timp siguranţa 
şi drepturile subiecţilor, nu poate fi realizat 
în mod satisfăcător de statele membre şi că, 
având în vedere dimensiunea acţiunii, 
acesta poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. 
Conform principiului proporţionalităţii, 
stabilit la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu dispune mai mult decât este 
necesar pentru atingerea obiectivului în 
cauză,

(66) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament, şi anume acela de a se asigura 
că, în întreaga Uniune, datele generate în 
cadrul trialurilor clinice sunt fiabile şi 
robuste, asigurând în acelaşi timp 
siguranţa, bunăstarea şi drepturile 
subiecţilor, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de statele membre şi că, având 
în vedere dimensiunea acţiunii, acesta 
poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. 
Conform principiului proporţionalităţii, 
stabilit la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu dispune mai mult decât este 
necesar pentru atingerea obiectivului în 
cauză,

Or. en

Justificare

Pentru a fi în concordanţă cu articolul 3 din regulamentul propus.

Amendamentul 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Considerentul 66 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(66a) Regulamentul ar trebui evaluat şi, 
atunci când este necesar, revizuit la un 
interval de cinci ani, pentru a asigura 
flexibilitatea sa. Un proces de evaluare 
continuă este esenţial pentru a putea face 
inovaţii şi pe viitor în contextul unei 
ştiinţe medicale în permanentă dezvoltare. 
Sarcina administrativă a directivei actuale 
este considerată o constrângere asupra 
ştiinţei şi asupra dreptului pacienţilor de a 
obţine cea mai bună îngrijire posibilă. 
Impactul regulamentului în termeni de 
birocraţie ar trebui, prin urmare, să fie 
monitorizat periodic şi procesul de 
evaluare ar trebui să garanteze 
eficacitatea sa ca legislaţie care sprijină 
cercetarea clinică. O atenţie specială ar 
trebui acordată poziţiei cercetării 
academice şi asigurării că birocraţia nu 
distrage resursele de la inovarea în 
domeniul cercetării academice şi să noile 
sarcini impuse de regulament nu au un 
impact negativ asupra atractivităţii unei 
cariere în cercetare. Importanţa accesului 
public la informaţii pentru a face Europa 
atractivă ca mediu pentru cercetare şi 
efectul său asupra echilibrului între 
protecţia datelor individuale, proprietatea 
intelectuală şi contractul, patentele şi 
drepturile intangibile ar trebui, de 
asemenea, evaluate. Procesul de evaluare 
ar trebui, de asemenea, să ia în 
considerare impactul regulamentului 
privind faptul dacă, în locul trialurilor 
clinice, un tratament mai experimental 
este realizat care are efecte imprevizibile 
şi fiabilitatea rezultatelor experimentale. 

Or. fi


