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Τροπολογία 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εν επιγνώσει συναίνεση είναι γραπτή, 
χρονολογημένη και υπογεγραμμένη και 
δίνεται ελεύθερα από τον συμμετέχοντα ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του, αφότου 
ενημερωθούν δεόντως για τη φύση, τη 
σημασία, τις συνέπειες και τους κινδύνους 
της κλινικής δοκιμής. Συνοδεύεται από την 
κατάλληλη τεκμηρίωση. Εάν ο 
συμμετέχων δεν είναι σε θέση να γράψει, 
μπορεί να δώσει σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, την προφορική του 
συναίνεση παρουσία ενός τουλάχιστον 
αμερόληπτου μάρτυρα. Στον συμμετέχοντα 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του παρέχεται το 
έγγραφο στο οποίο πρέπει να δώσει την εν 
επιγνώσει συναίνεση.

1. Η εν επιγνώσει συναίνεση είναι γραπτή, 
χρονολογημένη και υπογεγραμμένη και 
δίνεται ελεύθερα από τον συμμετέχοντα ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του, αφότου 
ενημερωθούν εκτεταμένως για τη φύση, 
τη διάρκεια, τη σημασία, τις συνέπειες και 
τους κινδύνους της κλινικής δοκιμής, 
συμπεριλαμβανομένης της πληροφορίας 
κατά πόσο η κλινική δοκιμή θα πρέπει να 
διακοπεί, τις ενδεχόμενες εναλλακτικές 
θεραπείες και οιεσδήποτε άλλες 
πληροφορίες όπως προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία. Η ενημέρωση δίδεται επίσης 
προφορικά με τη δυνατότητα υποβολής 
ερωτήσεων, και στον συμμετέχοντα 
παρέχονται γραπτώς εκτεταμένες 
πληροφορίες τις οποίες αυτός(ή) δύναται 
να κρατήσει. Επαρκής χρόνος δίδεται 
στον συμμετέχοντα για να λάβει απόφαση 
κατόπιν ωρίμου σκέψεως. Η παρεχόμενη 
ενημέρωση και η εν επιγνώσει συναίνεση
συνοδεύεται από την κατάλληλη 
τεκμηρίωση. Εάν ο συμμετέχων δεν είναι 
σε θέση να γράψει, μπορεί να δώσει σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, την προφορική 
του συναίνεση παρουσία ενός τουλάχιστον 
αμερόληπτου μάρτυρα που έχει την πλήρη 
εμπιστοσύνη του. Στον συμμετέχοντα ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του παρέχεται το 
έγγραφο στο οποίο πρέπει να δώσει την εν 
επιγνώσει συναίνεση.

Η ακόλουθη ενημέρωση αναφέρεται
συστηματικά στο έγγραφο με το οποίο 
δίδεται η εν επιγνώσει συναίνεση:
α. το νούμερο εγγραφής της δοκιμής στον 
διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΕ, και
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β. δήλωση ότι τα αποτελέσματα θα είναι
διαθέσιμα στον ιστότοπο της ΕΕ εντός
ενός έτους μετά την περάτωση της 
δοκιμής, από κοινού με την ένδειξη της 
κατά προσέγγιση ημερομηνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση που δίδεται στους συμμετέχοντες θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες ενημέρωσης 
των μεμονωμένων ατόμων. Εκ νέου εισαγωγή ενός ελαχίστου αριθμού πληροφοριών για την εν 
επιγνώσει συναίνεση, η οποία προβλέπεται στην Οδηγία 2001/20/EΚ, με σκοπό την παροχή 
ίσων δικαιωμάτων μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, και η οποία πρέπει να διατηρηθεί. Ο 
«αμερόληπτος μάρτυρας» θα πρέπει είναι «αναγνωρίσιμος» και να υπογράφει το έντυπο της εν 
επιγνώσει συναίνεσης για τον συμμετέχοντα.

Τροπολογία 462
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εν επιγνώσει συναίνεση είναι γραπτή, 
χρονολογημένη και υπογεγραμμένη και 
δίνεται ελεύθερα από τον συμμετέχοντα ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του, αφότου 
ενημερωθούν δεόντως για τη φύση, τη 
σημασία, τις συνέπειες και τους 
κινδύνους της κλινικής δοκιμής. 
Συνοδεύεται από την κατάλληλη 
τεκμηρίωση. Εάν ο συμμετέχων δεν είναι 
σε θέση να γράψει, μπορεί να δώσει σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, την προφορική 
του συναίνεση παρουσία ενός 
τουλάχιστον αμερόληπτου μάρτυρα. Στον 
συμμετέχοντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό 
του παρέχεται το έγγραφο στο οποίο 
πρέπει να δώσει την εν επιγνώσει
συναίνεση.

1. Οι γραπτές πληροφορίες που 
παρέχονται στον συμμετέχοντα και/ή στον
νόμιμο εκπρόσωπο προκειμένου να δώσει 
την εν επιγνώσει συναίνεσή του/της είναι 
συνοπτικές, σαφείς, σχετικές και 
κατανοητές σε κάποιον μη ειδικό.
Περιλαμβάνουν τόσο ιατρικές όσο και 
νομικές πληροφορίες. Ενημερώνουν τον 
συμμετέχοντα σχετικά με το δικαίωμά 
του να ανακαλέσει την εν επιγνώσει 
συναίνεσή του. Παρέχουν σαφείς και 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις 
νομικές δυνατότητες προσφυγής και τις 
προϋποθέσεις πρόσβασης σε σύστημα 
αποζημίωσης σε περίπτωση 
τραυματισμών που προκλήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της δοκιμής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν μπορεί να αποκλείσει τις διατάξεις που καθορίζονται από τις ηθικές
συστάσεις της ΕΕ που αντιπροσωπεύουν τις πλέον πρόσφατες και σχετικές διατάξεις για
παιδιατρικές κλινικές δοκιμές. Η συγκατάθεση του ανηλίκου θα πρέπει να εξετάζεται, όπως 
καθορίζεται από τις προαναφερθείσες ευρωπαϊκές ηθικές συστάσεις που εκδόθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008. Αυτό έχει αντικαταστήσει την αναφορά σχετικά με «την 
εικαζόμενη βούληση του ανηλίκου» που αναφέρεται στην οδηγία 2001/20/ΕΚ. Συμμετέχοντες οι
οποίοι έχουν τραυματισθεί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες για να λάβουν αποζημίωση 
μέσω διαφόρων εθνικών κανονισμών που περιλαμβάνουν πολλούς περιορισμούς και 
προϋποθέσεις.

Τροπολογία 463
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εν επιγνώσει συναίνεση είναι γραπτή, 
χρονολογημένη και υπογεγραμμένη και 
δίνεται ελεύθερα από τον συμμετέχοντα ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του, αφότου 
ενημερωθούν δεόντως για τη φύση, τη 
σημασία, τις συνέπειες και τους κινδύνους 
της κλινικής δοκιμής. Συνοδεύεται από την 
κατάλληλη τεκμηρίωση. Εάν ο 
συμμετέχων δεν είναι σε θέση να γράψει, 
μπορεί να δώσει σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, την προφορική του 
συναίνεση παρουσία ενός τουλάχιστον 
αμερόληπτου μάρτυρα. Στον συμμετέχοντα 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του παρέχεται το 
έγγραφο στο οποίο πρέπει να δώσει την εν 
επιγνώσει συναίνεση.

1. Η εν επιγνώσει συναίνεση είναι γραπτή, 
χρονολογημένη και υπογεγραμμένη και 
δίνεται ελεύθερα από τον συμμετέχοντα ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του, αφότου 
ενημερωθούν εκτεταμένως και με 
κατανοητό τρόπο για τη φύση, τη 
σημασία, τις συνέπειες και τους κινδύνους 
της κλινικής δοκιμής, και αφού έχουν 
λάβει την αντίστοιχη γραπτή ενημέρωση. 
Συνοδεύεται από την κατάλληλη 
τεκμηρίωση. Εάν ο συμμετέχων δεν είναι 
σε θέση να γράψει, μπορεί να δώσει σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, την προφορική 
του συναίνεση παρουσία ενός τουλάχιστον 
αμερόληπτου μάρτυρα. Στον συμμετέχοντα 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του παρέχεται το 
έγγραφο στο οποίο πρέπει να δώσει την εν 
επιγνώσει συναίνεση.

Or. en
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Τροπολογία 464
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εν επιγνώσει συναίνεση είναι γραπτή, 
χρονολογημένη και υπογεγραμμένη και 
δίνεται ελεύθερα από τον συμμετέχοντα ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του, αφότου 
ενημερωθούν δεόντως για τη φύση, τη 
σημασία, τις συνέπειες και τους κινδύνους 
της κλινικής δοκιμής. Συνοδεύεται από την 
κατάλληλη τεκμηρίωση. Εάν ο 
συμμετέχων δεν είναι σε θέση να γράψει, 
μπορεί να δώσει σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, την προφορική του 
συναίνεση παρουσία ενός τουλάχιστον 
αμερόληπτου μάρτυρα. Στον συμμετέχοντα 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του παρέχεται το 
έγγραφο στο οποίο πρέπει να δώσει την εν 
επιγνώσει συναίνεση.

1. Η εν επιγνώσει συναίνεση είναι γραπτή, 
χρονολογημένη και υπογεγραμμένη και 
δίνεται ελεύθερα από τον συμμετέχοντα ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του, αφότου 
ενημερωθούν δεόντως για τη φύση, τη 
σημασία, τις συνέπειες και τους κινδύνους 
της κλινικής δοκιμής. Συνοδεύεται από την
κατάλληλη τεκμηρίωση. Εάν ο
συμμετέχων δεν είναι σε θέση να γράψει, 
μπορεί να δώσει σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, την προφορική του
συναίνεση παρουσία ενός τουλάχιστον
αμερόληπτου μάρτυρα, η ταυτότητα του 
οποίου καταχωρείται. Στον συμμετέχοντα 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του παρέχεται το 
έγγραφο στο οποίο πρέπει να δώσει την εν 
επιγνώσει συναίνεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο «αμερόληπτος μάρτυρας» θα πρέπει είναι αναγνωρίσιμος και να υπογράφει το έντυπο της εν 
επιγνώσει συναίνεσης για τον συμμετέχοντα.

Τροπολογία 465
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εν επιγνώσει συναίνεση είναι γραπτή, 
χρονολογημένη και υπογεγραμμένη και 
δίνεται ελεύθερα από τον συμμετέχοντα ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του, αφότου 
ενημερωθούν δεόντως για τη φύση, τη 

1. Η εν επιγνώσει συναίνεση είναι γραπτή, 
χρονολογημένη και υπογεγραμμένη και 
δίνεται ελεύθερα από τον συμμετέχοντα ή
τον νόμιμο εκπρόσωπό του, αφότου 
ενημερωθούν δεόντως για τη φύση, τη 
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σημασία, τις συνέπειες και τους κινδύνους 
της κλινικής δοκιμής. Συνοδεύεται από την 
κατάλληλη τεκμηρίωση. Εάν ο 
συμμετέχων δεν είναι σε θέση να γράψει, 
μπορεί να δώσει σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, την προφορική του 
συναίνεση παρουσία ενός τουλάχιστον 
αμερόληπτου μάρτυρα. Στον συμμετέχοντα 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του παρέχεται το 
έγγραφο στο οποίο πρέπει να δώσει την εν 
επιγνώσει συναίνεση.

σημασία, τις συνέπειες και τους κινδύνους 
της κλινικής δοκιμής. Συνοδεύεται από την 
κατάλληλη τεκμηρίωση. Εάν ο 
συμμετέχων δεν είναι σε θέση να γράψει, 
μπορεί να δώσει σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, την προφορική του 
συναίνεση παρουσία ενός τουλάχιστον 
αμερόληπτου μάρτυρα, ανεξάρτητου από 
τον ερευνητή. Στον συμμετέχοντα ή τον 
νόμιμο εκπρόσωπό του παρέχεται το 
έγγραφο στο οποίο πρέπει να δώσει την εν 
επιγνώσει συναίνεση.

Or. fr

Τροπολογία 466
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, σε 
περίπτωση που μια κλινική δοκιμή ενέχει 
ελάχιστο κίνδυνο, η εν επιγνώσει 
συναίνεση μπορεί να είναι προφορική, 
υπό τον όρο ότι θα είναι δεόντως 
τεκμηριωμένη, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν προσαρμόζει τις διαδικασίες ενημέρωσης και συλλογής της 
συναίνεσης αναλόγως του κινδύνου και του εξαναγκασμού που συνεπάγεται η έρευνα. Λόγω του 
"εγγενώς εθνικού χαρακτήρα" του θέματος αυτού, είναι απαραίτητο να δοθεί δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να ελαφρύνουν τις διαδικασίες συλλογής της συναίνεσης όσον αφορά τις κλινικές 
δοκιμές που ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο, υπό την προϋπόθεση ότι η συναίνεση του συμμετέχοντος 
θα είναι δεόντως τεκμηριωμένη.

Τροπολογία 467
Alda Sousa
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γραπτές πληροφορίες που παρέχονται 
στον συμμετέχοντα και/ή στον νόμιμο 
εκπρόσωπό του προκειμένου να δώσει την 
εν επιγνώσει συναίνεσή του είναι 
συνοπτικές, σαφείς, σχετικές και 
κατανοητές σε κάποιον μη ειδικό. 
Περιλαμβάνουν τόσο ιατρικές όσο και 
νομικές πληροφορίες. Ενημερώνουν τον 
συμμετέχοντα σχετικά με το δικαίωμά του 
να ανακαλέσει την εν επιγνώσει συναίνεσή 
του.

2. Οι γραπτές πληροφορίες παρέχονται 
στον συμμετέχοντα και/ή στον νόμιμο 
εκπρόσωπό του πριν δώσει την εν 
επιγνώσει συναίνεσή. Είναι συνοπτικές, 
σαφείς, σχετικές και κατανοητές σε 
κάποιον μη ειδικό. Περιλαμβάνουν τόσο
ιατρικές όσο και νομικές πληροφορίες. 
Ενημερώνουν τον συμμετέχοντα σχετικά
με το δικαίωμά του να ανακαλέσει την εν
επιγνώσει συναίνεσή του σε οιαδήποτε
χρονική στιγμή της κλινικής δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γραπτή ενημέρωση θα δίδεται πριν από την απόφαση του συμμετέχοντα και του/της νομίμου
εκπροσώπου του για την παροχή εν επιγνώσει συναίνεσης. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από την 
εν επιγνώσει συναίνεση θα πρέπει να είναι δυνατό σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3.

Τροπολογία 468
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γραπτές πληροφορίες που παρέχονται 
στον συμμετέχοντα και/ή στον νόμιμο 
εκπρόσωπό του προκειμένου να δώσει την 
εν επιγνώσει συναίνεσή του είναι 
συνοπτικές, σαφείς, σχετικές και 
κατανοητές σε κάποιον μη ειδικό.
Περιλαμβάνουν τόσο ιατρικές όσο και 
νομικές πληροφορίες. Ενημερώνουν τον 
συμμετέχοντα σχετικά με το δικαίωμά του 
να ανακαλέσει την εν επιγνώσει συναίνεσή
του.

2. Οι γραπτές πληροφορίες που παρέχονται 
στον συμμετέχοντα και/ή στον νόμιμο 
εκπρόσωπό του προκειμένου να δώσει την 
εν επιγνώσει συναίνεσή του πρέπει να
είναι διατυπωμένες στην μητρική τους 
γλώσσα και να είναι συνοπτικές, σαφείς, 
σχετικές και κατανοητές σε κάποιον μη 
ειδικό. Περιλαμβάνουν τόσο ιατρικές όσο 
και νομικές πληροφορίες, αλλά και, 
αμφιλεγόμενα θέματα δεοντολογίας, 
εφόσον είναι ανάγκη. Ενημερώνουν τον 
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συμμετέχοντα σχετικά με το δικαίωμά του 
να ανακαλέσει την εν επιγνώσει συναίνεσή 
του.

Or. pt

Τροπολογία 469
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Την στιγμή κατά την οποία ο 
συμμετέχων παρέχει την συναίνεσή του, 
ενημερώνεται επίσης ότι περίληψη των 
αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής που 
αναφέρεται στο άρθρο 34, παράγραφος 3, 
εδάφιο 2 α, θα δημοσιευθεί στην βάση 
δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 470
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στον συμμετέχοντα παρέχεται ένα 
σημείο επαφής στο οποίο μπορεί να 
απευθύνεται για περαιτέρω πληροφορίες.

3. Στον συμμετέχοντα πρέπει να παρέχεται
η δυνατότητα και οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις να λαμβάνει περαιτέρω 
πληροφορίες.

Or. pt

Τροπολογία 471
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στον συμμετέχοντα παρέχεται ένα 
σημείο επαφής στο οποίο μπορεί να 
απευθύνεται για περαιτέρω πληροφορίες.

3. Στον συμμετέχοντα παρέχεται
ενημέρωση για τα αποτελέσματα της 
κλινικής δοκιμής, στην οποία αυτός(ή) 
συμμετείχε, μόλις η εν λόγω δοκιμή 
περατωθεί εκτός εάν ο συμμετέχων 
διευκρινίσει, σε οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα της συμμετοχής του(της) ότι 
δεν επιθυμεί να ενημερωθεί. Σε 
περίπτωση που δεν είναι πλέον δυνατόν 
να υπάρξει επαφή με τον συμμετέχοντα, 
εξετάζεται επαρκώς η δυνατότητα να 
καταστούν δημόσια τα αποτελέσματα 
μέσω κατάλληλων βάσεων δεδομένων ή 
δημοσιεύσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι ασθενείς ίσως δεν επιθυμούν να γνωρίζουν τα αποτελέσματα της δοκιμής, και αυτό
θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Επιπλέον, δεν είναι πάντα πιθανό να ενημερωθούν οι ασθενείς
για τα αποτελέσματα επειδή αυτά είναι ίσως μόνον τότε διαθέσιμα όταν ο συγκεκριμένος
ασθενής δεν αποτελεί πλέον αντικείμενο ιατρικής παρακολούθησης. Επίσης, δεν υπάρχει 
εγγύηση ότι ένας ασθενής θα διαβιεί στην ίδια χώρα ή ήπειρο στην οποία κατοικούσε κατά τη 
διάρκεια της δοκιμής. Σε αυτές τις καταστάσεις θα πρέπει να επαρκεί η δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων της δοκιμής.

Τροπολογία 472
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ζητηθεί από τον συμμετέχοντα,
του/της παρέχονται πληροφορίες σχετικά
με τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής 
στην οποία αυτός(ή) συμμετείχε, μόλις τα 
εν λόγω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα.

Or. en
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Τροπολογία 473
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Σε περίπτωση κλινικών δοκιμών οι 
μεθοδολογικές απαιτήσεις των οποίων 
δεν συμβιβάζονται με την συλλογή της 
συναίνεσης, το πρωτόκολλο μπορεί να 
προβλέπει ότι η συναίνεση δεν 
επιδιώκεται και ότι η πληροφορία είναι 
συλλογική, υπό την προϋπόθεση ότι η 
κλινική δοκιμή πληροί τους εξής όρους:
α) τα υπό έρευνα φάρμακα έχουν άδεια 
κυκλοφορίας·
β)  σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
κλινικής δοκιμής, τα υπό έρευνα 
φάρμακα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 
τους όρους της άδειας κυκλοφορίας ή η 
χρήση τους στηρίζεται σε δημοσιευμένα 
στοιχεία ή/και σε συστάσεις συνήθους 
αγωγής προερχόμενες από επιστημονικές 
εταιρείες ή επίσημους οργανισμούς·
γ) οι πρόσθετες πράξεις και οι 
διαδικασίες διάγνωσης ή 
παρακολούθησης συνεπάγονται το πολύ 
έναν ελάχιστο πρόσθετο κίνδυνο ή 
επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες·
δ) το πρωτόκολλο απετέλεσε αντικείμενο 
θετικής δεοντολογικής γνωμοδότησης,
ε) το άτομο, μετά την ενημέρωσή του, δεν 
προέβαλε αντιρρήσεις·
στ)  η έρευνα εξυπηρετεί στόχο της 
δημόσιας υγείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι κλινικές δοκιμές που πραγματοποιούνται από περιφερειακές συμπράξεις καινοτομίας 
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("clusters") υπόκεινται σε ειδικές μεθοδολογικές απαιτήσεις που δεν συμβιβάζονται με την 
ατομική ενημέρωση και την συλλογή συναίνεσης. Παρά ταύτα, οι δοκιμές αυτές είναι 
απαραίτητες για την δημόσια υγεία (λ.χ., καταπολέμηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων 
πολυανθεκτικών μικροβίων με επιλεκτική απολύμανση του πεπτικού βάσει τυχαιοποιημένης 
ελεγχόμενης κλινικής δοκιμής).

Τροπολογία 474
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Γεώργιος Κουμουτσάκος, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έχει δοθεί η εν επιγνώσει συναίνεση 
του νομικού εκπροσώπου, η οποία
εκφράζει την εικαζόμενη επιθυμία του 
συμμετέχοντα·

(α) έχει δοθεί η εν επιγνώσει συναίνεση 
του νομικού εκπροσώπου· η συναίνεση 
αυτή εκφράζει την εικαζόμενη επιθυμία 
του συμμετέχοντα και μπορεί να 
ανακληθεί σε οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα χωρίς επιπτώσεις για τον 
συμμετέχοντα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο προστασίας των ανίκανων προς δικαιοπραξία συμμετεχόντων δεν θα πρέπει, σε 
καμία περίπτωση, να μειωθεί. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να διατηρηθεί η διατύπωση της 
οδηγίας 2001/20/ΕΚ.

Τροπολογία 475
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο ανίκανος προς δικαιοπραξία 
συμμετέχων έχει λάβει επαρκή ενημέρωση, 
με τρόπο που δύναται να κατανοήσει, 
σχετικά με τη δοκιμή, τους κινδύνους και 

β)  ο ανίκανος προς δικαιοπραξία 
συμμετέχων έχει λάβει από τον ερευνητή 
ή τον εκπρόσωπό του, αναλόγως της 
νομοθεσίας του ενδιαφερόμενου κράτους 
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τα οφέλη· μέλους, επαρκή ενημέρωση, με τρόπο που 
δύναται να κατανοήσει, σχετικά με τη 
δοκιμή, τους κινδύνους και τα οφέλη·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, στην πράξη, ένας ερευνητής μπορεί να αναθέσει σε ιατρό ή σε 
άλλο πρόσωπο το καθήκον να ενημερώσει και να λάβει τη συγκατάθεση του ατόμου που 
δηλώνει διαθεσιμότητα για την έρευνα ή του νομικού εκπροσώπου του. Για παράδειγμα, στη 
Γαλλία αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Τροπολογία 476
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του 
ανίκανου προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντος, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή στην κλινική δοκιμή ή να 
αποχωρήσει από αυτήν λαμβάνεται ανά 
πάσα στιγμή υπόψη από τον ερευνητή,

(γ) η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του 
ανίκανου προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντος, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή στην κλινική δοκιμή ή να 
αποχωρήσει από αυτήν τηρείται ανά πάσα 
στιγμή από τον ερευνητή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία εξυπηρετεί τη διασφάλιση ότι η άρνηση από ανίκανο προς 
δικαιοπραξία συμμετέχοντα τηρείται από τον ερευνητή. Αλλιώς, θα υπήρχε παραβίαση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανίκανων προς δικαιοπραξία συμμετεχόντων σύμφωνα με το
άρθρο 3 σε σχέση με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του 
άρθρου 1 σε σχέση με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
κάθε ένα από αυτά σε σχέση με το άρθρο 6 παράγραφοι 1) και 3) της Συνθήκης της ΕΕ.

Τροπολογία 477
Andrés Perelló Rodríguez
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του 
ανίκανου προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντος, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή στην κλινική δοκιμή ή να 
αποχωρήσει από αυτήν λαμβάνεται ανά 
πάσα στιγμή υπόψη από τον ερευνητή,

γ)  η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του 
ανίκανου προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντος, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή στην κλινική δοκιμή ή να 
αποχωρήσει από αυτήν λαμβάνεται ανά 
πάσα στιγμή υπόψη από τον ερευνητή,
χωρίς να προβάλλεται κάποια αιτία και 
χωρίς αυτό να δημιουργεί στον 
συμμετέχοντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό 
του κάποια ευθύνη ή να υφίσταται αυτός 
κάποια ζημία·

Or. es

Τροπολογία 478
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Γεώργιος Κουμουτσάκος, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του 
ανίκανου προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντος, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή στην κλινική δοκιμή ή να 
αποχωρήσει από αυτήν λαμβάνεται ανά 
πάσα στιγμή υπόψη από τον ερευνητή,

(γ) η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του 
ανίκανου προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντος, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή στην κλινική δοκιμή ή να 
αποχωρήσει από αυτήν λαμβάνεται ανά 
πάσα στιγμή ρητώς υπόψη από τον 
ερευνητή,

Or. en
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Τροπολογία 479
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η εν λόγω έρευνα αφορά άμεσα μια 
κλινική κατάσταση που απειλεί τη ζωή ή 
προκαλεί εκφυλισμό, από την οποία 
πάσχει ο συμμετέχων·

στ) η εν λόγω έρευνα αφορά άμεσα μια 
κλινική κατάσταση από την οποία πάσχει
το ενδιαφερόμενο πρόσωπο·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 30 αναφέρεται σε ασθενείς ανίκανους για δικαιοπραξία, λόγω ασθενειών που 
επηρεάζουν τις γνωστικές λειτουργίες του. Ο όρος αυτός διαφέρει στις επείγουσες καταστάσεις 
και αναφέρεται στο άρθρο 32, ενώ δεν πρέπει να αναφέρεται στο συγκεκριμένο σημείο. Η 
διατύπωση «προκαλεί εκφυλισμό» (κατά την έννοια της εξασθένισης) χρησιμοποιείται 
ελλάχιστα πλέον σήμερα στη Γαλλία. Είναι προτιμότερο να διατυπωθεί ως «κλινική κατάσταση 
από την οποία πάσχει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο» και στην οποία οφείλεται η ανικανότητα του 
να συναινέσει.

Τροπολογία 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) υφίστανται βάσιμες προσδοκίες ότι η 
συμμετοχή στην κλινική δοκιμή προσφέρει 
στον ανίκανο προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντα οφέλη τα οποία υπερτερούν 
των κινδύνων ή ότι δεν ενέχει κανέναν 
απολύτως κίνδυνο.

η) υφίστανται βάσιμες προσδοκίες ότι η 
συμμετοχή στην κλινική δοκιμή προσφέρει 
στον ανίκανο προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντα οφέλη τα οποία υπερτερούν 
των κινδύνων ή ότι ενέχει ελάχιστο μόνο 
κίνδυνο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού εφαρμόζεται μόνο στις κλινικές δοκιμές που ενέχουν κίνδυνο (ελάχιστο 
ή μεγαλύτερο από τον ελάχιστο). Δεν καλύπτει τις μη παρεμβατικές έρευνες οι οποίες, εξ 
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ορισμού, δεν ενέχουν κανένα κίνδυνο.

Τροπολογία 481
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Γεώργιος
Κουμουτσάκος, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) η επιτροπή δεοντολογίας, με 
εμπειρογνωμοσύνη στη σχετική ασθένεια 
και τη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών ή 
αφού λάβει συμβουλευτική υποστήριξη 
για κλινικά, δεοντολογικά και 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα στον τομέα 
της σχετικής ασθένειας και της 
συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, έχει 
εγκρίνει το πρωτόκολλο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο προστασίας των ανίκανων προς δικαιοπραξία συμμετεχόντων δεν θα πρέπει, σε 
καμία περίπτωση, να μειωθεί. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να διατηρηθεί η διατύπωση της
οδηγίας 2001/20/ΕΚ.

Τροπολογία 482
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η α) ένας ικανός προς δικαιοπραξία 
συμμετέχων δεν είναι διαθέσιμος για την 
πραγματοποίηση της κλινικής δοκιμής·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Δήλωση του Ελσίνκι της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης για ηθικές αρχές όσον
αφορά την ιατρική έρευνα που εμπλέκει ανθρώπους, οι κλινικές δοκιμές θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά με άτομα ικανά προς δικαιοπραξία. Μόνο σε περίπτωση που 
τα εν λόγω άτομα δεν είναι διαθέσιμα θα μπορούν να πραγματοποιούνται κλινικές δοκιμές με 
ανίκανους προς δικαιοπραξία συμμετέχοντες.

Τροπολογία 483
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τόσο το ανίκανο προς δικαιοπραξία 
άτομο όσο και ο εκπρόσωπός του 
μπορούν να ανακαλέσουν την συναίνεσή 
τους ανά πάσα στιγμή χωρίς να 
προβάλλεται κάποια αιτία και χωρίς αυτό 
να δημιουργεί στον συμμετέχοντα ή τον 
νόμιμο εκπρόσωπό του κάποια ευθύνη ή 
να υφίσταται αυτός κάποια ζημία·

Or. es

Τροπολογία 484
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει δοθεί η εν επιγνώσει συναίνεση του 
νόμιμου εκπροσώπου, η οποία εκφράζει 
την εικαζόμενη επιθυμία του
συμμετέχοντα·

α) έχει δοθεί η εν επιγνώσει συναίνεση του 
νόμιμου εκπροσώπου ή των νόμιμων 
εκπροσώπων, η οποία εκφράζει την 
εικαζόμενη επιθυμία του ανηλίκου·

Or. fr
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Τροπολογία 485
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έχει δοθεί η εν επιγνώσει συναίνεση 
του νόμιμου εκπροσώπου, η οποία 
εκφράζει την εικαζόμενη επιθυμία του 
συμμετέχοντα·

(α) έχει δοθεί η εν επιγνώσει γραπτή
συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν μπορεί να εξαιρέσει τις διατάξεις που καθορίζονται από τις ηθικές συστάσεις
της ΕΚ που αντιπροσωπεύουν τις πλέον πρόσφατες και σχετικές διατάξεις για παιδιατρικές
κλινικές δοκιμές. Η συγκατάθεση του ανηλίκου θα πρέπει να εξετάζεται, όπως καθορίζεται από 
τις προαναφερθείσες ευρωπαϊκές ηθικές συστάσεις που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το 2008. Αυτό υπερβαίνει το εύρος της αναφοράς σχετικά με «την εικαζόμενη 
βούληση του ανηλίκου» που υπάρχει στην οδηγία 2001/20/ΕΚ. 

Τροπολογία 486
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) έχει δοθεί η εν επιγνώσει και ρητή 
συναίνεση του ανηλίκου που έχει 
συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας 
του,

Or. es

Τροπολογία 487
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav
Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana
Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ο ανήλικος έχει λάβει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες, κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στην ηλικία και την 
ωριμότητά του, από επαγγελματίες που 
είναι εκπαιδευμένοι ή έχουν εμπειρία να
εργάζονται με παιδιά, σχετικά με τη 
μελέτη, τους κινδύνους και τα οφέλη·

(β) ο ανήλικος έχει λάβει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες, κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στην ηλικία και την 
ωριμότητά του, από ιατρό (είτε τον 
ερευνητή, είτε μέλος της ομάδας δοκιμής)
που είναι εκπαιδευμένος ή έχει εμπειρία 
να εργάζεται με παιδιά, σχετικά με τη 
μελέτη, τους κινδύνους και τα οφέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο ένας ιατρός έχει την απαραίτητη επιστημονική γνώση και εμπειρία ώστε να ενημερώσει
εκτενώς τους συμμετέχοντες για τους κινδύνους και τις δυσάρεστες επιπτώσεις της κλινικής 
δοκιμής. Ως εκ τούτου, η διαδικασία της εν επιγνώσει συναίνεσής του πρέπει να 
πραγματοποιηθεί από μέλος της ομάδας της κλινικής δοκιμής ο οποίος είναι ειδικευμένος 
ιατρός.

Τροπολογία 488
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του
ανηλίκου, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή του στην κλινική δοκιμή ή να 
αποχωρήσει από αυτήν ανά πάσα στιγμή
λαμβάνεται υπόψη δεόντως από τον 
ερευνητή, ανάλογα με την ηλικία και την 
ωριμότητά του·

γ)  η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του
ανίκανου προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντος, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή στην κλινική δοκιμή ή να 
αποχωρήσει από αυτήν λαμβάνεται ανά 
πάσα στιγμή υπόψη από τον ερευνητή,
χωρίς να προβάλλεται κάποια αιτία και 
χωρίς αυτό να δημιουργεί στον 
συμμετέχοντα ανήλικο ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του κάποια ευθύνη ή να 
υφίσταται αυτός κάποια ζημία·
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Or. es

Τροπολογία 489
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του 
ανηλίκου, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή του στην κλινική δοκιμή ή να 
αποχωρήσει από αυτήν ανά πάσα στιγμή 
λαμβάνεται υπόψη δεόντως από τον 
ερευνητή, ανάλογα με την ηλικία και την 
ωριμότητά του·

(γ) έχει ληφθεί η συναίνεση του ανηλίκου, 
που είναι σε θέση να διαμορφώσει γνώμη 
και να αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες, 
να αρνηθεί τη συμμετοχή του στην κλινική 
δοκιμή ή να αποχωρήσει από αυτήν ανά 
πάσα στιγμή λαμβάνεται υπόψη δεόντως 
από τον ερευνητή, ανάλογα με την ηλικία 
και την ωριμότητά του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν μπορεί να εξαιρέσει τις διατάξεις που καθορίζονται από τις ηθικές συστάσεις
της ΕΚ που αντιπροσωπεύουν τις πλέον πρόσφατες και σχετικές διατάξεις για παιδιατρικές
κλινικές δοκιμές. Η συγκατάθεση του ανηλίκου θα πρέπει να εξετάζεται, όπως καθορίζεται από 
τις προαναφερθείσεις ευρωπαϊκές ηθικές συστάσεις που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το 2008. Αυτό υπερβαίνει το εύρος της αναφοράς σχετικά με «την εικαζόμενη 
βούληση του ανηλίκου» που υπάρχει στην οδηγία 2001/20/ΕΚ.

Τροπολογία 490
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του
ανηλίκου, που είναι σε θέση να
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή του στην κλινική δοκιμή ή να 
αποχωρήσει από αυτήν ανά πάσα στιγμή 

(γ) η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του
παιδιού να αρνηθεί τη συμμετοχή του στην 
κλινική δοκιμή ή να αποχωρήσει από 
αυτήν, ανά πάσα στιγμή, λαμβάνεται 
υπόψη δεόντως από τον ερευνητή, 
ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά 
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λαμβάνεται υπόψη δεόντως από τον 
ερευνητή, ανάλογα με την ηλικία και την 
ωριμότητά του·

του· ο ερευνητής δρα προς το συμφέρον 
της προστασίας των δικαιωμάτων του 
παιδιού·

Or. sl

Αιτιολόγηση

Το πρώτο άρθρο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ένα παιδί ως
κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών, εκτός και αν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα βάσει 
της νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε αυτό.

Τροπολογία 491
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard 
Seeber, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του 
ανηλίκου, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή του στην κλινική δοκιμή ή να 
αποχωρήσει από αυτήν ανά πάσα στιγμή
λαμβάνεται υπόψη δεόντως από τον 
ερευνητή, ανάλογα με την ηλικία και την 
ωριμότητά του·

(γ) η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του 
ανηλίκου, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή του στην κλινική δοκιμή ή να 
αποχωρήσει από αυτήν λαμβάνεται υπόψη 
δεόντως από τον ερευνητή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο προστασίας των ανηλίκων δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να μειωθεί. Για τον
λόγο αυτό, θα πρέπει να διατηρηθεί η διατύπωση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ.

Τροπολογία 492
Philippe Juvin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η εν λόγω έρευνα είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επαλήθευση στοιχείων 
που προέρχονται από κλινικές δοκιμές σε 
άτομα δυνάμενα να παράσχουν την εν 
επιγνώσει συναίνεσή τους ή από άλλες 
ερευνητικές μεθόδους·

διαγράφεται·

Or. fr

Τροπολογία 493
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η κλινική δοκιμή συνεπάγεται κάποιο 
άμεσο ωφέλημα για την ομάδα των 
ασθενών.

η) η κλινική δοκιμή μπορεί να συνεπάγεται
κάποια οφέλη για την κατηγορία των 
ασθενών στην οποία αναφέρεται η 
δοκιμή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ο όρος «κατηγορία».

Τροπολογία 494
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) η κλινική δοκιμή συνεπάγεται κάποιο 
άμεσο ωφέλημα για την ομάδα των 
ασθενών.

(η) σκοπός της κλινικής δοκιμής είναι να
βελτιωθεί η διαχείριση της συνθήκης του 
συμμετέχοντος ή τα αντίστοιχα 
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προβλήματα (π.χ. βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής).

Or. en

Αιτιολόγηση

Καμία κλινική δοκιμή δεν μπορεί να εγγυηθεί όφελος. Η κλινική δοκιμή η οποία εξετάζει την
υπόθεση ότι μια προσέγγιση μπορεί να είναι καλύτερη από μια άλλη, είναι δυνατόν, δυστυχώς, 
στο τέλος να είναι λανθασμένη.

Τροπολογία 495
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) το σύστημα
ασφάλισης/αποζημίωσης περιλαμβάνει
ειδικές διατάξεις σχετικά με τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη του παιδιού·

Or. en

Τροπολογία 496
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Γεώργιος
Κουμουτσάκος, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηβ) έχουν τηρηθεί οι σχετικές 
επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές 
του Οργανισμού,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το επίπεδο προστασίας συμμετεχόντων που είναι ανίκανοι προς δικαιοπραξία δεν θα πρέπει, σε 
καμία περίπτωση, να μειωθεί. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να διατηρηθεί η διατύπωση της
οδηγίας 2001/20/ΕΚ.

Τροπολογία 497
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο η γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η γ) η δοκιμή δεν αναπαραγάγει άλλες
δοκιμές που βασίζονται στην ίδια 
υπόθεση και χρησιμοποιούνται 
κατάλληλες διατυπώσεις βάσει της 
ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 498
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija 
Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard 
Seeber, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο η δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηδ) το πρωτόκολλο της δοκιμής έχει 
εγκριθεί από την επιτροπή δεοντολογίας η 
οποία διαθέτει παιδιατρική 
εμπειρογνωμοσύνη ή έχει λάβει 
συμβουλές για κλινικά, δεοντολογικά και 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα στον τομέα
της παιδιατρικής,

Or. en



AM\928647EL.doc 25/82 PE506.161v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο προστασίας συμμετεχόντων που είναι ανίκανοι προς δικαιοπραξία δεν θα πρέπει, σε 
καμία περίπτωση, να μειωθεί. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να διατηρηθεί η διατύπωση της
οδηγίας 2001/20/ΕΚ.

Τροπολογία 499
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο η ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηε) εγκρίνεται περιορισμένη χρήση
εικονικών σκευασμάτων και, 
ενδεχομένως, δημιουργείται ειδική 
επιτροπή παρακολούθησης της 
ασφάλειας των δεδομένων (ΕΠΑΔ)·

Or. en

Τροπολογία 500
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 31, 
παράγραφος 1, στην περίπτωση που μια 
κλινική δοκιμή ενέχει ελάχιστο κίνδυνο, 
για την οποία η σύμφωνη γνώμη του 
δεύτερου δικαιούχου γονικής μέριμνας 
δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί εντός 
προθεσμιών συμβατών με τις 
μεθοδολογικές απαιτήσεις της έρευνας, 
και με την επιφύλαξη θετικής 
δεοντολογικής γνωμοδότησης, η κλινική 
δοκιμή σε ανήλικο μπορεί να ξεκινήσει με 
την συναίνεση του μοναδικού παρόντος 
δικαιούχου γονικής μέριμνας.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν προσαρμόζει τις διαδικασίες συλλογής της συναίνεσης αναλόγως του 
κινδύνου και του εξαναγκασμού που συνεπάγεται η έρευνα. Είναι προτιμότερο να δοθεί 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να ελαφρύνουν τις διαδικασίες συλλογής της συναίνεσης όσον 
αφορά τις κλινικές δοκιμές που ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο για ανηλίκους στην περίπτωση που 
είναι αδύνατον να αναμένουμε την άφιξη του δεύτερου δικαιούχου γονικής μέριμνας λόγω του 
πολύ περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου για την συμμετοχή στην δοκιμή και με την επιφύλαξη 
θετικής δεοντολογικής γνωμοδότησης.

Τροπολογία 501
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ανήλικος λαμβάνει μέρος στη 
διαδικασία παροχής επί γνώσει συναίνεσης 
με τρόπο που ανταποκρίνεται στην ηλικία 
και την ωριμότητά του.

2. Ο ανήλικος λαμβάνει μέρος στη 
διαδικασία παροχής επί γνώσει συναίνεσης 
με τρόπο που ανταποκρίνεται στην ηλικία 
και την ωριμότητά του. Ο ανήλικος που 
έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας 
του πρέπει επίσης να δώσει την εν 
επιγνώσει ρητή συναίνεσή του 
προκειμένου να συμμετάσχει στην 
δοκιμή.

Or. es

Τροπολογία 502
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση κατά την οποία στο 
πλαίσιο της κλινικής δοκιμής, ο ανήλικος 
έχει ενηλικιωθεί, κατά την νομοθεσία του 
ενδιαφερόμενου κράτους, πρέπει να 
δώσει την εν επιγνώσει συναίνεσή του για 
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την συνέχιση της κλινικής δοκιμής.

Or. fr

Τροπολογία 503
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τόσο το ανήλικο άτομο όσο και ο 
εκπρόσωπός του μπορούν να 
ανακαλέσουν την συναίνεσή τους ανά 
πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούνται να 
προβάλλουν κάποια αιτία και χωρίς αυτό 
να δημιουργεί στον ανήλικο 
συμμετέχοντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό 
του κάποια ευθύνη ή να υφίσταται αυτός 
κάποια ζημία·

Or. es

Τροπολογία 504
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 α
Κλινικές δοκιμές σε άτομα που ανήκουν 

σε άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
1. Κλινικές δοκιμές επί ατόμων άτομα 
που ανήκουν σε άλλες ευάλωτες ομάδες 
του πληθυσμού είναι δυνατό να 
διενεργούνται μόνον στην περίπτωση που, 
εκτός από τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 28, πληρούνται όλες 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α)  το άτομο για το οποίο πρόκειται έχει 
λάβει όλες τις σχετικές πληροφορίες από 
επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί ή 
διαθέτουν εμπειρία στην εργασία με τη 
συγκεκριμένη ομάδα, όσον αφορά την 
κλινική δοκιμή, τους κινδύνους και τα 
οφέλη·
β)  ο ερευνητής λαμβάνει υπόψη την ρητή 
επιθυμία του συμμετέχοντος να αρνηθεί 
να συμμετάσχει στην κλινική δοκιμή ή να 
αποσυρθεί από αυτήν ανά πάσα στιγμή 
χωρίς να προβάλλει κάποια αιτία και 
χωρίς αυτό να δημιουργεί στον 
συμμετέχοντα κάποια ευθύνη ή να 
υφίσταται κάποια ζημία·
γ)  δεν παρέχονται κίνητρα ή χρηματικές 
διευκολύνσεις εκτός από αντιστάθμιση 
για τη συμμετοχή στην κλινική δοκιμή·
δ)  η έρευνα σχετίζεται άμεσα με κάποιο 
πρόβλημα υγείας από το οποίο πάσχει ο 
συμμετέχων ή το οποίο παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για την ευάλωτη ομάδα 
πληθυσμού στην οποία αυτός ανήκει·
ε) η κλινική δοκιμή έχει προβλεφθεί κατά 
τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
πόνοι, οι ενοχλήσεις, οι φόβοι και άλλοι 
προβλέψιμοι κίνδυνοι συναφείς με την 
ασθένεια και το στάδιο της εξέλιξής της, 
ενώ τόσο το κατώφλι κινδύνου όσο και ο 
βαθμός ενόχλησης ορίζονται ρητώς και 
παρακολουθούνται συνεχώς·
στ)  από την κλινική δοκιμή προκύπτει 
κάποια άμεση ωφέλεια για την ομάδα 
ασθενών του συγκεκριμένου 
συμμετέχοντα (λ.χ., βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης ).
2. Ο συμμετέχων συμμετέχει ανά πάσα 
στιγμή στην παροχή συναίνεσης.
3. Ο συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει 
την συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή, 
χωρίς να υποχρεούται να προβάλλει 
κάποια αιτία και χωρίς αυτό να 
δημιουργεί στον συμμετέχοντα κάποια 
ευθύνη ή να υφίσταται κάποια ζημία·
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Or. es

Τροπολογία 505
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση από τα σημεία γ) και 
δ) του άρθρου 28 παράγραφος 1, από τα 
σημεία α) και β) του άρθρου 30 
παράγραφος 1 και από τα σημεία α) και β) 
του άρθρου 31 παράγραφος 1, η εν 
επιγνώσει συναίνεση μπορεί να ληφθεί
ύστερα από την έναρξη της κλινικής 
δοκιμής για τη συνέχιση της κλινικής 
δοκιμής και η ενημέρωση σχετικά με την 
κλινική δοκιμή μπορεί να δοθεί ύστερα 
από την έναρξη της κλινικής δοκιμής εάν
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Κατά παρέκκλιση από τα σημεία γ) και 
δ) του άρθρου 28 παράγραφος 1, από τα 
σημεία α) και β) του άρθρου 30 
παράγραφος 1 και από τα σημεία α) και β) 
του άρθρου 31 παράγραφος 1, η
αναφερόμενη στο άρθρο 29, παράγραφος 
1 εν επιγνώσει συναίνεση πρέπει να 
ληφθεί το συντομότερο μετά την έναρξη 
της κλινικής δοκιμής και η ενημέρωση 
σχετικά με την κλινική δοκιμή δίδεται 
μετά την έναρξη της κλινικής δοκιμής και 
εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο η συναίνεση για τη συνέχιση να ζητείται μόλις ο συμμετέχων ανακτήσει την 
ικανότητα συναίνεσης και επιλογής, πριν από την ολοκλήρωση της δοκιμής.

Τροπολογία 506
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της 
κατάστασης, που οφείλεται σε μια 
αιφνίδια παθολογία που συνιστά απειλή 
για τη ζωή ή σε άλλη αιφνίδια σοβαρή 
παθολογία, είναι αδύνατον να ληφθεί εκ 
των προτέρων η εν επιγνώσει συναίνεση 

α) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της 
κατάστασης, είναι αδύνατον να ληφθεί εκ 
των προτέρων η εν επιγνώσει συναίνεση 
του συμμετέχοντα και είναι αδύνατο να 
παρασχεθεί εκ των προτέρων ενημέρωση 
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του συμμετέχοντα και είναι αδύνατο να 
παρασχεθεί εκ των προτέρων ενημέρωση 
στον συμμετέχοντα·

στον συμμετέχοντα·

Or. fr

Τροπολογία 507
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της 
κατάστασης, που οφείλεται σε μια αιφνίδια 
παθολογία που συνιστά απειλή για τη ζωή 
ή σε άλλη αιφνίδια σοβαρή παθολογία, 
είναι αδύνατον να ληφθεί εκ των προτέρων 
η εν επιγνώσει συναίνεση του 
συμμετέχοντα και είναι αδύνατο να 
παρασχεθεί εκ των προτέρων ενημέρωση 
στον συμμετέχοντα·

(α) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της 
κατάστασης, που οφείλεται σε μια αιφνίδια 
παθολογία που συνιστά απειλή για τη ζωή 
ή σε άλλη αιφνίδια σοβαρή παθολογία, 
είναι αδύνατον να ληφθεί εκ των προτέρων 
η εν επιγνώσει συναίνεση του 
συμμετέχοντα ή του νόμιμου εκπροσώπου 
του (γονέα ή κηδεμόνα) και είναι αδύνατο 
να παρασχεθεί εκ των προτέρων 
ενημέρωση στον συμμετέχοντα ή στον 
νόμιμο εκπρόσωπό του (γονέα ή 
κηδεμόνα)·

Or. en

Τροπολογία 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν υπάρχει νόμιμος εκπρόσωπος· β)  η σύμφωνη γνώμη του νομίμου 
εκπροσώπου δεν μπορεί να δοθεί εντός 
προθεσμιών συμβατών με τις 
μεθοδολογικές απαιτήσεις της έρευνας·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαλειφθεί ο όρος της απουσίας του εκπροσώπου για την προσφυγή σε κλινική 
δοκιμή σε επείγουσες καταστάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, η διάταξη αυτή θα συνιστούσε 
υποχώρηση για ορισμένες εθνικές νομοθεσίες. Επί παραδείγματι, στο γαλλικό δίκαιο υπάρχει 
διάταξη που επιτρέπει την έναρξη δοκιμής χωρίς την εκ των προτέρων συναίνεση της 
οικογένειας, ακόμη και στην περίπτωση που αυτή παρίσταται σε ζωτικής σημασίας έκτακτες 
περιπτώσεις (καρδιακή ανακοπή).

Τροπολογία 509
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ο συμμετέχων δεν έχει εκ των 
προτέρων εκφράσει αντιρρήσεις που να 
γνωρίζει ο ερευνητής·

(γ) ο συμμετέχων ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του δεν έχει εκ των προτέρων 
εκφράσει αντιρρήσεις που να γνωρίζει ο 
ερευνητής·

Or. en

Τροπολογία 510
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η έρευνα αφορά άμεσα παθολογία που 
προκαλεί την αδυναμία λήψης εκ των 
προτέρων εν επιγνώσει συναίνεσης και 
την παροχή εκ των προτέρων 
ενημέρωσης·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επείγουσα κατάσταση δεν αποτελεί πάντοτε αιτία αδυναμίας για την χορήγηση της 
συναίνεσης: επί παραδείγματι, μια έρευνα για τις καταστάσεις σοκ μπορεί να απευθύνεται σε 
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ασθενείς που νοσηλεύονται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του και, ως εκ τούτου, αδυνατούν 
να συγκατατεθούν (κώμα, καταστολή). Η συσταλτική ανάγνωση του άρθρου αυτού θα μπορούσε 
να εμποδίσει την έρευνα αυτή.

Τροπολογία 511
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η κλινική δοκιμή συνεπάγεται ελάχιστο 
κίνδυνο και συνεπάγεται ελάχιστη 
επιβάρυνση για τον συμμετέχοντα.

ε) αναμένεται ότι η συμμετοχή σε κλινική 
δοκιμή θα επιφέρει στον συμμετέχοντα 
όφελος ανώτερο των κινδύνων ή απλώς 
ενέχει ελάχιστο κίνδυνο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο Philippe Juvin χαιρετίζει τη δυνατότητα που παρέχει το σχέδιο κανονισμού όσον αφορά την 
παράκαμψη της εκ των προτέρων συναίνεσης για τις επείγουσες κλινικές δοκιμές. Ωστόσο, ο 
περιορισμός της δυνατότητας να πραγματοποιηθούν τέτοιες έρευνες σε κλινικές δοκιμές με 
ελάχιστο κίνδυνο φαίνεται υπερβολικός και θα αποτελούσε οπισθοδρόμηση για ορισμένα κράτη 
μέλη. Θα απέκλειε στην πράξη πολλές έρευνες στον τομέα της ανάνηψης που αφορούν 
καινοτόμα προϊόντα.

Τροπολογία 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) η κλινική δοκιμή συνεπάγεται ελάχιστο 
κίνδυνο και συνεπάγεται ελάχιστη 
επιβάρυνση για τον συμμετέχοντα.

(ε) η κλινική δοκιμή συνεπάγεται ελάχιστο 
κίνδυνο και επιβάλλει ελάχιστη 
επιβάρυνση για τον συμμετέχοντα, σε 
σχέση, βέβαια, με την ασθένειά του.

Or. fi
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Τροπολογία 513
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) η κλινική δοκιμή συνεπάγεται ελάχιστο 
κίνδυνο και συνεπάγεται ελάχιστη 
επιβάρυνση για τον συμμετέχοντα.

(ε) η επιτροπή δεοντολογίας αξιολογεί
θετικά ότι αναμένεται άμεσο όφελος από 
την κλινική δοκιμή για τον ασθενή, 
καθώς και το γεγονός ότι η κλινική
δοκιμή συνεπάγεται ελάχιστο κίνδυνο και
ελάχιστη επιβάρυνση για τον
συμμετέχοντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας θα πρέπει να αξιολογεί το άμεσο όφελος της κλινικής 
δοκιμής για τον ασθενή.

Τροπολογία 514
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όσον αφορά τους ανίκανους προς 
δικαιοπραξία συμμετέχοντες και τους 
ανηλίκους, η εν επιγνώσει συναίνεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνεται 
το ταχύτερο δυνατό απο τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, ενώ η ενημέρωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δίνεται το 
ταχύτερο δυνατό από τον συμμετέχοντα·

α) όσον αφορά τους ανίκανους προς 
δικαιοπραξία συμμετέχοντες και τους 
ανηλίκους, η εν επιγνώσει συναίνεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνεται 
το ταχύτερο δυνατό απο τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, ενώ η ενημέρωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δίνεται από 
τον ερευνητή ή τον εκπρόσωπό του στον 
συμμετέχοντα το ταχύτερο δυνατό

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, στην πράξη, ένας ερευνητής μπορεί να αναθέσει σε ιατρό ή σε 
άλλο πρόσωπο το καθήκον να ενημερώσει και να λάβει τη συγκατάθεση του ατόμου που 
δηλώνει διαθεσιμότητα για την έρευνα ή του νομικού εκπροσώπου του. Για παράδειγμα, στη 
Γαλλία αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Τροπολογία 515
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 
1 και 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να 
εφαρμόζονται οι εθνικές νομοθεσίες 
καθώς και τα εξ αυτών απορρέοντα 
μέτρα σχετικά με τα ανίκανα προς 
δικαιοπραξίαν και τα ευάλωτα άτομα .

Or. fr

Τροπολογία 516
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ή, 
ενδεχομένως, ο νομικός εκπρόσωπός του, 
δεν συναινούν για την συνέχιση της 
έρευνας, ενημερώνονται ότι έχουν τη 
δυνατότητα να αρνηθούν τη 
χρησιμοποίηση των δεδομένων που 
συλλέχθηκαν πριν από την άρνηση 
χορήγησης της συναίνεσης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συμμετέχοντος καθώς και η αξιοπιστία των 
δεδομένων, ο Philippe Juvin προτείνει την υιοθέτηση συμπληρωματικής διάταξης που 
υποχρεώνει τον ερευνητή ή τον εκπρόσωπό του, να ερωτήσει τον συμμετέχοντα ή, κατά 
περίπτωση, τον εκπρόσωπό του, αν αντιτίθεται στην αξιοποίηση των δεδομένων.

Τροπολογία 517
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανακοίνωση της έναρξης της κλινικής 
δοκιμής και της λήξης της επιλογής των 
συμμετεχόντων

Ανακοίνωση της έναρξης της κλινικής
δοκιμής

Or. en

Τροπολογία 518
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενημέρωση αυτή γίνεται εντός 15
ημερών από την έναρξη της κλινικής 
δοκιμής όσον αφορά το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται εντός 30
ημερών από την έναρξη της κλινικής 
δοκιμής όσον αφορά το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 519
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ανάδοχος ενημερώνει κάθε οικείο 
κράτος μέλος σχετικά με το τέλος της 
επιλογής συμμετεχόντων για τη διενέργεια 
κλινικής δοκιμής όσον αφορά το εν λόγω 
κράτος μέλος μέσω της πύλης της ΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 520
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται 
εντός 15 ημερών από το τέλος της 
επιλογής των συμμετεχόντων. Στην 
περίπτωση εκ νέου έναρξης της επιλογής, 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 521
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται 
εντός 15 ημερών από το τέλος της 
επιλογής των συμμετεχόντων. Στην 
περίπτωση εκ νέου έναρξης της επιλογής, 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1.

Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται 
εντός 30 ημερών από το τέλος της 
επιλογής των συμμετεχόντων. Στην 
περίπτωση επανάλειψης της επιλογής, 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1.

Or. fr
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Τροπολογία 522
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Πριν από την έναρξή τους, όλες οι 
κλινικές δοκιμές καταγράφονται στη 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στον 
παρόντα κανονισμό. Οι πληροφορίες που 
παρέχονται περιλαμβάνουν την 
ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία 
λήξης της επιλογής των συμμετεχόντων.

Or. en

Τροπολογία 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέλος της κλινικής δοκιμής, πρόωρος 
τερματισμός της κλινικής δοκιμής

Τέλος της κλινικής δοκιμής, πρόωρος 
τερματισμός της κλινικής δοκιμής και 
υποβολή των αποτελεσμάτων

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του τίτλου ώστε να ευθυγραμμίζεται με το περιεχόμενο του άρθρου.

Τροπολογία 524
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται 
εντός 15 ημερών από το τέλος της κλινικής 
δοκιμής όσον αφορά το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται 
εντός 90 ημερών από το τέλος της κλινικής 
δοκιμής όσον αφορά το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος ισχύουν 90 ημέρες· δεν υπάρχει κανένας λόγος να μειωθεί η προθεσμία για 
την εν λόγω ενημέρωση από το τέλος της δοκιμής, και προθεσμία 15 ημερών θέτει σημαντικούς 
περιορισμούς στον ανάδοχο εάν η δοκιμή πραγματοποιείται σε πολλά κράτη μέλη.

Τροπολογία 525
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται 
εντός 15 ημερών από το τέλος της 
επιλογής των συμμετεχόντων.

Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται 
εντός 90 ημερών από το τέλος της 
επιλογής των συμμετεχόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος ισχύουν 90 ημέρες· δεν υπάρχει κανένας λόγος να μειωθεί η προθεσμία για 
την εν λόγω ενημέρωση από το τέλος της δοκιμής, και προθεσμία 15 ημερών θέτει σημαντικούς 
περιορισμούς στον ανάδοχο εάν η δοκιμή πραγματοποιείται σε πολλά κράτη μέλη.

Τροπολογία 526
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται 
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εντός 15 ημερών από το τέλος της κλινικής 
δοκιμής όσον αφορά το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

εντός 30 ημερών από το τέλος της κλινικής 
δοκιμής όσον αφορά το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 527
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός ενός έτους από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ περίληψη των 
αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής.

Εντός δύο ετών από το τέλος της κλινικής 
δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει στη βάση 
δεδομένων της ΕΕ περίληψη των 
αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής.

Ως τέλος της κλινικής δοκιμής νοείται το 
πέρας της περιόδου παρακολούθησης του 
τελευταίου ασθενούς που περιλαμβάνεται 
στην κλινική δοκιμή.

Or. fr

Τροπολογία 528
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός ενός έτους από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ περίληψη των 
αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής.

3. Εντός ενός έτους από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ περίληψη των 
αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής, είτε 
τα αποτελέσματα είναι θετικά, είτε 
αρνητικά, είτε μη αποδεικτικά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για την εμπιστοσύνη των ασθενών τα αποτελέσματα, είτε είναι θετικά, είτε αρνητικά, είτε μη 
αποδεικτικά, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός ενός έτους από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει στη 
βάση δεδομένων της ΕΕ περίληψη των 
αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής.

3. Εντός ενός έτους από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής ή την περάτωση της 
ανάπτυξης ιατρικού προϊόντος, ο 
ανάδοχος υποβάλλει στη βάση δεδομένων 
της ΕΕ περίληψη των θετικών και/ή 
αρνητικών αποτελεσμάτων της κλινικής 
δοκιμής, όπως καθορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙα. Μέχρι τη δημοσίευση 
της περίληψης των αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου, τα εν λόγω αποτελέσματα 
είναι διαθέσιμα μόνο στις αρμόδιες αρχές 
των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο της περίληψης των αποτελεσμάτων θα πρέπει να διευκρινισθεί περαιτέρω. Για
τον σκοπό αυτό, προτείνεται ένα νέο παράρτημα που θα καθορίζει το περιεχόμενο της
περίληψης που θα υποβάλλεται. Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι τόσο τα θετικά όσο και 
τα αρνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να υποβάλλονται και να δημοσιεύονται.

Τροπολογία 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός ενός έτους από το τέλος της 3. Εντός ενός έτους από το τέλος της 
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κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ περίληψη των 
αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής.

κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ περίληψη των 
αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής, την 
έκθεση της κλινικής μελέτης (CSR) και 
τον πλήρη όγκο των δεδομένων που 
αφορούν την κλινική δοκιμή. Τα εν λόγω
στοιχεία δημοσιοποιούνται μέσω της 
βάσης δεδομένων της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών υπό μορφή μη επεξεργασμένων
κλινικών δεδομένων και εκθέσεων κλινικών μελετών (CSR) βλάπτει την επιστημονική γνώση, 
οδηγεί σε μεροληπτικές δημοσιεύσεις (τα αρνητικά ευρήματα δεν δημοσιεύονται), πράγμα το 
οποίο οδηγεί, από την πλευρά του, σε ανακριβή εικόνα της αποτελεσματικότητας ενός 
φαρμάκου και σε περιττή επικάλυψη των κλινικών δοκιμών. Οι CSR ήδη συνοδεύουν τις
κλινικές δοκιμές και δεν αποτελούν πρόσθετο διοικητικό βάρος. Οι CSR δεν περιέχουν 
προσωπικά δεδομένα των ασθενών (είναι ανώνυμες) και δεν περιέχουν επίσης εμπορικές
εμπιστευτικές πληροφορίες.

Τροπολογία 531
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός ενός έτους από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ περίληψη 
των αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής.

3. Εντός ενός έτους από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ τα πλήρη 
αποτελέσματα, θετικά και αρνητικά, της 
κλινικής δοκιμής. Θα υποβάλλονται 
επίσης και τα αποτελέσματα των 
κλινικών δοκιμών που απεσύρθησαν ή 
ανεστάλησαν, αναφέροντας και τους 
λόγους της απόσυρσης ή της αναστολής 
τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να γίνονται γνωστά τα πλήρη αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής. Οι κλινικές 
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δοκιμές με αρνητικά αποτελέσματα ή αυτές που απεσύρθησαν περιέχουν χρησιμότατες 
πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται και να χρησιμοποιούνται.

Τροπολογία 532
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός ενός έτους από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ περίληψη των 
αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής.

3. Εντός ενός έτους από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ και στη 
δημόσια βάση δεδομένων EudraPharm
περίληψη των αποτελεσμάτων της κλινικής 
δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει να εισαχθεί και να εφαρμοσθεί υποχρέωση δημοσιοποίησης 
των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών στη βάση δεδομένων EudraPharm.

Τροπολογία 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός ενός έτους από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ περίληψη 
των αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής.

3. Εντός ενός έτους από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ όλα τα 
αποτελέσματα και όλα τα υποστηρικτικά 
δεδομένα της κλινικής δοκιμής υπό μορφή 
πλήρους έκθεσης της κλινικής μελέτης. Η 
έκθεση θα είναι εύκολα αναζητήσιμη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς και οι υγιείς εθελοντές συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές, και ορισμένες φορές
εκθέτουν τους εαυτούς τους σε μεγάλους κινδύνους για να βοηθήσουν την πρόοδο της 
επιστήμης. Για τον λόγο αυτό τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που δημιουργούνται σε κλινικές
δοκιμές ανήκουν στο κοινό και θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε αυτό. Πλήρης διαφάνεια και
πρόσβαση στα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών καθώς και τα δεδομένα θα επιτρέψει 
επίσης σε ανεξάρτητους ερευνητές να πραγματοποιήσουν χρήσιμες εκ των υστέρων αναλύσεις 
και δειγματοληπτικές δοκιμές.

Τροπολογία 534
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περίληψη των αποτελεσμάτων της 
κλινικής δοκιμής που προβλέπεται στο 
εδάφιο 1 της παρούσης παραγράφου 
δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην 
βάση δεδομένων της Ένωσης και είναι 
στη διάθεση του κοινού. Η περίληψη 
πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των 
στοιχείων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ α του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή έχει την εξουσία 
να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 85 αναφορικά με 
τις τροποποιήσεις στοιχείων της 
περιλήψεως.

Or. fr

Τροπολογία 535
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, εάν, για επιστημονικούς λόγους, 
δεν είναι δυνατό να υποβληθεί περίληψη 
των αποτελεσμάτων εντός ενός έτους, η 
περίληψη των αποτελεσμάτων 
υποβάλλεται αμέσως μόλις είναι 
διαθέσιμη. Στην περίπτωση αυτή, το 
πρωτόκολλο προσδιορίζει πότε πρόκειται 
να υποβληθούν τα αποτελέσματα μαζί με 
μία εξήγηση.

Ωστόσο, εάν, για επιστημονικούς λόγους, 
δεν είναι δυνατό να υποβληθεί περίληψη 
των αποτελεσμάτων εντός δύο ετών, η 
περίληψη των αποτελεσμάτων 
υποβάλλεται αμέσως μόλις είναι 
διαθέσιμη. Στην περίπτωση αυτή, το 
πρωτόκολλο προσδιορίζει πότε πρόκειται 
να υποβληθούν τα αποτελέσματα μαζί με 
μία εξήγηση.

Or. fr

Τροπολογία 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, εάν, για επιστημονικούς λόγους, 
δεν είναι δυνατό να υποβληθεί περίληψη 
των αποτελεσμάτων εντός ενός έτους, η
περίληψη των αποτελεσμάτων
υποβάλλεται αμέσως μόλις είναι 
διαθέσιμη. Στην περίπτωση αυτή, το 
πρωτόκολλο προσδιορίζει πότε πρόκειται 
να υποβληθούν τα αποτελέσματα μαζί με 
μία εξήγηση.

Ωστόσο, εάν, για δικαιολογημένους
επιστημονικούς λόγους, δεν είναι δυνατό 
να υποβληθεί η πλήρης έκθεση της 
μελέτης με όλα τα αποτελέσματα και όλα 
τα υποστηρικτικά δεδομένα εντός ενός 
έτους, η μελέτη υποβάλλεται μόλις είναι 
διαθέσιμη. Στην περίπτωση αυτή, το 
πρωτόκολλο προσδιορίζει πότε η πλήρης 
έκθεση της κλινικής μελέτης με όλα τα 
αποτελέσματα και όλα τα υποστηρικτικά 
δεδομένα θα υποβληθεί από κοινού με 
αιτιολόγηση. Η αιτιολόγηση δημοσιεύεται 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας και για να αυξηθεί η δημόσια εμπιστοσύνη στη διαδικασία, η εξήγηση
για την καθυστέρηση δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων και των υποστηρικτικών δεδομένων 
θα πρέπει να δικαιολογείται δεόντως και να δημοσιεύεται στη βάση δεδομένων της ΕΕ από τον 
ανάδοχο.
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Τροπολογία 537
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός της περίληψης που αναφέρεται στο 
άρθρο 34, παράγραφος 3 και στο 
παράρτημα ΙΙΙ α του παρόντος 
κανονισμού, η βάση δεδομένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει μία 
περίληψη αποτελεσμάτων 
προσαρμοσμένων προκειμένου να 
γίνονται κατανοητά από άτομα εκτός του 
ιατρικού επαγγέλματος.

Or. fr

Τροπολογία 538
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου με την υποχρέωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, 
επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Η
Επιτροπή εκπονεί κατευθυντήριες
γραμμές για τα κράτη μέλη σχετικά με 
την ενιαία εφαρμογή παρόμοιων 
χρηματικών προστίμων.

Or. en

Τροπολογία 539
Françoise Grossetête, Μαρίνα Γιαννακουδάκη, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
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Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με σκοπό να προστατευθούν τα
προσωπικά δεδομένα και οι εμπορικές 
εμπιστευτικές πληροφορίες, και με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 78 
παράγραφος 3, η περίληψη των
αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής που 
έχει ως σκοπό τη λήψη άδειας 
κυκλοφορίας στην αγορά, θα καθίσταται 
δημόσια 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 
της εξουσιοδότησης για άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά ή ένα έτος μετά 
το τέλος της κλινικής δοκιμής σε 
περίπτωση που δεν συνεχίσθηκε η εξέλιξη 
του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα όλων των κλινικών δοκιμών θα πρέπει να δημοσιεύονται έγκαιρα. Η εν λόγω
δημοσίευση θα πρέπει να επιτρέπει την ενημέρωση του κοινού, των ασθενών και των
ερευνητών σχετικά με τα συμπεράσματα της κλινικής δοκιμής, χωρίς να εμποδίζεται η
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ιατρικής έρευνας. Η περίοδος δημοσιοποίησης των εν λόγω 
αποτελεσμάτων είναι σημαντική με σκοπό να αποφευχθεί οιοσδήποτε αθέμιτος ανταγωνισμός 
που θα υπονόμευε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ιατρικής έρευνας.

Τροπολογία 540
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφια 2 α και 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για ιατρικά προϊόντα στα οποία έχει
δοθεί άδεια κυκλοφορίας στην αγορά ή
για τα οποία η διαδικασία λήψης
απόφασης για αίτηση όσον αφορά άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά έχει περατωθεί, 
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ο ανάδοχος υποβάλλει στη βάση 
δεδομένων της ΕΕ την έκθεση κλινικής 
μελέτης για την κλινική δοκιμή.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
οργανισμό, εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 85, σε 
σχέση με την πρόσβαση του κοινού στην 
έκθεση κλινικής μελέτης και σε άλλα 
σχετικά δεδομένα της κλινικής δοκιμής,
με σκοπό να καθορίσει κανόνες όσον 
αφορά τα πλαίσια δράσης, τα μορφότυπα 
των κλινικών δεδομένων και τη βέλτιστη 
πρακτική στον τομέα της ανάλυσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τον Νοέμβριο του 2010, σε συμφωνία με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τη δημόσια
πρόσβαση σε έγγραφα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δημοσιεύσει πάνω από 1,5 
εκατομμύριο σελίδες για δεδομένα κλινικών δοκιμών ανταποκρινόμενος σε αιτήματα που
αφορούν την ασφάλεια, και εργάζεται, επί του παρόντος, για την προενεργό δημοσίευση 
δεδομένων κλινικών δοκιμών για φάρμακα μόλις θα έχει περατωθεί η διαδικασία λήψεως 
απόφασης περατωθεί σχετικά με αίτηση για ευρωπαϊκή άδεια κυκλοφορίας στην αγορά. 
Περαιτέρω διατάξεις θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εγκριθούν σε στενή συνεργασία με τον 
οργανισμό για τη δημοσίευση δεδομένων κλινικών δοκιμών μόλις ένα προϊόν λάβει την άδεια 
κυκλοφορίας του στην αγορά.

Τροπολογία 541
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου με την υποχρέωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και σε 
περίπτωση έλλειψης μελλοντικής και 
κατάλληλης αιτιολόγησης η οποία 
παρέχεται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
μέσω του ιστοτόπου, επιβάλλονται 
χρηματικά πρόστιμα από τα ενεχόμενα 
κράτη μέλη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Υφίστανται, ενδεχομένως, περιπτώσεις όπου υπάρχει επαρκής αποδεκτή αιτιολόγηση· θα πρέπει
να υπάρχει το λιγότερο δυνατότητα να εξετασθεί αυτή πριν την επιβολή προστίμων. Θεωρούμε
ότι παρόμοιες περιπτώσεις θα παραμείνουν έκτακτες – θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι δυνατό 
για τον ανάδοχο να έλθει σε επαφή με τον εισηγητή για να ελέγξει εάν η αιτιολόγηση είναι 
αποδεκτή. Παρόμοιες εξαιρέσεις θα μπορούσαν να συζητηθούν περαιτέρω σε ένα φόρουμ 
μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να υπάρξει ενιαία προσέγγιση.

Τροπολογία 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου με την υποχρέωση που 
αναφέρεται στην παράγραφος 3, 
επιβάλλονται εναρμονισμένες ποινές από 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Το ποσό 
ανέρχεται έως 7.000 ευρώ για τις 30 
πρώτες μέρες της μη συμμόρφωσης και 
έως 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέρα 
καθυστέρησης μέχρι τη συμμόρφωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ποινών θα δώσει στα κράτη μέλη ένα εργαλείο επιβολής ώστε να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση από τους αναδόχους με την υποχρέωση να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματά τους. 
Οι ΗΠΑ έχουν επίσης ένα σύστημα ποινών (10.000 δολάρια για τις πρώτες 30 μέρες και 10.000 
για κάθε επιπλέον μέρα).

Τροπολογία 543
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, εάν δεν επανακινηθεί κλινική 
δοκιμή η οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί 
προσωρινά, ως ημερομηνία τέλους της 
κλινικής δοκιμής θεωρείται η ημερομηνία 
της απόφασης του αναδόχου να μη 
συνεχίσει την κλινική δοκιμή. Στην 
περίπτωση πρόωρου τερματισμού ως 
ημερομηνία τέλους της κλινικής δοκιμής 
θεωρείται η ημερομηνία πρόωρου 
τερματισμού.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, εάν δεν επανακινηθεί κλινική 
δοκιμή η οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί 
προσωρινά, ως ημερομηνία τέλους της 
κλινικής δοκιμής θεωρείται η ημερομηνία 
της απόφασης του αναδόχου να μη 
συνεχίσει την κλινική δοκιμή, με 
παράταση ίση με την διάρκεια 
παρακολούθησης των συμμετεχόντων 
που προβλέπεται από το πρωτόκολλο.
Στην περίπτωση πρόωρου τερματισμού ως 
ημερομηνία τέλους της κλινικής δοκιμής 
θεωρείται η ημερομηνία πρόωρου 
τερματισμού.

Or. fr

Τροπολογία 544
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, εάν δεν επανακινηθεί κλινική 
δοκιμή η οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί 
προσωρινά, ως ημερομηνία τέλους της 
κλινικής δοκιμής θεωρείται η ημερομηνία 
της απόφασης του αναδόχου να μη 
συνεχίσει την κλινική δοκιμή. Στην 
περίπτωση πρόωρου τερματισμού ως 
ημερομηνία τέλους της κλινικής δοκιμής 
θεωρείται η ημερομηνία πρόωρου 
τερματισμού.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, εάν δεν επανακινηθεί κλινική 
δοκιμή η οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί 
προσωρινά, ως ημερομηνία τέλους της 
κλινικής δοκιμής θεωρείται η ημερομηνία 
της απόφασης του αναδόχου να μη 
συνεχίσει την κλινική δοκιμή. Στην 
περίπτωση πρόωρου τερματισμού ως 
ημερομηνία τέλους της κλινικής δοκιμής 
θεωρείται η ημερομηνία πρόωρου 
τερματισμού. Μετά 12 μήνες προσωρινής
διακοπής, και ελλείψει κατάλληλης
μελλοντικής αιτιολόγησης προς τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τα δεδομένα 
από την κλινική δοκιμή υποβάλλονται 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ, ακόμη και 
σε μη ολοκληρωμένη μορφή. Οι λόγοι για 
την πρόωρη περάτωση της κλινικής 
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δοκιμής δημοσιεύονται στη βάση 
δεδομένων της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υφίστανται, ενδεχομένως, περιπτώσεις όπου υπάρχει μια επαρκής αποδεκτή αιτιολόγηση· θα
πρέπει να υπάρχει το λιγότερο δυνατότητα να εξετασθεί αυτή πριν την επιβολή προστίμων. 
Παράδειγμα: έλλειψη ενός φαρμάκου σε κάποια κράτη μέλη, όπως πρόσφατα συνέβη με το 
φάρμακο Caelix στην ΕΕ· ορισμένες δοκιμές θα έπρεπε πραγματικά να περατωθούν, αλλά άλλες 
δοκιμές ήταν δυνατόν να τερματισθούν με ασφαλή τρόπο και να ξεκινήσουν εκ νέου μετά από 
12 μήνες ή και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 85 με σκοπό να 
τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙα με στόχο 
την προσαρμογή του σε επιστημονικές ή 
γενικές ρυθμιστικές εξελίξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ελαστικότητα για την αναπροσαρμογή του περιεχομένου της περίληψης των 
αποτελεσμάτων σε περίπτωση επιστημονικών ή γενικών ρυθμιστικών εξελίξεων.

Τροπολογία 546
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
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που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 (στο εξής ο «Οργανισμός») 
καταρτίζει και διατηρεί ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων για την υποβολή των 
κοινοποιήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 38 και 39.

που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 (στο εξής ο «Οργανισμός») 
καταρτίζει και διατηρεί ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων για την υποβολή των 
κοινοποιήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 38 και 39 και 41.

Or. fr

Τροπολογία 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 (στο εξής ο «Οργανισμός») 
καταρτίζει και διατηρεί ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων για την υποβολή των 
κοινοποιήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 38 και 39.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 (στο εξής ο «Οργανισμός») 
καταρτίζει και διατηρεί ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων για την υποβολή των 
κοινοποιήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 38 και 39. Η ηλεκτρονική αυτή 
βάση δεδομένων θα αποτελέσει τμήμα 
της βάσης δεδομένων που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η βάση δεδομένων που αναφέρεται είναι η EUdraVigilence και ότι δεν 
πρόκειται για νέα βάση δεδομένων. Ο παρών κανονισμός πρέπει να βασίζεται σε υπάρχοντα 
μέσα.

Τροπολογία 548
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 (στο εξής ο «Οργανισμός») 
καταρτίζει και διατηρεί ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων για την υποβολή των 
κοινοποιήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 38 και 39.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 (στο εξής ο «Οργανισμός») 
καταρτίζει και διατηρεί ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων για την υποβολή των 
κοινοποιήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 38 και 39, στις οποίες έχει 
πρόσβαση το κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων είναι ζωτική για την έγκαιρη
ανακάλυψη ενδείξεων.

Τροπολογία 549
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ερευνητής κοινοποιεί αμέσως τυχόν 
σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα στον 
ανάδοχο εκτός εάν το πρωτόκολλο 
προβλέπει, για ορισμένα ανεπιθύμητα 
συμβάντα, ότι δεν απαιτείται κοινοποίηση.
Ο ερευνητής καταγράφει όλα τα σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα. Κατά περίπτωση, 
ο ερευνητής αποστέλλει έκθεση 
παρακολούθησης στον ανάδοχο.

2. Ο ερευνητής κοινοποιεί αμέσως τυχόν 
σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα στον 
ανάδοχο εκτός εάν το πρωτόκολλο 
προβλέπει, για ορισμένα ανεπιθύμητα 
συμβάντα, ότι δεν απαιτείται κοινοποίηση.
Ο ερευνητής καταγράφει όλα τα σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα. Κατά περίπτωση, 
ο ερευνητής αποστέλλει έκθεση 
παρακολούθησης στον ανάδοχο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λανθασμένη μετάφραση από τα αγγλικά στα γαλλικά.

Τροπολογία 550
Margrete Auken
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ερευνητής κοινοποιεί αμέσως τυχόν 
σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα στον 
ανάδοχο εκτός εάν το πρωτόκολλο 
προβλέπει, για ορισμένα ανεπιθύμητα 
συμβάντα, ότι δεν απαιτείται 
κοινοποίηση. Ο ερευνητής καταγράφει 
όλα τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα.
Κατά περίπτωση, ο ερευνητής αποστέλλει 
έκθεση παρακολούθησης στον ανάδοχο.

2. Ο ερευνητής κοινοποιεί αμέσως τυχόν 
σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα στον 
ανάδοχο. Ο ανάδοχος καταγράφει όλα τα 
σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα. Ο
ανάδοχος υποβάλλει αντίγραφα των εν 
λόγω εγγράφων στη βάση δεδομένων της 
ΕΕ μέσω του ιστοτόπου της ΕΕ. Ο
ερευνητής αποστέλλει έκθεση 
παρακολούθησης στον ανάδοχο και ο 
ανάδοχος υποβάλλει λεπτομερή έκθεση 
παρακολούθησης στη βάση δεδομένων 
της ΕΕ το ταχύτερο δυνατόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων θα πρέπει να αποτελεί σαφή υποχρέωση
όπως και η υποβολή ακριβών και πλήρων εκθέσεων για ανεπιθύμητα συμβάντα, εγκαίρως, στη 
βάση δεδομένων της ΕΕ.

Τροπολογία 551
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ερευνητής κοινοποιεί αμέσως τυχόν 
σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα στον 
ανάδοχο εκτός εάν το πρωτόκολλο 
προβλέπει, για ορισμένα ανεπιθύμητα 
συμβάντα, ότι δεν απαιτείται κοινοποίηση. 
Ο ερευνητής καταγράφει όλα τα σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα. Κατά περίπτωση, 
ο ερευνητής αποστέλλει έκθεση 
παρακολούθησης στον ανάδοχο.

2. Ο ερευνητής κοινοποιεί τυχόν σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα στον ανάδοχο όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και χωρίς περιττή 
καθυστέρηση, εκτός εάν το πρωτόκολλο 
προβλέπει, για ορισμένα ανεπιθύμητα 
συμβάντα, ότι δεν απαιτείται κοινοποίηση. 
Ο ερευνητής καταγράφει όλα τα σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα. Κατά περίπτωση, 
ο ερευνητής αποστέλλει έκθεση 
παρακολούθησης στον ανάδοχο.
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Τροπολογία 552
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Για τις κλινικές δοκιμές χαμηλού 
κινδύνου και τις κλινικές δοκιμές μεσαίου 
κινδύνου που χρησιμοποιούν 
προγράμματα αγωγής βασισμένα σε 
δημοσιευμένα στοιχεία ή σε συστάσεις 
συνήθους αγωγής, το πρωτόκολλο μπορεί 
να ορίζει ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι 
συνήθεις κανόνες επαγρύπνησης.

Or. fr

Τροπολογία 553
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ανάδοχος κοινοποιεί ηλεκτρονικά και
χωρίς καθυστέρηση στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 36 κάθε σχετική πληροφορία 
αναφορικά με εικαζόμενες απροσδόκητες 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από υπό 
έρευνα φάρμακα στον βαθμό που η 
εικαζόμενη απροσδόκητη σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια εκδηλώθηκε κατά 
κλινική δοκιμή που διενεργήθηκε από τον 
ανάδοχο ή εκδηλώθηκε σε κλινική δοκιμή 
που συνδέεται με τον ανάδοχο.

1. Ο ανάδοχος κοινοποιεί ηλεκτρονικά και
εντός χρονικού διαστήματος που 
καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων που 
αναφέρεται στο άρθρο 36 κάθε σχετική 
πληροφορία αναφορικά με εικαζόμενες 
απροσδόκητες σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες από υπό έρευνα φάρμακα στον 
βαθμό που η εικαζόμενη απροσδόκητη 
σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια εκδηλώθηκε 
κατά κλινική δοκιμή που διενεργήθηκε από 
τον ανάδοχο ή εκδηλώθηκε σε κλινική 
δοκιμή που διενεργήθηκε από τον 
ανάδοχο ή από άλλον ανάδοχο ο οποίος 
είναι είτε μέρος της ίδιας μητρικής 
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εταιρείας ή με τον οποίο ο ανάδοχος 
αναπτύσσει από κοινού το ιατρικό προϊόν 
στη βάση επίσημης συμφωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του κειμένου επειδή η διατύπωση «κλινική δοκιμή που συνδέεται με τον ανάδοχο» 
είναι πολύ αόριστη.

Τροπολογία 554
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ανάδοχος κοινοποιεί ηλεκτρονικά και 
χωρίς καθυστέρηση στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 36 κάθε σχετική πληροφορία 
αναφορικά με εικαζόμενες απροσδόκητες 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από υπό 
έρευνα φάρμακα στον βαθμό που η 
εικαζόμενη απροσδόκητη σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια εκδηλώθηκε κατά 
κλινική δοκιμή που διενεργήθηκε από τον 
ανάδοχο ή εκδηλώθηκε σε κλινική δοκιμή 
που συνδέεται με τον ανάδοχο.

1. Ο ανάδοχος κοινοποιεί ηλεκτρονικά και 
χωρίς καθυστέρηση στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 36 κάθε σχετική πληροφορία 
αναφορικά με εικαζόμενες απροσδόκητες 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από υπό 
έρευνα φάρμακα στον βαθμό που η 
εικαζόμενη απροσδόκητη σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια εκδηλώθηκε κατά 
κλινική δοκιμή που διενεργήθηκε από τον 
ανάδοχο ή εκδηλώθηκε σε κλινική δοκιμή 
που συνδέεται με τον ανάδοχο, σύμφωνα 
με χρονικούς περιορισμούς που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημεία 
2.4 και 2.5.

Or. en

Τροπολογία 555
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ανάδοχος κοινοποιεί ηλεκτρονικά και
χωρίς καθυστέρηση στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 36 κάθε σχετική πληροφορία 
αναφορικά με εικαζόμενες απροσδόκητες 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από υπό 
έρευνα φάρμακα στον βαθμό που η 
εικαζόμενη απροσδόκητη σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια εκδηλώθηκε κατά 
κλινική δοκιμή που διενεργήθηκε από τον 
ανάδοχο ή εκδηλώθηκε σε κλινική δοκιμή 
που συνδέεται με τον ανάδοχο.

1. Ο ανάδοχος κοινοποιεί ηλεκτρονικά και
εντός χρονικών ορίων που καθορίζονται 
στα σημεία 2.4 και 2.5 του παραρτήματος 
ΙΙΙ στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που 
αναφέρεται στο άρθρο 36 κάθε σχετική 
πληροφορία αναφορικά με εικαζόμενες 
απροσδόκητες σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες από υπό έρευνα φάρμακα στον 
βαθμό που η εικαζόμενη απροσδόκητη 
σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια εκδηλώθηκε 
κατά κλινική δοκιμή που διενεργήθηκε από 
τον ανάδοχο ή εκδηλώθηκε σε κλινική 
δοκιμή που συνδέεται με τον ανάδοχο.

Or. en

Τροπολογία 556
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ανάδοχος κοινοποιεί ηλεκτρονικά και 
χωρίς καθυστέρηση στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 36 κάθε σχετική πληροφορία 
αναφορικά με εικαζόμενες απροσδόκητες 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από υπό 
έρευνα φάρμακα στον βαθμό που η 
εικαζόμενη απροσδόκητη σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια εκδηλώθηκε κατά 
κλινική δοκιμή που διενεργήθηκε από τον 
ανάδοχο ή εκδηλώθηκε σε κλινική δοκιμή 
που συνδέεται με τον ανάδοχο.

1. Ο ανάδοχος κοινοποιεί ηλεκτρονικά και 
χωρίς καθυστέρηση στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 36 κάθε σχετική πληροφορία 
αναφορικά με εικαζόμενες απροσδόκητες 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από υπό 
έρευνα και συγχορηγούμενα φάρμακα 
στον βαθμό που η εικαζόμενη 
απροσδόκητη σοβαρή ανεπιθύμητη 
ενέργεια εκδηλώθηκε κατά κλινική δοκιμή 
που διενεργήθηκε από τον ανάδοχο ή 
εκδηλώθηκε σε κλινική δοκιμή που 
συνδέεται με τον ανάδοχο.

Or. fr
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Τροπολογία 557
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρονική προθεσμία κοινοποίησης 
λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της 
αντίδρασης. Όταν απαιτείται για να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη κοινοποίηση, ο 
ανάδοχος μπορεί να υποβάλει μια αρχική 
μη ολοκληρωμένη έκθεση την οποία θα 
ακολουθεί η πλήρης έκθεση.

2. Η χρονική προθεσμία κοινοποίησης 
λαμβάνει υπόψη το σοβαρό χαρακτήρα
της αντίδρασης. Όταν απαιτείται για να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη κοινοποίηση, ο 
ανάδοχος μπορεί να υποβάλει μια αρχική 
μη ολοκληρωμένη έκθεση την οποία θα 
ακολουθεί η πλήρης έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρονική προθεσμία κοινοποίησης 
λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της 
αντίδρασης. Όταν απαιτείται για να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη κοινοποίηση, ο 
ανάδοχος μπορεί να υποβάλει μια αρχική 
μη ολοκληρωμένη έκθεση την οποία θα 
ακολουθεί η πλήρης έκθεση.

2. Η χρονική προθεσμία κοινοποίησης 
λαμβάνει υπόψη το σοβαρό χαρακτήρα
της αντίδρασης. Όταν απαιτείται για να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη κοινοποίηση, ο 
ανάδοχος μπορεί να υποβάλει μια αρχική 
μη ολοκληρωμένη έκθεση την οποία θα 
ακολουθεί η πλήρης έκθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη νομική διατύπωση της νομοθεσίας της ΕΕ περί φαρμακοεπαγρύπνησης.

Τροπολογία 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο ανάδοχος, λόγω έλλειψης πόρων, 
δεν έχει τη δυνατότητα να αποστείλει 
κοινοποιήσεις στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 36, 
μπορεί να αποστείλει κοινοποίηση στο 
κράτος μέλος στο οποίο εκδηλώθηκε η 
εικαζόμενη απροσδόκητη σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια. Το κράτος μέλος 
κοινοποιεί την εικαζόμενη απροσδόκητη 
σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα 
με την παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σοβαρές ανεπιθύμητες επιπτώσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται σε μία μόνο υπηρεσία με σκοπό 
όλες οι πληροφορίες για σοβαρές ανεπιθύμητες επιπτώσεις να συγκεντρώνονται στην ίδια 
υπηρεσία.

Τροπολογία 560
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο ανάδοχος, λόγω έλλειψης πόρων, 
δεν έχει τη δυνατότητα να αποστείλει 
κοινοποιήσεις στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 36, 
μπορεί να αποστείλει κοινοποίηση στο 
κράτος μέλος στο οποίο εκδηλώθηκε η 
εικαζόμενη απροσδόκητη σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια. Το κράτος μέλος 
κοινοποιεί την εικαζόμενη απροσδόκητη 
σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.

3. Εάν ο ανάδοχος, λόγω έλλειψης πόρων, 
εξαιτίας του μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα της δοκιμής, δεν έχει τη 
δυνατότητα να αποστείλει κοινοποιήσεις 
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που 
αναφέρεται στο άρθρο 36, μπορεί να 
αποστείλει κοινοποίηση στο κράτος μέλος 
στο οποίο εκδηλώθηκε η εικαζόμενη 
απροσδόκητη σοβαρή ανεπιθύμητη 
ενέργεια. Το κράτος μέλος κοινοποιεί την 
εικαζόμενη απροσδόκητη σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποστήριξη από τα κράτη μέλη θα πρέπει να κατευθύνεται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 
μόνο. Εμπορικοί ανάδοχοι θα πρέπει να αποκλείονται από αυτό το όφελος.

Τροπολογία 561
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα μη εγκεκριμένα υπό 
έρευνα φάρμακα εκτός από τα εικονικά 
σκευάσματα, και τα εγκεκριμένα υπό 
έρευνα φάρμακα τα οποία, σύμφωνα με 
το πρωτόκολλο, δεν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους όρους της άδειας 
κυκλοφορίας, ο ανάδοχος υποβάλλει 
ετησίως στον Οργανισμό, σε ηλεκτρονική 
μορφή, έκθεση σχετικά με την ασφάλεια 
κάθε υπό έρευνα φαρμάκου που 
χρησιμοποιείται στην κλινική δοκιμή της 
οποίας είναι ανάδοχος.

1. Ο ανάδοχος υποβάλλει ετησίως στον 
Οργανισμό, σε ηλεκτρονική μορφή, 
έκθεση σχετικά με την ασφάλεια του κάθε 
υπό έρευνα φαρμάκου ή του συνόλου των 
υπό έρευνα φαρμάκων τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε μία κλινική δοκιμή 
της οποίας είναι ανάδοχος στην 
περίπτωση που η κλινική δοκιμή αφορά 
εγκεκριμένα φάρμακα που έχουν 
δοκιμαστεί σε προγράμματα αγωγής μη 
προβλεπόμενα από την άδεια 
κυκλοφορίας τους και τα οποία δεν 
υποστηρίζονται από στοιχεία ή συστάσεις 
και στην περίπτωση όπου η κλινική 
δοκιμή είναι υψηλού κινδύνου.

Or. fr

Τροπολογία 562
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα μη εγκεκριμένα υπό 
έρευνα φάρμακα εκτός από τα εικονικά 
σκευάσματα, και τα εγκεκριμένα υπό 
έρευνα φάρμακα τα οποία, σύμφωνα με 

1. Για κλινικές δοκιμές άλλες από 
χαμηλού και μεσαίου κινδύνου δοκιμές 
που χρησιμοποιούν καθεστώτα θεραπείας 
τα οποία ενισχύονται από δημοσιευμένες 
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το πρωτόκολλο, δεν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους όρους της άδειας 
κυκλοφορίας, ο ανάδοχος υποβάλλει 
ετησίως στον Οργανισμό, σε ηλεκτρονική 
μορφή, έκθεση σχετικά με την ασφάλεια 
κάθε υπό έρευνα φαρμάκου που 
χρησιμοποιείται στην κλινική δοκιμή της 
οποίας είναι ανάδοχος.

αποδείξεις και/ή τυποποιημένες 
κατευθυντήριες γραμμές για θεραπεία, ο 
ανάδοχος υποβάλλει ετησίως στον 
Οργανισμό, σε ηλεκτρονική μορφή, 
έκθεση σχετικά με την ασφάλεια κάθε υπό 
έρευνα φαρμάκου που χρησιμοποιείται 
στην κλινική δοκιμή της οποίας είναι 
ανάδοχος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση που βασίζεται στον ορισμό δοκιμής χαμηλού έναντι δοκιμής μεσαίου κινδύνου.

Τροπολογία 563
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα μη εγκεκριμένα υπό 
έρευνα φάρμακα εκτός από τα εικονικά 
σκευάσματα, και τα εγκεκριμένα υπό 
έρευνα φάρμακα τα οποία, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο, δεν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους όρους της άδειας 
κυκλοφορίας, ο ανάδοχος υποβάλλει 
ετησίως στον Οργανισμό, σε ηλεκτρονική 
μορφή, έκθεση σχετικά με την ασφάλεια 
κάθε υπό έρευνα φαρμάκου που 
χρησιμοποιείται στην κλινική δοκιμή της 
οποίας είναι ανάδοχος.

1. Όσον αφορά τα μη εγκεκριμένα υπό 
έρευνα φάρμακα εκτός από τα εικονικά 
σκευάσματα, και τα εγκεκριμένα υπό 
έρευνα φάρμακα τα οποία, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο, δεν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους όρους της άδειας 
κυκλοφορίας, εκτός και αν η δοκιμή δεν 
ορίζεται ως κλινική δοκιμή χαμηλής 
παρέμβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει 
ετησίως στον Οργανισμό, σε ηλεκτρονική 
μορφή, έκθεση σχετικά με την ασφάλεια 
κάθε υπό έρευνα φαρμάκου που 
χρησιμοποιείται στην κλινική δοκιμή της 
οποίας είναι ανάδοχος.

Or. fi

Τροπολογία 564
Anna Rosbach



AM\928647EL.doc 61/82 PE506.161v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν ο ανάδοχος δεν έχει πρόσβαση 
σε ορισμένες πληροφορίες και, ως εκ 
τούτου, δεν είναι σε θέση να υποβάλει 
πλήρη έκθεση, το γεγονός αυτό 
αναφέρεται στην έκθεση.
Σε περίπτωση κλινικής δοκιμής που 
συνεπάγεται την χρήση περισσοτέρων του 
ενός υπό έρευνα φαρμάκων, ο ανάδοχος 
μπορεί να υποβάλει μία μόνο έκθεση 
ασφάλειας για όλα τα υπό έρευνα 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη 
δοκιμή. Ο ανάδοχος συμπεριλαμβάνει 
στην έκθεση αιτιολόγηση για την 
απόφαση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 565
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αρχίζει με την πρώτη 
έγκριση της κλινικής δοκιμής σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό και λήγει με το 
τέλος της τελευταίας κλινικής δοκιμής που 
διενεργεί ο ανάδοχος με το υπό έρευνα 
φάρμακο.

2. Η υποχρέωση για έναν ιδιαίτερο 
ανάδοχο που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 αρχίζει με την πρώτη έγκριση της 
κλινικής δοκιμής σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για τον εν λόγω ανάδοχο.
Λήγει με το τέλος της τελευταίας κλινικής 
δοκιμής που διενεργεί ο ανάδοχος με το 
υπό έρευνα φάρμακο. Η υποχρέωση 
υποβολής ετήσιας έκθεσης δεν 
εφαρμόζεται όταν ο ανάδοχος δεν 
διενεργεί επί του παρόντος οιαδήποτε 
κλινική δοκιμή με το υπό έρευνα 
φάρμακο.

Or. en
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Τροπολογία 566
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39α
Υποβολή έκθεσης σχετικά με την 

απόκλιση από την αποτελεσματικότητα 
εγκεκριμένων φαρμάκων

Σε ό,τι αφορά εγκεκριμένα φάρμακα τα 
οποία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
όρους της άδειας κυκλοφορίας, ο 
ερευνητής πρέπει να ενημερώσει τον 
ανάδοχο και τον οργανισμό για οιαδήποτε 
παρατηρηθείσα απόκλιση όσον αφορά 
την αποτελεσματικότητα του υπό έρευνα 
φαρμάκου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόκλιση από την αποτελεσματικότητα για εγκεκριμένο φάρμακο θα μπορούσε να αποτελέσει
σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια των ασθενών και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προστίθεται 
στην υποχρέωση κοινοποίησης σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 567
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός διαβιβάζει, σε 
ηλεκτρονική μορφή, στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη τις πληροφορίες που 
κοινοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 38 
και 39.

1. Ο Οργανισμός διαβιβάζει, σε 
ηλεκτρονική μορφή, στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη τις πληροφορίες που 
κοινοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 38, 
39 και 39α.
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Or. en

Τροπολογία 568
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός διαβιβάζει, σε 
ηλεκτρονική μορφή, στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη τις πληροφορίες που
κοινοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 38 
και 39.

1. Ο Οργανισμός διαβιβάζει, σε 
ηλεκτρονική μορφή, στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη τις πληροφορίες που 
κοινοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 38, 
39 και 41.

Or. en

Τροπολογία 569
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται κατά την 
αξιολόγηση των πληροφοριών που 
κοινοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 38 
και 39.

2. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται κατά την 
αξιολόγηση των πληροφοριών που 
κοινοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 38,  
39 και 41.

Or. en

Τροπολογία 570
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας
εμπλέκεται στην αξιολόγηση της 
παρούσας πληροφόρησης.

Or. en

Τροπολογία 571
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ετήσια υποβολή έκθεσης από τον ανάδοχο 
στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας

Ετήσια υποβολή έκθεσης από τον ανάδοχο 
στον Οργανισμό

Or. fr

Τροπολογία 572
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα εγκεκριμένα φάρμακα 
τα οποία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους 
της άδειας κυκλοφορίας, ο ανάδοχος 
ενημερώνει σε ετήσια βάση τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας σχετικά με κάθε 
εικαζόμενη σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια.

1. Όσον αφορά τα εγκεκριμένα φάρμακα 
τα οποία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους 
της άδειας κυκλοφορίας, ο ανάδοχος 
ενημερώνει σε ετήσια βάση τον
Οργανισμό σχετικά με κάθε εικαζόμενη 
σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια.

Or. fr

Τροπολογία 573
Antonyia Parvanova
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα εγκεκριμένα φάρμακα 
τα οποία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους 
της άδειας κυκλοφορίας, ο ανάδοχος 
ενημερώνει σε ετήσια βάση τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας σχετικά με κάθε 
εικαζόμενη σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια.

1. Όσον αφορά τα εγκεκριμένα φάρμακα 
τα οποία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους 
της άδειας κυκλοφορίας, ο ανάδοχος 
ενημερώνει τουλάχιστον σε ετήσια βάση 
τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας σχετικά με 
κάθε εικαζόμενη σοβαρή ανεπιθύμητη 
ενέργεια, πέραν των υποχρεώσεων 
υποβολής έκθεσης σχετικά με την 
ασφάλεια για το εγκεκριμένο φάρμακο 
όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2001/83/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
726/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή έκθεσης για ύποπτες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να ευθυγραμμισθεί 
με τις απαιτήσεις που υφίστανται ήδη για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά σύμφωνα με 
τη νομοθεσία περί φαρμακοεπαγρύπνησης.

Τροπολογία 574
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποβολή εκθέσεων για την ασφάλεια 
όσον αφορά τα συγχορηγούμενα φάρμακα 
γίνεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Η υποβολή εκθέσεων για την ασφάλεια 
όσον αφορά τα συγχορηγούμενα φάρμακα 
γίνεται από τον ερευνητή σύμφωνα με το 
κεφάλαιο 3 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή έκθεσης για ύποπτες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να ευθυγραμμισθεί 
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με τις απαιτήσεις που υφίστανται ήδη για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά σύμφωνα με 
τη νομοθεσία περί φαρμακοεπαγρύπνησης.

Τροπολογία 575
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποβολή εκθέσεων για την ασφάλεια 
όσον αφορά τα συγχορηγούμενα φάρμακα 
γίνεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Η υποβολή εκθέσεων για την ασφάλεια 
όσον αφορά τα συγχορηγούμενα φάρμακα 
γίνεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 2012/83/ΕΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τροποποιηθεί η αναφορά στην οδηγία. Στην πραγματικότητα, η οδηγία 2010/84/ΕE, 
που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2011, τροποποιεί όσον αφορά την φαρμακοεπαγρύπνηση, 
την οδηγία 2001/83/ΕΚ.

Τροπολογία 576
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας της 
Ένωσης και των ειδικών κατευθυντήριων 
γραμμών της Επιτροπής, ο ανάδοχος και ο 
ερευνητής, κατά την κατάρτιση του 
πρωτοκόλλου και κατά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και του 
πρωτόκολλου, λαμβάνουν δεόντως υπόψη 
τα πρότυπα ποιότητας που καθορίζονται
στις λεπτομερείς διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές για την ορθή κλινική πρακτική 
της Διεθνούς Διάσκεψης για την 
Εναρμόνιση των Τεχνικών Απαιτήσεων για 

Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας της 
Ένωσης και των ειδικών κατευθυντήριων 
γραμμών της Επιτροπής, ο ανάδοχος και ο 
ερευνητής, κατά την κατάρτιση του 
πρωτοκόλλου και κατά την διεξαγωγή 
κλινικής δοκιμής σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και το πρωτόκολλο, 
αναφέρονται στις διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές για την ορθή κλινική πρακτική 
της Διεθνούς Διάσκεψης για την 
Εναρμόνιση των Τεχνικών Απαιτήσεων για 
την Καταχώριση των Φαρμακευτικών 
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την Καταχώριση των Φαρμακευτικών 
Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (ICH).

Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (ICH)
όπως εμφανίζεται στο παράρτημα [xxx].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΟΚΠ (Ορθή Κλινική Πρακτική) παραμένει η αναφορά για τη διεξαγωγή δοκιμών.

Τροπολογία 577
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις λεπτομερείς 
διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για την 
ορθή κλινική πρακτική που αναφέρονται 
στο δεύτερο εδάφιο.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις λεπτομερείς 
διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για την 
ορθή κλινική πρακτική που αναφέρονται 
στο δεύτερο εδάφιο στο παράρτημα [xxx] 
του παρόντος κανονισμού και τις 
ενημερώνει τακτικά.

Or. en

Τροπολογία 578
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρακολούθηση Αξιολόγηση κινδύνου, διαχείριση 
ποιότητας και παρακολούθηση

Or. en

Τροπολογία 579
Philippe Juvin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ανάδοχος ασκεί επαρκή παρακολούθηση 
κατά τη διενέργεια μιας κλινικής δοκιμής. 
Το εύρος και η φύση της παρακολούθησης 
καθορίζονται από τον ανάδοχο με βάση
όλα τα χαρακτηριστικά της κλινικής 
δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων των 
ακόλουθων χαρακτηριστικών:

Ο ανάδοχος ασκεί επαρκή παρακολούθηση 
κατά τη διενέργεια μιας κλινικής δοκιμής. 
Το εύρος και η φύση της παρακολούθησης 
καθορίζονται από τον ανάδοχο με βάση
αξιολόγηση κινδύνου που καλύπτει όλες 
τις πτυχές κινδύνου της κλινικής δοκιμής
(κίνδυνο για τα δικαιώματα του 
συμμετέχοντα, κίνδυνο για την ασφάλεια 
και την ακεραιότητα του συμμετέχοντα, 
κίνδυνο για την ποιότητα των δεδομένων 
και την ανθεκτικότητα των 
αποτελεσμάτων). Η αξιολόγηση του 
κινδύνου καθορίζει τη διαχείριση της 
ποιότητας και τον έλεγχο των δοκιμών, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ειδική αξιολόγηση κινδύνου της δοκιμής που θα καλύπτει όλο το φάσμα των
χαρακτηριστικών κινδύνου (συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου που συνδέεται με διαγνωστικές 
διαδικασίες) θα πρέπει να καθορίζει τη διαχείρισης της ποιότητας της δοκιμής 
συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής όσον αφορά τον έλεγχο.

Τροπολογία 580
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ανάδοχος ασκεί επαρκή παρακολούθηση 
κατά τη διενέργεια μιας κλινικής δοκιμής. 
Το εύρος και η φύση της παρακολούθησης
καθορίζονται από τον ανάδοχο με βάση 
όλα τα χαρακτηριστικά της κλινικής 
δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων των 
ακόλουθων χαρακτηριστικών:

Ο ανάδοχος ασκεί επαρκή παρακολούθηση 
κατά τη διενέργεια μιας κλινικής δοκιμής. 
Το εύρος και η φύση της παρακολούθησης
διεξάγονται σύμφωνα με τις τρέχουσες 
οδηγίες ΟΚΠ και λαμβάνουν υπόψη τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση έχουν ήδη θεσπισθεί σε διεθνές επίπεδο από την 
ΟΚΠ.

Τροπολογία 581
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κατά πόσον η κλινική δοκιμή είναι 
κλινική δοκιμή χαμηλής παρέμβασης·

(α) κατά πόσον η κλινική δοκιμή είναι 
κλινική δοκιμή μεσαίου ή χαμηλού 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 582
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) του βαθμού απόκλισης της 
παρέμβασης από τη συνήθη κλινική 
πρακτική.

(γ) του βαθμού απόκλισης των 
διαδικασιών διάγνωσης από τη συνήθη 
κλινική πρακτική.

Or. en

Τροπολογία 583
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άλλα άτομα που συμμετέχουν στη 
διενέργεια κλινικής δοκιμής πρέπει να
διαθέτουν τα απαραίτητα, από πλευράς 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και πείρας, 
προσόντα για την εκτέλεση των 
αντίστοιχων καθηκόντων τους.

Κάθε άτομο που συμμετέχει στη 
διενέργεια κλινικής δοκιμής και την 
παρακολούθησή του πρέπει να διαθέτει τα 
απαραίτητα, από πλευράς εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και πείρας, προσόντα για την 
εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων
του.

Or. fr

Τροπολογία 584
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46α
Η επί του παρόντος βέλτιστη 

δοκιμασμένη παρέμβαση
Όλες οι νέες παρεμβάσεις θα
αξιολογούνται σε σχέση με την επί του 
παρόντος βέλτιστη δοκιμασμένη 
παρέμβαση, εκτός από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α) η χρήση εικονικών σκευασμάτων, ή η 
μη χορήγηση αγωγής είναι αποδεκτή σε 
μελέτες για τις οποίες δεν υφίσταται 
δοκιμασμένη παρέμβαση· ή
β) όπου για επιτακτικούς και άρτιους 
επιστημονικούς μεθοδολογικούς λόγους, η 
χρήση εικονικού σκευάσματος είναι 
απαραίτητη για να προσδιοριστεί η 
αποτελεσματικότητα ή η ασφάλεια μιας 
παρέμβασης και οι ασθενείς οι οποίοι 
λαμβάνουν το εικονικό σκεύασμα ή καμία 
αγωγή δεν θα υποβληθούν σε οιονδήποτε 
κίνδυνο σοβαρής ή μη αναστρέψιμης 
βλάβης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια των
συμμετεχόντων σε κλινική δοκιμή σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής, η 
χρήση εικονικών σκευασμάτων ή καμίας αγωγής θα πρέπει να εξετάζεται πάντα με ιδιαίτερη 
επιμέλεια όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 της Δήλωσης του Ελσίνκι του 2008.

Τροπολογία 585
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιχνηλάτηση, αποθήκευση, καταστροφή και 
επιστροφή των φαρμάκων

Παραλαβή, ιχνηλασιμότητα, αποθήκευση,
διάθεση, καταστροφή και επιστροφή των
υπό έρευνα φαρμάκων

Or. fr

Τροπολογία 586
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα υπό έρευνα φάρμακα ιχνηλατούνται, 
αποθηκεύονται, καταστρέφονται και 
επιστρέφονται με τρόπο κατάλληλο και 
αναλογικό για να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των συμμετεχόντων και η 
αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν από μια 
κλινική δοκιμή, λαμβανομένου υπόψη του
εάν το υπό έρευνα φάρμακο είναι 
εγκεκριμένο και εάν η κλινική δοκιμή 
είναι κλινική δοκιμή χαμηλής 
παρέμβασης.

Τα υπό έρευνα φάρμακα ιχνηλατούνται, 
αποθηκεύονται, καταστρέφονται και 
επιστρέφονται με τρόπο κατάλληλο και 
αναλογικό για να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των συμμετεχόντων και η 
αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν από μια 
κλινική δοκιμή, λαμβανομένου υπόψη εάν 
η κλινική δοκιμή είναι μεσαίου ή χαμηλού 
κινδύνου κλινική δοκιμή.
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση που βασίζεται στον ορισμό της δοκιμής χαμηλού κινδύνου και της δοκιμής μεσαίου 
κινδύνου.

Τροπολογία 587
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα υπό έρευνα φάρμακα ιχνηλατούνται, 
αποθηκεύονται, καταστρέφονται και 
επιστρέφονται με τρόπο κατάλληλο και 
αναλογικό για να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των συμμετεχόντων και η 
αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν από μια 
κλινική δοκιμή, λαμβανομένου υπόψη του 
εάν το υπό έρευνα φάρμακο είναι 
εγκεκριμένο και εάν η κλινική δοκιμή είναι 
κλινική δοκιμή χαμηλής παρέμβασης.

Τα υπό έρευνα φάρμακα
παραλαμβάνονται, ιχνηλατούνται, 
αποθηκεύονται, διατίθενται
καταστρέφονται και επιστρέφονται με 
τρόπο κατάλληλο και αναλογικό για να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια των 
συμμετεχόντων και η αξιοπιστία και η 
ανθεκτικότητα των δεδομένων που 
προκύπτουν από μια κλινική δοκιμή, 
λαμβανομένου υπόψη του εάν το υπό 
έρευνα φάρμακο είναι εγκεκριμένο και εάν 
η κλινική δοκιμή είναι κλινική δοκιμή 
χαμηλής παρέμβασης.

Or. fr

Τροπολογία 588
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να αχθούν 
εις πέρας από τα νομίμως 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στο κράτος 
μέλος όπου πρέπει να πραγματοποιηθούν 
οι εν λόγω διαδικασίες και συγκεκριμένα 
όταν οι διαδικασίες αυτές 



AM\928647EL.doc 73/82 PE506.161v01-00

EL

πραγματοποιούνται σε νοσοκομεία, 
κέντρα υγείας ή κλινικές από 
φαρμακοποιούς ή άλλα νομίμως 
εξουσιοδοτημένα άτομα στο 
ενδιαφερόμενο να προβεί στις διαδικασίες 
αυτές κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 589
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά 
την ιχνηλασιμότητα, την αποθήκευση, την 
καταστροφή και την επιστροφή των 
φαρμάκων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιέχονται στον φάκελο 
αίτησης.

2. Οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά 
την ιχνηλασιμότητα, την αποθήκευση, την
διάθεση, την καταστροφή και την 
επιστροφή των φαρμάκων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιέχονται στον φάκελο αίτησης.

Or. fr

Τροπολογία 590
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου,
«σοβαρή παράβαση» είναι μια παράβαση η 
οποία είναι πιθανό να επηρεάσει σε 
σημαντικό βαθμό την ασφάλεια και τα 
δικαιώματα των συμμετεχόντων ή την 
αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν από μια 
κλινική δοκιμή.

2. Για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου,
«σοβαρή παράβαση» είναι μια παράβαση η 
οποία είναι πιθανό να επηρεάσει σε 
σημαντικό βαθμό την ασφάλεια, τα 
δικαιώματα και την ευημερία των 
συμμετεχόντων ή την αξιοπιστία και την 
ανθεκτικότητα των δεδομένων που 
προκύπτουν από μια κλινική δοκιμή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του προτεινόμενου κανονισμού και του άρθρου 6 του Παγκόσμιου
Ιατρικού Συνδέσμου του Ελσίνκι για τις ηθικές αρχές όσον αφορά την ιατρική έρευνα στην
οποία εμπλέκονται άνθρωποι (Σεούλ 2008), θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην 
ασφάλεια, στα δικαιώματα και στην ευημερία των συμμετεχόντων ατόμων.

Τροπολογία 591
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ανάδοχος ενημερώνει τα οικεία κράτη 
μέλη μέσω της πύλης της ΕΕ και χωρίς 
περιττή καθυστέρηση σχετικά με όλα τα 
απροσδόκητα συμβάντα που επηρεάζουν 
τη σχέση οφέλους-κινδύνου της κλινικής 
δοκιμής, αλλά δεν είναι εικαζόμενες 
απροσδόκητες σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
38.

1. Ο ανάδοχος ενημερώνει τα οικεία κράτη 
μέλη μέσω της πύλης της ΕΕ και χωρίς 
περιττή καθυστέρηση σχετικά με όλα τα 
απροσδόκητα συμβάντα που επηρεάζουν 
τη σχέση οφέλους-κινδύνου της κλινικής 
δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι απροσδόκητες ανεπιθύμητες επιπτώσεις (π.χ. SUSAR).

Τροπολογία 592
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ενημερωτικό φυλλάδιο του ερευνητή 
επικαιροποιείται, όταν υπάρχουν νέες 
διαθέσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια, 
και τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

3. Το ενημερωτικό φυλλάδιο του ερευνητή 
επικαιροποιείται κάθε φορά που υπάρχουν 
νέες διαθέσιμες πληροφορίες για την 
ασφάλεια, και τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως.
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Or. sl

Τροπολογία 593
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ενημερωτικό φυλλάδιο του ερευνητή 
επικαιροποιείται, όταν υπάρχουν νέες
διαθέσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια,
και τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

3. Το ενημερωτικό φυλλάδιο του ερευνητή 
επικαιροποιείται, όταν είναι διαθέσιμες
νέες πληροφορίες για την ασφάλεια,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να επιβάλλει περιττό διοικητικό φόρτο. Το ενημερωτικό 
φυλλάδιο του ερευνητή πρέπει να επικαιροποιείται κάθε φορά που υπάρχουν νέες διαθέσιμες 
πληροφορίες για την ασφάλεια, γεγονός για το οποίο χρειάζεται ενίοτε περισσότερο από ένα 
έτος.

Τροπολογία 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ενημερωτικό φυλλάδιο του ερευνητή 
επικαιροποιείται, όταν υπάρχουν νέες
διαθέσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια, 
και τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

3. Το ενημερωτικό φυλλάδιο του ερευνητή 
επικαιροποιείται, όταν υπάρχουν νέες και 
συναφείς πληροφορίες για την ασφάλεια.

Or. fi

Τροπολογία 595
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το περιεχόμενο του ενημερωτικού
φυλλαδίου του ερευνητή προσαρμόζεται 
για δοκιμές χαμηλού και μεσαίου 
κινδύνου (βλέπε Παράρτημα I, μέρος 5, 
σημείο 20).

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, Μέρος 5, σημείο 20, το ενημερωτικό φυλλάδιο του
ερευνητή μπορεί να αντικατασταθεί από ΠΧΠ (Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος) για 
δοκιμές χαμηλού κινδύνου και από ΠΧΠ συν πρόσθετα έγγραφα για δοκιμές μεσαίου κινδύνου.

Τροπολογία 596
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Για εγκεκριμένα ιατρικά προϊόντα τα 
οποία, βάσει του πρωτοκόλλου, 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
όρους της άδειας κυκλοφορίας στην 
αγορά, η εγκριθείσα περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος μπορεί 
να αποτελέσει το έγγραφο αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας σε σχέση με το λιγότερο ελαφρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς που
εφαρμόζεται σε δοκιμές οι οποίες, σε σύγκριση με τις συνήθεις κλινικές προοπτικές, δεν 
συνεπάγονται πρόσθετους κινδύνους για τους συμμετέχοντες, θα ήταν χρήσιμο να
διευκρινιστούν στο κυρίως νομικό κείμενο οι απαιτήσεις για το ενημερωτικό φυλλάδιο του 
ερευνητή όσον αφορά δοκιμές με εγκεκριμένα πειραματικά φάρμακα παράλληλα με την παροχή 
των εν λόγω πληροφοριών στο παράρτημα I  (σημείο 5.20).
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Τροπολογία 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πληροφορία σχετικά με την 
κλινική δοκιμή καταγράφεται, αποτελεί 
αντικείμενο επεξεργασίας και χειρισμού 
και αποθηκεύεται με τρόπο που να 
επιτρέπει την επακριβή αναφορά, ερμηνεία 
και επαλήθευσή της ενώ το απόρρητο των 
αρχείων των προσωπικών δεδομένων που 
αφορούν τους συμμετέχοντες 
προστατεύεται σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων.

1. Κάθε πληροφορία σχετικά με την 
κλινική δοκιμή καταγράφεται, αποτελεί 
αντικείμενο επεξεργασίας και χειρισμού 
και αποθηκεύεται με τρόπο που να 
επιτρέπει την επακριβή αναφορά, ερμηνεία 
και επαλήθευσή της ενώ το απόρρητο των 
αρχείων των προσωπικών δεδομένων που 
αφορούν τους συμμετέχοντες 
προστατεύεται σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων με 
εύκολα αναζητήσιμες εκθέσεις της 
κλινικής μελέτης οι οποίες είναι δημόσια 
διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθεί η αυξημένη διαφάνεια όλες οι πληροφορίες για τις κλινικές δοκιμές, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των αποτελεσμάτων και όλων των υποστηρικτικών δεδομένων, θα 
πρέπει να παρουσιάζονται υπό μορφή έκθεσης της κλινικής μελέτης. Λόγω του γεγονότος ότι 
ορισμένες φορές οι εν λόγω φάκελοι είναι ιδιαίτερα μεγάλοι, η έκθεση θα πρέπει να είναι 
εύκολα αναζητήσιμη.

Τροπολογία 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθιερώνεται σύστημα ελέγχου καθ' όλη 
την διαδικασία των κλινικών δοκιμών 
προκειμένου να αποτιμάται η ευθύνη των 
θεσμικών οργάνων, των οργανισμών και 
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των συμμετεχόντων κέντρων σε 
περίπτωση που σημειώνονται διαρροές 
πληροφοριών σχετικών με τις εν λόγω 
δοκιμές ή με προσωπικά δεδομένα των 
ασθενών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ορίζεται με σαφήνεια ότι η δημόσια διοίκηση (θεσμικά όργανα, υπηρεσίες 
οργανώσεις) και τα  κέντρα που συμμετέχουν στις κλινικές δοκιμές είναι υπεύθυνα για την 
σωστή διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τις δοκιμές και για την διαχείριση των 
στοιχείων των ασθενών και ότι θα τους καταλογίζονται ευθύνες εν εναντία περιπτώσει.

Τροπολογία 599
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ανάδοχος και ο ερευνητής τηρούν έναν 
βασικό φάκελο της κλινικής δοκιμής.

Ο ανάδοχος ή ο ερευνητής τηρούν έναν 
βασικό φάκελο της κλινικής δοκιμής.

Or. fr

Τροπολογία 600
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το περιεχόμενο του κυρίου φακέλου της 
κλινικής δοκιμής επιτρέπει την 
επαλήθευση της διενέργειας της κλινικής 
δοκιμής, λαμβανομένων υπόψη όλων των 
χαρακτηριστικών της κλινικής δοκιμής, 
συμπεριλαμβανομένου του εάν η κλινική 
δοκιμή είναι κλινική δοκιμή χαμηλής 
παρέμβασης.

Το περιεχόμενο του κυρίου φακέλου της 
κλινικής δοκιμής επιτρέπει την 
επαλήθευση της διενέργειας της κλινικής 
δοκιμής, λαμβανομένων υπόψη όλων των 
χαρακτηριστικών της κλινικής δοκιμής, 
συμπεριλαμβανομένου του εάν η κλινική 
δοκιμή είναι κλινική δοκιμή μεσαίου ή 
χαμηλού κινδύνου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η στρωματοποίηση του κινδύνου θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στο περιεχόμενο του κύριου 
φακέλου της δοκιμής.

Τροπολογία 601
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν απαιτείται από άλλη νομοθεσία 
της Ένωσης, η αρχειοθέτηση για 
μεγαλύτερη περίοδο, ο ανάδοχος και ο 
ερευνητής αρχειοθετούν το περιεχόμενο 
του κύριου φακέλου της κλινικής δοκιμής
για τουλάχιστον πέντε έτη ύστερα από το 
τέλος της κλινικής δοκιμής. Ωστόσο, οι 
ιατρικοί φάκελοι των συμμετεχόντων 
αρχειοθετούνται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Ο ανάδοχος και ο ερευνητής αρχειοθετούν 
το περιεχόμενο του κύριου φακέλου της 
κλινικής δοκιμής σε ηλεκτρονική μορφή 
μετά το τέλος της κλινικής δοκιμής. Ο 
ηλεκτρονικός κύριος φάκελος 
αρχειοθετείται σε ευανάγνωστη και 
εύκολα προσβάσιμη μορφή. Ωστόσο, οι 
ιατρικοί φάκελοι των συμμετεχόντων 
αρχειοθετούνται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν απαιτείται από άλλη νομοθεσία 
της Ένωσης, η αρχειοθέτηση για 
μεγαλύτερη περίοδο, ο ανάδοχος και ο 
ερευνητής αρχειοθετούν το περιεχόμενο 
του κύριου φακέλου της κλινικής δοκιμής 
για τουλάχιστον πέντε έτη ύστερα από το 
τέλος της κλινικής δοκιμής. Ωστόσο, οι 
ιατρικοί φάκελοι των συμμετεχόντων 
αρχειοθετούνται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Εάν δεν απαιτείται από άλλη νομοθεσία 
της Ένωσης, η αρχειοθέτηση για 
μεγαλύτερη περίοδο, ο ανάδοχος και ο 
ερευνητής αρχειοθετούν το περιεχόμενο 
του κύριου φακέλου της κλινικής δοκιμής 
για τουλάχιστον είκοσι έτη ύστερα από το 
τέλος της κλινικής δοκιμής. Ωστόσο, οι 
ιατρικοί φάκελοι των συμμετεχόντων 
αρχειοθετούνται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις των φαρμάκων όπως ο καρκίνος ή η
τερατογένεση εμφανίζονται μόνο μετά από πολλά έτη χρήσης και, ορισμένες φορές, μετά και 
από μια γενεά ασθενών.

Τροπολογία 603
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν απαιτείται από άλλη νομοθεσία 
της Ένωσης, η αρχειοθέτηση για 
μεγαλύτερη περίοδο, ο ανάδοχος και ο 
ερευνητής αρχειοθετούν το περιεχόμενο 
του κύριου φακέλου της κλινικής δοκιμής 
για τουλάχιστον πέντε έτη ύστερα από το 
τέλος της κλινικής δοκιμής. Ωστόσο, οι 
ιατρικοί φάκελοι των συμμετεχόντων 
αρχειοθετούνται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Εάν δεν απαιτείται από άλλη νομοθεσία 
της Ένωσης, η αρχειοθέτηση για 
μεγαλύτερη περίοδο, ο ανάδοχος και ο 
ερευνητής αρχειοθετούν το περιεχόμενο 
του κύριου φακέλου της κλινικής δοκιμής 
για τουλάχιστον είκοσι έτη μετά την 
περάτωση της κλινικής δοκιμής. Ωστόσο, 
οι ιατρικοί φάκελοι των συμμετεχόντων 
αρχειοθετούνται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. Αν ο ανάδοχος δεν είναι σε 
θέση να αρχειοθετήσει τον κύριο φάκελο, 
αυτός μπορεί να αρχειοθετηθεί εντός του 
Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχειοθέτηση του κύριου φακέλου μπορεί να είναι ουσιώδης εάν υπάρξει οιαδήποτε ανάγκη
για τον έλεγχο δοκιμών που έχουν περατωθεί ώστε να ερευνηθούν ανησυχίες όσον αφορά την
ασφάλεια ασθενών. Η αρχειοθέτηση για περίοδο είκοσι ετών, με τη δυνατότητα αρχειοθέτησης
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, θα πρέπει να επαρκεί για να αντιμετωπισθούν οι 
ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών ενώ ταυτόχρονα δεν είναι ιδιαίτερα 
δαπανηρός για μικρότερες ακαδημαϊκές δοκιμές.

Τροπολογία 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν απαιτείται από άλλη νομοθεσία 
της Ένωσης, η αρχειοθέτηση για 
μεγαλύτερη περίοδο, ο ανάδοχος και ο 
ερευνητής αρχειοθετούν το περιεχόμενο 
του κύριου φακέλου της κλινικής δοκιμής 
για τουλάχιστον πέντε έτη ύστερα από το 
τέλος της κλινικής δοκιμής. Ωστόσο, οι 
ιατρικοί φάκελοι των συμμετεχόντων 
αρχειοθετούνται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Εάν δεν απαιτείται από άλλη νομοθεσία 
της Ένωσης, η αρχειοθέτηση για 
μεγαλύτερη περίοδο, ο ανάδοχος και ο 
ερευνητής αρχειοθετούν το περιεχόμενο 
του κύριου φακέλου της κλινικής δοκιμής 
για τουλάχιστον είκοσι έτη ύστερα από το 
τέλος της κλινικής δοκιμής και, όπου έχει 
χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας όσον 
αφορά το ελεγχθέν ιατρικό προϊόν, με 
βάση τα αποτελέσματα της κλινικής 
δοκιμής, για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της άδειας κυκλοφορίας για όλες 
τις δραστικές ουσίες που έχουν ερευνηθεί. 
Ωστόσο, οι ιατρικοί φάκελοι των 
συμμετεχόντων αρχειοθετούνται σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ορισμένες μακροπρόθεσμες παρενέργειες των φαρμάκων εμφανίζονται δεκαετίες μετά
τη χρήση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καθορισθεί μεγάλη περίοδος αρχειοθέτησης, η οποία θα 
διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα το ιατρικό προϊόν ή οιαδήποτε από τις δραστικές ουσίες 
παραμένει σε χρήση.

Τροπολογία 605
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επανασήμανση, επανασυσκευασία ή 
ανασύσταση πριν από τη χρήση ή για τη 
συσκευασία, όταν οι διαδικασίες αυτές 
διεξάγονται σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα 
ή κλινικές από φαρμακοποιούς ή από άλλα 
άτομα που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένα 
στα κράτη μέλη για τη διεξαγωγή τέτοιων 

(α) σήμανση, επανασήμανση, συσκευασία,
επανασυσκευασία ή ανασύσταση πριν από 
τη χρήση ή για τη συσκευασία, όταν οι 
διαδικασίες αυτές διεξάγονται σε 
νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα ή κλινικές από 
φαρμακοποιούς ή από άλλα άτομα που 
είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένα στα κράτη 
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διαδικασιών και εφόσον τα υπό έρευνα 
φάρμακα προορίζονται για αποκλειστική 
χρήση εντός αυτών των ιδρυμάτων·

μέλη για τη διεξαγωγή τέτοιων 
διαδικασιών και εφόσον τα υπό έρευνα 
φάρμακα προορίζονται για αποκλειστική 
χρήση εντός αυτών των ιδρυμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί διευκρίνιση και εξασφαλίζει ότι, π.χ., φαρμακεία σε
νοσοκομεία τα οποία πρέπει να προετοιμάσουν ορισμένα μείγματα φαρμάκων για χρήση σε
κλινική δοκιμή σύμφωνα με το εγκριθέν πρόγραμμα μελέτης του αναδόχου, και χρειάζεται να 
προχωρήσουν σε συσκευασία και σήμανση του μείγματος, θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση 
να το πράττουν χωρίς να απαιτείται άδεια παρασκευής.

Τροπολογία 606
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) παρασκευή των φαρμάκων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 
και 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

(γ) παρασκευή των φαρμάκων που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 
και 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ ή σύμφωνα 
με το πρόγραμμα μελέτης το οποίο 
παρέχεται από τον ανάδοχο.

Or. en


