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Amendamentul 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consimțământul în cunoștință de cauză 
se face în scris, este datat și semnat și este 
acordat de bună voie de către subiect sau 
reprezentantul său legal după o informare 
adecvată asupra naturii, semnificației, 
implicațiilor și riscurilor trialului clinic.
Acesta trebuie să fie documentat în mod 
corespunzător. Dacă subiectul nu este în 
măsură să scrie, în cazuri excepționale 
poate fi acordat un consimțământ oral în 
prezența a cel puțin unui martor imparțial. 
Subiectului sau reprezentantului său legal îi 
va fi înmânată o copie a documentului prin 
care a fost acordat consimțământul în 
cunoștință de cauză.

(1) Consimțământul în cunoștință de cauză 
se face în scris, este datat și semnat și este 
acordat de bună voie de către subiect sau 
reprezentantul său legal după o informare 
cuprinzătoare asupra naturii, duratei, 
semnificației, implicațiilor și riscurilor 
trialului clinic, inclusiv dacă trialul clinic 
trebuie întrerupt, eventualele alternative 
de tratament, precum și orice alte 
informații prevăzute de legislația 
națională. De asemenea, informațiile se 
oferă pe cale orală, cu posibilitatea de a 
adresa întrebări, iar subiectului i se 
furnizează, în scris, informații 
cuprinzătoare, cu permisiunea ca acesta 
să le păstreze. Subiectul dispune de 
suficient timp de reflecție pentru a lua o 
decizie. Informațiile furnizate și 
consimțământul în cunoștință de cauză
sunt documentate în mod corespunzător. 
Dacă subiectul nu este în măsură să scrie, 
în cazuri excepționale poate fi acordat un 
consimțământ oral în prezența a cel puțin 
unui martor imparțial, de încredere pentru 
subiect. Subiectului sau reprezentantului 
său legal îi este înmânată o copie a 
documentului prin care a fost acordat 
consimțământul în cunoștință de cauză.

În documentul pe baza căruia se acordă 
consimțământul în cunoștință de cauză 
figurează în mod sistematic următoarele 
informații:
(a) numărul de înregistrare a trialului pe 
portalul UE și
(b) o declarație potrivit căreia rezultatele 
sunt puse la dispoziție pe portalul UE în 
termen de un an de la finalizarea 
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trialului, alături de indicarea datei 
aproximative.

Or. en

Justificare

Informațiile furnizate subiecților ar trebui să răspundă nevoilor de informare ale persoanei. 
Reintroducerea unui set minim de informații în cadrul consimțământului în cunoștință de 
cauză care a fost prevăzut în Directiva 2001/20/CE, pentru a asigura drepturi egale între 
cetățenii europeni ar trebui menținută. „Martorul imparțial” ar trebui identificat și ar trebui 
să semneze formularul de consimțământ în cunoștință de cauză pentru subiect.

Amendamentul 462
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consimțământul în cunoștință de 
cauză se face în scris, este datat și semnat 
și este acordat de bună voie de către 
subiect sau reprezentantul său legal după 
o informare adecvată asupra naturii, 
semnificației, implicațiilor și riscurilor 
trialului clinic. Acesta trebuie să fie
documentat în mod corespunzător. Dacă 
subiectul nu este în măsură să scrie, în 
cazuri excepționale poate fi acordat un 
consimțământ oral în prezența a cel puțin 
unui martor imparțial. Subiectului sau 
reprezentantului său legal îi va fi
înmânată o copie a documentului prin 
care a fost acordat consimțământul în 
cunoștință de cauză.

(1) Informațiile scrise furnizate 
subiectului și/sau reprezentantului legal 
în scopul obținerii consimțământului în 
cunoștință de cauză sunt concise, clare, 
relevante și de înțeles pentru nespecialiști. 
Acestea includ atât informații medicale, 
cât și juridice. Acestea informează 
subiectul cu privire la dreptul său de a-și 
revoca consimțământul în cunoștință de 
cauză. Ele asigură o informare clară și 
exhaustivă asupra căilor de atac și a 
condițiilor de acces la un sistem de 
indemnizații în cazul unor vătămări 
suferite pe parcursul trialului.

Or. en

Justificare

Regulamentul nu poate exclude dispozițiile enunțate de Recomandările CE în materie de 
etică, care reprezintă cea mai recentă și mai relevantă prevedere privind trialurile clinice 
pediatrice. Consimțământul copilului ar trebui luat în considerare, conform recomandărilor 
europene în materie de etică emise de Comisia Europeană în 2008. Acesta a preluat 
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trimiterea la „voința prezumată a minorului” enunțată în Directiva 2001/20/CE. 
Participanții care suferă vătămări se confruntă cu grave dificultăți în a obține despăgubiri 
prin intermediul diferitelor regulamente naționale, inclusiv o multitudine de limite și condiții.

Amendamentul 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, 
Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consimțământul în cunoștință de cauză 
se face în scris, este datat și semnat și este 
acordat de bună voie de către subiect sau 
reprezentantul său legal după o informare 
adecvată asupra naturii, semnificației, 
implicațiilor și riscurilor trialului clinic. 
Acesta trebuie să fie documentat în mod 
corespunzător. Dacă subiectul nu este în 
măsură să scrie, în cazuri excepționale 
poate fi acordat un consimțământ oral în 
prezența a cel puțin unui martor imparțial. 
Subiectului sau reprezentantului său legal îi 
va fi înmânată o copie a documentului prin 
care a fost acordat consimțământul în 
cunoștință de cauză.

(1) Consimțământul în cunoștință de cauză 
se face în scris, este datat și semnat și este 
acordat de bună voie de către subiect sau 
reprezentantul său legal după o informare 
completă și inteligibilă asupra naturii, 
semnificației, implicațiilor și riscurilor 
trialului clinic și după ce a primit 
informațiile corespunzătoare în scris. 
Acesta este documentat în mod 
corespunzător. Dacă subiectul nu este în 
măsură să scrie, în cazuri excepționale 
poate fi acordat un consimțământ oral în 
prezența a cel puțin unui martor imparțial. 
Subiectului sau reprezentantului său legal îi 
este înmânată o copie a documentului prin 
care a fost acordat consimțământul în 
cunoștință de cauză.

Or. en

Amendamentul 464
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consimțământul în cunoștință de cauză (1) Consimțământul în cunoștință de cauză 
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se face în scris, este datat și semnat și este 
acordat de bună voie de către subiect sau 
reprezentantul său legal după o informare 
adecvată asupra naturii, semnificației, 
implicațiilor și riscurilor trialului clinic. 
Acesta trebuie să fie documentat în mod 
corespunzător. Dacă subiectul nu este în 
măsură să scrie, în cazuri excepționale 
poate fi acordat un consimțământ oral în 
prezența a cel puțin unui martor imparțial. 
Subiectului sau reprezentantului său legal îi 
va fi înmânată o copie a documentului prin 
care a fost acordat consimțământul în 
cunoștință de cauză.

se face în scris, este datat și semnat și este 
acordat de bună voie de către subiect sau 
reprezentantul său legal după o informare 
adecvată asupra naturii, semnificației, 
implicațiilor și riscurilor trialului clinic. 
Acesta este documentat în mod 
corespunzător. Dacă subiectul nu este în 
măsură să scrie, în cazuri excepționale 
poate fi acordat un consimțământ oral în 
prezența a cel puțin unui martor imparțial, 
iar identitatea acestui martor imparțial se 
înregistrează. Subiectului sau 
reprezentantului său legal îi este înmânată 
o copie a documentului prin care a fost 
acordat consimțământul în cunoștință de 
cauză.

Or. en

Justificare

Martorul imparțial ar trebui identificat și ar trebui să semneze formularul de consimțământ 
în cunoștință de cauză pentru subiect.

Amendamentul 465
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consimțământul în cunoștință de cauză 
se face în scris, este datat și semnat și este 
acordat de bună voie de către subiect sau 
reprezentantul său legal după o informare 
adecvată asupra naturii, semnificației, 
implicațiilor și riscurilor trialului clinic. 
Acesta trebuie să fie documentat în mod 
corespunzător. Dacă subiectul nu este în 
măsură să scrie, în cazuri excepționale 
poate fi acordat un consimțământ oral în 
prezența a cel puțin unui martor imparțial. 
Subiectului sau reprezentantului său legal îi 
va fi înmânată o copie a documentului prin 
care a fost acordat consimțământul în 

(1) Consimțământul în cunoștință de cauză 
se face în scris, este datat și semnat și este 
acordat de bună voie de către subiect sau 
reprezentantul său legal după o informare 
adecvată asupra naturii, semnificației, 
implicațiilor și riscurilor trialului clinic. 
Acesta este documentat în mod 
corespunzător. Dacă subiectul nu este în 
măsură să scrie, în cazuri excepționale 
poate fi acordat un consimțământ oral în 
prezența a cel puțin unui martor imparțial, 
independent de investigator. Subiectului 
sau reprezentantului său legal îi va fi 
înmânată o copie a documentului prin care
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cunoștință de cauză. a fost acordat consimțământul în cunoștință 
de cauză.

Or. fr

Amendamentul 466
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere articolului 28, 
în cazul în care trialul clinic prezintă 
riscuri minime, consimțământul în 
cunoștință de cauză poate fi oral, cu 
condiția să fie documentat corespunzător, 
conform legislației statului membru în 
cauză.

Or. fr

Justificare

Proiectul de regulament nu adaptează metodele de informare și de obținere a 
consimțământului în funcție de riscul și de constrângerea pe care le implică cercetarea. 
Având în vedere „natura intrinsecă națională” a acestui aspect, este indispensabil să se 
permită statelor membre facilitarea metodelor de obținere a consimțământului pentru trialuri 
clinice cu riscuri minime, cu condiția documentării cum se cuvine a consimțământului 
subiectului.

Amendamentul 467
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile scrise furnizate subiectului 
și/sau reprezentantului legal în scopul
obținerii consimțământului în cunoștință de 
cauză sunt concise, clare, relevante și de 

(2) Informațiile scrise sunt furnizate 
subiectului și/sau reprezentantului legal 
înaintea obținerii consimțământului în 
cunoștință de cauză. Ele sunt concise, 
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înțeles pentru nespecialiști. Acestea includ 
atât informații medicale, cât și juridice. 
Acestea trebuie să informeze subiectul cu 
privire la dreptul său de a-și revoca 
consimțământul în cunoștință de cauză.

clare, relevante și de înțeles pentru 
nespecialiști. Acestea includ atât informații 
medicale, cât și juridice. Acestea 
informează subiectul cu privire la dreptul 
său de a-și revoca consimțământul în 
cunoștință de cauză în orice moment al 
trialului clinic.

Or. en

Justificare

Informațiile scrise se furnizează înainte ca subiectul sau reprezentantul său legal să ia 
decizia de a-și da consimțământul în cunoștință de cauză. Dreptul de retragere a 
consimțământului în cunoștință de cauză nu ar trebui să fie posibil în orice moment, după 
cum se prevede la articolul 28.3.

Amendamentul 468
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile scrise furnizate subiectului 
și/sau reprezentantului legal în scopul 
obținerii consimțământului în cunoștință de 
cauză sunt concise, clare, relevante și de 
înțeles pentru nespecialiști. Acestea includ 
atât informații medicale, cât și juridice. 
Acestea trebuie să informeze subiectul cu 
privire la dreptul său de a-și revoca 
consimțământul în cunoștință de cauză.

(2) Informațiile scrise furnizate subiectului 
și/sau reprezentantului legal în scopul 
obținerii consimțământului în cunoștință de 
cauză sunt prezentate în limba maternă a 
subiectului și/sau a reprezentantului și 
sunt concise, clare, relevante și de înțeles 
pentru nespecialiști. Acestea includ atât 
informații medicale, cât și juridice, precum 
și orice aspect etic controversat, astfel 
cum este necesar. Acestea informează
subiectul cu privire la dreptul său de a-și 
revoca consimțământul în cunoștință de 
cauză.

Or. pt

Amendamentul 469
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În momentul obținerii 
consimțământului subiectului, acesta este 
informat, de asemenea, că un rezumat al 
rezultatelor trialului clinic vizat la 
articolul 34 alineatul (3) paragraful 2a va 
fi publicat în baza de date a Uniunii 
Europene. 

Or. fr

Amendamentul 470
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Subiectul trebuie să dispună de un 
punct de contact de la care poate obține 
informații suplimentare.

(3) Subiectului i se acordă posibilitatea și 
condițiile necesare pentru a obține 
informații suplimentare.

Or. pt

Amendamentul 471
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Subiectul trebuie să dispună de un 
punct de contact de la care poate obține 
informații suplimentare.

(3) Subiectul dispune de informații cu 
privire la rezultatele trialului clinic la 
care a participat, odată ce acesta s-a 
încheiat, exceptând situația în care 
subiectul specifică în orice moment al 
participării sale că nu dorește să fie 
informat. În cazul în care contactarea 
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subiectului nu mai este posibilă, punerea 
la dispoziția publicului a rezultatelor prin 
intermediul unor baze de date sau 
publicații adecvate este considerată
suficientă.

Or. en

Justificare

Este posibil ca unii pacienți să nu dorească să știe rezultatele trialului, iar decizia aceasta 
trebuie respectată. În plus, nu este întotdeauna posibilă informarea pacienților asupra 
rezultatelor deoarece acestea ar putea deveni disponibile abia după ce pacientul respectiv nu 
mai este monitorizat. Mai mult decât atât, nu există nicio garanție că un pacient locuiește 
chiar în aceeași țară sau pe același continent ca în perioada de derulare a trialului. În aceste 
situații, publicarea rezultatelor trialului ar trebui să fie suficientă.

Amendamentul 472
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La solicitarea subiectului, 
informațiile cu privire la rezultatele 
trialului clinic la care a participat îi sunt 
furnizate de îndată ce acestea sunt 
disponibile.

Or. en

Amendamentul 473
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul unor trialuri clinice ale 
căror cerințe metodologice nu sunt 
compatibile cu obținerea 
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consimțământului, protocolul poate 
prevedea că nu se urmărește obținerea 
consimțământului și că informația este 
colectivă atunci când trialul clinic 
îndeplinește toate condițiile următoare: 
(a) medicamentele experimentale sunt 
autorizate;
(b) conform protocolului, medicamentele 
experimentale sunt utilizate în temeiul 
condițiilor de autorizare de introducere pe 
piață sau utilizarea lor este sprijinită de 
date publicate și/sau de recomandări de 
tratamente standard din partea unor 
societăți savante sau organisme oficiale;
(c) actele și procedurile suplimentare de 
diagnostic sau de supraveghere implică 
cel mult un risc sau o constrângere 
suplimentare minime;
(d) protocolul a făcut obiectul unui aviz 
etic favorabil;
(e) după ce a fost informată, persoana în 
cauză nu s-a opus;
(f) cercetarea îndeplinește un obiectiv de 
sănătate publică.

Or. fr

Justificare

Trialurile clinice realizate în clustere se supun unor cerințe metodologice specifice care nu 
sunt compatibile cu informația individuală și obținerea consimțământului. Totuși, astfel de 
trialuri sunt indispensabile sănătății publice (de exemplu, combaterea infecțiilor nosocomiale 
cu germeni multirezistenți prin decontaminarea digestivă selectivă în spitale, realizată 
aleatoriu, în clustere).

Amendamentul 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, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a fost obținut consimțământul în 
cunoștință de cauză al reprezentantului 
legal, iar consimțământul reprezintă voința 
prezumată a subiectului;

(a) a fost obținut consimțământul în 
cunoștință de cauză al reprezentantului 
legal; acesta reprezintă voința prezumată a 
subiectului și poate fi anulat în orice 
moment fără angajarea vreunei 
prejudiciu în sarcina acestuia;

Or. en

Justificare

Nivelul de protecție a subiecților aflați în incapacitate nu ar trebui în niciun caz redus. Prin 
urmare, formularea din Directiva 2001/20/CE ar trebui respectată.

Amendamentul 475
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) subiectul aflat în incapacitate a primit 
informații adecvate în funcție de 
capacitatea sa de înțelegere, cu privire la 
trialul clinic, riscuri și beneficii;

(b) subiectul aflat în incapacitate a primit 
de la investigator sau prin reprezentantul 
său, în conformitate cu legislația statului 
membru în cauză, informații adaptate la 
capacitatea sa de înțelegere, cu privire la 
trialul clinic, riscuri și beneficii de către 
investigatorul sau reprezentantul său, 
conform legislației statului membru în 
cauză; ;

Or. fr

Justificare

Trebuie amintit că, în practică, un investigator poate încredința unui medic care îl reprezintă 
sarcina de a informa și de a obține consimțământul persoanei care este de acord cu 
cercetarea sau al reprezentantului legal. În Franța, de exemplu, acest lucru este autorizat 
prin lege.
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Amendamentul 476
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dorința explicită a unui subiect aflat în 
incapacitate, care este în măsură să își 
formeze o opinie și să evalueze aceste 
informații, de a refuza participarea la trialul 
clinic sau de a se retrage în orice moment 
este luată în considerare de către 
investigator;

(c) dorința explicită a unui subiect aflat în 
incapacitate, care este în măsură să își 
formeze o opinie și să evalueze aceste 
informații, de a refuza participarea la trialul 
clinic sau de a se retrage în orice moment 
este urmată de către investigator;

Or. en

Justificare

Amendamentul propus urmărește să asigure că refuzul unui subiect aflat în incapacitate este 
urmat de investigator. În caz contrar, s-ar încălca drepturile fundamentale ale subiectului 
aflat în incapacitate în conformitate cu articolul 3 coroborat cu articolul 8 din Convenția 
europeană a drepturilor omului și cu articolul 3 alineatul (1) din Carta drepturilor 
fundamentale, fiecare coroborat cu articolul 6 alineatele (1) și (3) din Tratatul UE.

Amendamentul 477
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dorința explicită a unui subiect care este 
în măsură să își formeze o opinie și să 
evalueze aceste informații, de a refuza 
participarea la trialul clinic sau de a se 
retrage în orice moment este luată în 
considerare în mod corespunzător de către 
investigator;

(c) dorința explicită a unui subiect care este 
în măsură să își formeze o opinie și să 
evalueze aceste informații, de a refuza 
participarea la trialul clinic sau de a se 
retrage în orice moment este luată în 
considerare în mod corespunzător de către 
investigator, chiar dacă nu este adus un 
motiv și fără ca, pentru aceasta subiectul 
participant sau reprezentantul legal să 
aibă o responsabilitate sau să îi fie adus 
un prejudiciu;
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Or. es

Amendamentul 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, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dorința explicită a unui subiect aflat în 
incapacitate, care este în măsură să își 
formeze o opinie și să evalueze aceste 
informații, de a refuza participarea la trialul 
clinic sau de a se retrage în orice moment 
este luată în considerare de către 
investigator;

(c) dorința explicită a unui subiect aflat în 
incapacitate, care este în măsură să își 
formeze o opinie și să evalueze aceste 
informații, de a refuza participarea la trialul 
clinic sau de a se retrage în orice moment 
este luată în considerare în mod 
corespunzător de către investigator;

Or. en

Amendamentul 479
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) astfel de cercetări se referă în mod 
direct la o afecțiune care pune în pericol 
viața sau care produce invalidități de care 
suferă subiectul;

(f) astfel de cercetări se referă în mod 
direct la o afecțiune de care suferă 
persoana în cauză;

Or. fr

Justificare

Articolul 30 vizează pacienții care se află în incapacitate de a-și da consimțământul, din 
cauza bolilor care le alterează funcțiile cognitive. Această condiție diferă de situațiile de 
urgență prevăzute la articolul 32, care nu trebuie menționate aici. În prezent, adjectivul 
„care produce invalidități” (cu sensul de „atonic”) este puțin utilizat în Franța. Nu trebuie 
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menționată decât afecțiunea medicală „de care suferă persoana în cauză” și cauza 
incapacității sale de a-și da consimțământul.

Amendamentul 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) există o speranță justificată că 
participarea la trialul clinic va produce un 
beneficiu subiectului aflat în incapacitate 
care depășește riscurile sau care nu 
prezintă niciun risc.

(h) există o speranță justificată că 
participarea la trialul clinic va produce un 
beneficiu subiectului aflat în incapacitate 
care depășește riscurile sau care nu 
prezintă decât riscuri minime.

Or. fr

Justificare

Propunerea de regulament nu se aplică decât trialurilor clinice care prezintă riscuri (minime 
sau care depășesc riscurile minime). Ea nu acoperă cercetările nonintervenționale care nu 
prezintă, prin definiție, niciun risc.

Amendamentul 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, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) protocolul a fost adoptat de către un 
comitet de etică beneficiind de competențe 
în ceea ce privește boala și populația 
implicată sau după consultarea asupra 
problemelor clinice, etice și psihosociale 
legate de boală și de populația implicată;

Or. en
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Justificare

Nivelul de protecție a subiecților aflați în incapacitate nu ar trebui în niciun caz redus. Prin 
urmare, formularea din Directiva 2001/20/CE ar trebui respectată.

Amendamentul 482
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) un subiect apt nu este disponibil 
pentru a efectua un trial clinic;

Or. en

Justificare

Conform Declarației de la Helsinki a Asociației Medicale Mondiale referitoare la Principiile 
etice ale cercetării medicale care implică subiecți umani, trialurile clinice ar trebui să fie 
realizate exclusiv pe subiecți apți. Numai în cazul în care acești subiecți nu sunt disponibili 
pot fi realizate trialuri clinice pe subiecți aflați în incapacitate.

Amendamentul 483
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atât subiectul neautonomizat, cât și 
reprezentantul său legal își vor putea 
retrage consimțământul în orice moment, 
chiar dacă nu este adus un motiv și fără 
ca, pentru aceasta subiectul participant 
sau reprezentantul legal să aibă o 
responsabilitate sau să îi fie adus un 
prejudiciu;

Or. es
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Amendamentul 484
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a fost obținut consimțământul în 
cunoștință de cauză al reprezentantului 
legal, iar consimțământul reprezintă voința 
prezumată a minorului;

(a) a fost obținut consimțământul în 
cunoștință de cauză al reprezentantului sau 
reprezentanților legali, iar consimțământul 
reprezintă voința prezumată a minorului;

Or. fr

Amendamentul 485
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a fost obținut consimțământul în 
cunoștință de cauză al reprezentantului 
legal, iar consimțământul reprezintă 
voința prezumată a minorului;

(a) a fost obținut consimțământul scris în 
cunoștință de cauză al reprezentantului 
legal;

Or. en

Justificare

Regulamentul nu poate exclude dispozițiile enunțate de Recomandările CE în materie de 
etică, care reprezintă cea mai recentă și mai relevantă prevedere privind trialurile clinice 
pediatrice. Consimțământul copilului ar trebui luat în considerare, conform recomandărilor 
europene în materie de etică emise de Comisia Europeană în 2008. Acesta a preluat 
trimiterea la „voința prezumată a minorului” enunțată în Directiva 2001/20/CE.

Amendamentul 486
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) a fost obținut consimțământul în 
cunoștință de cauză și expres al minorului 
care a împlinit vârsta de 12 ani,

Or. es

Amendamentul 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

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) minorul a primit toate informațiile 
necesare cu privire la trial, riscuri și 
beneficii într-un mod adaptat vârstei și 
gradului de maturitate, din partea unor 
persoane care dețin calificarea sau 
experiența necesară în ceea ce privește 
lucrul cu copiii;

(b) minorul a primit toate informațiile 
necesare cu privire la trial, riscuri și 
beneficii într-un mod adaptat vârstei și 
gradului de maturitate, din partea unui 
medic (fie investigatorul, fie membrul 
echipei care realizează trialul) care deține
calificarea sau experiența necesară în ceea 
ce privește lucrul cu copiii;

Or. en

Justificare

Numai un medic deține cunoștințele științifice și experiența necesare pentru a informa în mod 
cuprinzător subiecții cu privire la riscurile și inconveniențele trialului clinic. Prin urmare, 
procesul de consimțire în cunoștință de cauză trebuie să fie realizat de către un membru al 
echipei care efectuează trialul clinic și care este medic calificat.

Amendamentul 488
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dorința explicită a unui minor, care este 
în măsură să își formeze o opinie și să 
evalueze aceste informații, de a refuza 
participarea la trialul clinic sau de a se 
retrage în orice moment este luată în 
considerare în mod corespunzător de către 
investigator în conformitate cu vârsta și 
gradul de maturitate al copilului;

(c) dorința explicită a unui minor, care este 
în măsură să își formeze o opinie și să 
evalueze aceste informații, de a refuza 
participarea la trialul clinic sau de a se 
retrage în orice moment este luată în 
considerare în mod corespunzător de către 
investigator în conformitate cu vârsta și 
gradul de maturitate al copilului, chiar 
dacă nu este adus un motiv și fără ca, 
pentru aceasta subiectul participant sau 
reprezentantul legal să aibă o 
responsabilitate sau să îi fie adus un 
prejudiciu;

Or. es

Amendamentul 489
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dorința explicită a unui minor, care 
este în măsură să își formeze o opinie și să 
evalueze aceste informații, de a refuza 
participarea la trialul clinic sau de a se 
retrage în orice moment este luată în 
considerare în mod corespunzător de 
către investigator în conformitate cu vârsta 
și gradul de maturitate al copilului;

(c) a fost obținut consimțământul unui 
minor, care este în măsură să își formeze o 
opinie și să evalueze aceste informații, de a 
refuza participarea la trialul clinic sau de a 
se retrage în orice moment, în conformitate 
cu vârsta și gradul de maturitate al 
copilului;

Or. en

Justificare

Regulamentul nu poate exclude dispozițiile enunțate de Recomandările CE în materie de 
etică, care reprezintă cea mai recentă și mai relevantă prevedere privind trialurile clinice 
pediatrice. Consimțământul copilului ar trebui luat în considerare, conform recomandărilor 
europene în materie de etică emise de Comisia Europeană în 2008. Acesta a preluat 
trimiterea la „voința prezumată a minorului” enunțată în Directiva 2001/20/CE.
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Amendamentul 490
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dorința explicită a unui minor, care este 
în măsură să își formeze o opinie și să 
evalueze aceste informații, de a refuza 
participarea la trialul clinic sau de a se 
retrage în orice moment este luată în 
considerare în mod corespunzător de către 
investigator în conformitate cu vârsta și 
gradul de maturitate al copilului;

(c) dorința explicită a unui copil de a 
refuza participarea la trialul clinic sau de a 
se retrage în orice moment este luată în 
considerare în mod corespunzător de către 
investigator în conformitate cu vârsta și 
gradul de maturitate al copilului;
investigatorul acționează în interesul 
protejării drepturilor copiilor;

Or. sl

Justificare

Articolul 1 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului definește un copil ca 
orice persoană cu vârsta sub 18 ani, cu excepția cazului în care, conform legislației 
aplicabile copiilor, majoratul este atins la o vârstă mai mică.

Amendamentul 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, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dorința explicită a unui minor, care este 
în măsură să își formeze o opinie și să 
evalueze aceste informații, de a refuza 
participarea la trialul clinic sau de a se 
retrage în orice moment este luată în 
considerare în mod corespunzător de către 
investigator în conformitate cu vârsta și 

(c) dorința explicită a unui minor, care este 
în măsură să își formeze o opinie și să 
evalueze aceste informații, de a refuza 
participarea la trialul clinic sau de a se 
retrage în orice moment este luată în 
considerare în mod corespunzător de către 
investigator;
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gradul de maturitate al copilului;

Or. en

Justificare

Nivelul de protecție a minorilor nu ar trebui în niciun caz redus. Prin urmare, formularea din 
Directiva 2001/20/CE ar trebui respectată.

Amendamentul 492
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) astfel de cercetări sunt esențiale 
pentru validarea datelor obținute din 
trialurile clinice cu persoane aflate în 
măsură să își dea consimțământul în 
cunoștință de cauză sau prin alte metode 
de cercetare;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 493
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) în urma trialului clinic se obțin anumite 
avantaje directe pentru grupul de pacienți.

(h) în urma trialului clinic se pot obține
anumite avantaje directe pentru categoria
de pacienți vizați de trial.

Or. fr

Justificare

Termenul „categorie” este mai adecvat.
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Amendamentul 494
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) în urma trialului clinic se obțin 
anumite avantaje directe pentru grupul de 
pacienți.

(h) trialul clinic are drept scop 
îmbunătățirea gestionării stării sau a altor 
probleme conexe ale unui pacient (de 
exemplu, ameliorarea calității vieții).

Or. en

Justificare

Niciun trial clinic nu garantează un anumit avantaj. Trialul clinic care testează ipoteza că o 
abordare ar fi superioară alteia poate fi, din nefericire, negativ în cele din urmă.

Amendamentul 495
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) sistemul de despăgubire/asigurare 
conține dispoziții specifice legate de 
efectele pe termen lung asupra dezvoltării 
copilului;

Or. en

Amendamentul 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, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug
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Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) au fost respectate orientările 
științifice corespunzătoare ale Agenției;

Or. en

Justificare

Nivelul de protecție a subiecților aflați în incapacitate nu ar trebui în niciun caz redus. Prin 
urmare, formularea din Directiva 2001/20/CE ar trebui respectată.

Amendamentul 497
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera hc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hc) trialul nu repetă alte trialuri pe baza 
acelorași ipoteze și formule adaptate 
vârstei care sunt utilizate;

Or. en

Amendamentul 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, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera hd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hd) protocolul a fost adoptat de un 
comitet de etică beneficiind de competențe 
în pediatrie sau după consultarea privind 
problemele clinice, etice și psihosociale 
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legate de pediatrie;

Or. en

Justificare

Nivelul de protecție a subiecților aflați în incapacitate nu ar trebui în niciun caz redus. Prin 
urmare, formularea din Directiva 2001/20/CE ar trebui respectată.

Amendamentul 499
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera he (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(he) se adoptă o utilizare restrictivă a unui 
placebo și, dacă este pertinentă, se 
înființează un comitet de monitorizare a 
siguranței datelor (DSMB);

Or. en

Amendamentul 500
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere articolului 31 
alineatul (1), în cazul în care triajul clinic 
prezintă riscuri minime sau în cazul în 
care acordul celui de-al doilea titular nu 
poate fi dat în termeni compatibili cu 
cerințele metodologice ale cercetării și sub 
rezerva unui aviz tehnic favorabil, trialul 
clinic pe minor poate începe în urma 
consimțământului titularului autorității 
parentale prezent.

Or. fr
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Justificare

Proiectul de regulament nu adaptează metodele de obținere a consimțământului în funcție de 
riscul și de constrângerea pe care le implică cercetarea. Este de dorit să se permită statelor 
membre să faciliteze metodele de obținere a consimțământului pentru trialuri clinice cu 
riscuri minime pe minori, în cazul în care este imposibil să se aștepte sosirea celui de-al 
doilea titular al autorității parentale din cauza perioadei foarte scurte de incluziuni și sub 
rezerva unui aviz etic favorabil.

Amendamentul 501
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Minorul participă la procedura de 
acordare a consimțământului într-un mod 
adaptat vârstei sale și gradului său de 
maturitate.

(2) Minorul participă la procedura de 
acordare a consimțământului într-un mod 
adaptat vârstei sale și gradului său de 
maturitate. Minorul care a împlinit vârsta 
de 12 ani își acordă în plus 
consimțământul în cunoștință de cauză și 
expres pentru a putea participa la studiu.

Or. es

Amendamentul 502
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când, în cursul trialului 
clinic, minorul a ajuns la vârsta 
majoratului conform legislației statului 
membru în cauză, consimțământul său în 
cunoștință de cauză trebuie obținut în 
special pentru continuarea trilaului clinic. 

Or. fr
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Amendamentul 503
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atât minorul, cât și reprezentantul 
său legal pot să își retragă 
consimțământul în orice moment, fără să 
fie necesar să aducă motive și fără ca, 
pentru aceasta subiectul participant sau 
reprezentantul legal să aibă o 
responsabilitate sau să îi fie adus un 
prejudiciu.

Or. es

Amendamentul 504
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Trialuri clinice la care participă subiecți 
aparținând altor segmente de populație 

vulnerabile
(1) Un trial clinic pe subiecți aparținând 
altor segmente de populație vulnerabile se 
poate desfășura numai în cazul în care, în 
plus față de condițiile prevăzute la 
articolul 28, sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:
(a) subiectul în cauză a primit, din partea 
persoanelor care dețin calificarea sau 
experiența necesare, toate informațiile 
relevante cu privire la trial și la riscurile 
și beneficiile sale;
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(b) cercetătorul ține cont de dorința 
explicită a subiectului în cauză de a 
refuza să participe la trialul clinic sau de 
a se retrage în orice moment, chiar dacă 
nu aduce motive și fără ca, pentru aceasta 
subiectul participant să aibă o 
responsabilitate sau să îi fie adus un 
prejudiciu;
(c) nu sunt acordate stimulente sau 
avantaje financiare în afara 
compensațiilor pentru participarea la 
trialul clinic;
(d) o astfel de cercetare fie este legată 
direct de patologia de care suferă 
subiectul în cauză, fie este pertinentă 
pentru segmentul de populație vulnerabil 
din care face parte;
(e) trialul clinic a fost conceput astfel 
încât să minimizeze durerea, disconfortul, 
teama și orice alt risc previzibil legat de 
boală și atât pragul de risc, cât și gradul 
de disconfort, sunt definite în mod special 
și observate în mod constant;
(f) în urma trialului clinic se obțin 
anumite avantaje directe pentru grupul de 
pacienți ale subiectului în cauză (de 
exemplu, îmbunătățirea calității vieții).
(2) Subiectul participă în orice moment la 
acordarea consimțământului.
(3) Subiectul poate să își revoce 
consimțământul în orice moment, fără să 
fie necesar să aducă motive și fără ca, 
pentru aceasta subiectul participant să 
aibă o responsabilitate sau să îi fie adus 
un prejudiciu.

Or. es

Amendamentul 505
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 28 
alineatul (1) literele (c) și (d), de la 
articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (b) și 
de la articolului 31 alineatul (1) literele (a) 
și (b), consimțământul în cunoștință de 
cauză poate fi obținut după începerea 
trialului clinic pentru a continua trialul 
clinic, iar informațiile cu privire la trialul 
clinic pot fi oferite după începerea trialului 
clinic, dacă sunt îndeplinite toate condițiile 
următoare:

(1) Prin derogare de la articolul 28 
alineatul (1) literele (c) și (d), de la 
articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (b) și 
de la articolului 31 alineatul (1) literele (a) 
și (b), consimțământul în cunoștință de 
cauză prevăzut la articolul 29 alineatul (1) 
trebuie să fie obținut cât mai curând 
posibil după începerea trialului clinic, iar 
informațiile cu privire la trialul clinic sunt 
oferite după începerea trialului clinic, dacă 
sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

Or. fr

Justificare

Consimțământul pentru continuarea trialului ar trebui să fie solicitat imediat ce subiectul își 
regăsește capacitatea de a consimți și, de preferință, înainte de încheierea trialului.

Amendamentul 506
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din cauza caracterului urgent al 
situației, cauzată de o afecțiune medicală 
subită care pune în pericol viața sau de o 
altă afecțiune subită gravă, este imposibil 
să se obțină consimțământul prealabil în 
cunoștință de cauză al subiectului, iar 
furnizarea de informații prealabile către 
subiect este imposibilă ;

(a) din cauza caracterului urgent al 
situației, este imposibil să se obțină 
consimțământul prealabil în cunoștință de 
cauză al subiectului, iar furnizarea de 
informații prealabile către subiect este 
imposibilă

Or. fr

Amendamentul 507
Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din cauza caracterului urgent al 
situației, cauzată de o afecțiune medicală 
subită care pune în pericol viața sau de o 
altă afecțiune subită gravă, este imposibil 
să se obțină consimțământul prealabil în 
cunoștință de cauză al subiectului, iar 
furnizarea de informații prealabile către 
subiect este imposibilă ;

(a) din cauza caracterului urgent al 
situației, cauzată de o afecțiune medicală 
subită care pune în pericol viața sau de o 
altă afecțiune subită gravă, este imposibil 
să se obțină consimțământul prealabil în 
cunoștință de cauză al subiectului sau al 
reprezentantului său legal (părinte sau 
tutore), iar furnizarea de informații 
prealabile către subiect sau reprezentantul 
său legal (părinte sau tutore) este 
imposibilă;

Or. en

Amendamentul 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Bușoi, Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu este disponibil niciun
reprezentantul legal;

(b) acordul reprezentantului legal nu 
poate fi dat în termeni compatibili cu 
cerințele metodologice ale cercetării;

Or. fr

Justificare

Pentru recurgerea la un trial clinic în situații de urgență, trebuie eliminată condiția absenței 
reprezentantului. În caz contrar, această dispoziție ar constitui un regres pentru anumite 
legislații naționale. De exemplu, în dreptul francez, o dispoziție autorizează începerea 
trialului fără consimțământul prealabil al familiei, chiar dacă aceasta este prezentă în caz de 
urgențe vitale imediate (stop cardiac).

Amendamentul 509
Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investigatorul nu are cunoștință de 
obiecții exprimate în trecut de către 
subiect;

(c) investigatorul sau reprezentantul legal
nu are cunoștință de obiecții exprimate în 
trecut de către subiect;

Or. en

Amendamentul 510
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cercetarea se referă direct la o 
afecțiune medicală care determină 
imposibilitatea de a obține 
consimțământul prealabil în cunoștință de 
cauză și de a furniza informații 
prealabile;

eliminat

Or. fr

Justificare

Situația de urgență nu reprezintă întotdeauna cauza imposibilității de a obține 
consimțământul: de exemplu, o cercetare privind starea de șoc poate viza pacienții spitalizați 
la terapie intensivă și, prin urmare, aflați în imposibilitatea de a-și da consimțământul (comă, 
sedare). O lectură literală a acestui articol ar putea împiedica desfășurarea acestei cercetări.

Amendamentul 511
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) trialul clinic prezintă riscuri minime (e) există o speranță justificată că 
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pentru subiect și cauzează subiectului 
inconveniente minime.

participarea la trialul clinic va produce un 
beneficiu subiectului aflat în incapacitate 
care depășește riscurile sau care nu 
prezintă decât riscuri minime.

Or. fr

Justificare

Philippe Juvin salută posibilitatea pe care o oferă proiectul de regulament de a deroga de la 
consimțământul prealabil al pacientului pentru trialuri clinice în situații de urgență. Totuși, 
limitarea posibilității de a desfășura astfel de cercetări la cea care prezintă riscuri minime 
pare prea restrictivă și ar constitui un regres pentru anumite state membre. În practică, 
această dispoziție ar exclude numeroase cercetări în domeniul reanimării și pe cele privind 
produsele inovatoare.

Amendamentul 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) trialul clinic prezintă riscuri minime 
pentru subiect și cauzează subiectului 
inconveniente minime.

(e) trialul clinic prezintă riscuri minime 
pentru subiect și cauzează subiectului 
inconveniente minime, deși el ar trebui 
apreciat proporțional cu condiția 
medicală subiacentă.

Or. fi

Amendamentul 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

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) trialul clinic prezintă riscuri minime (e) comitetul de etică evaluează pozitiv că 
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pentru subiect și cauzează subiectului 
inconveniente minime.

se preconizează un avantaj direct al 
trialului clinic pentru pacient, precum și 
faptul că trialul clinic prezintă riscuri 
minime pentru subiect și cauzează 
subiectului inconveniente minime.

Or. en

Justificare

Comitetul de etică responsabil ar trebui să evalueze avantajele directe ale trialului clinic 
pentru pacient.

Amendamentul 514
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) referitor la subiecții aflați în 
incapacitate și la minori, consimțământul 
în cunoștință de cauză menționat la 
alineatul (1) se obține cât mai curând 
posibil de la reprezentantul legal, iar 
informațiile menționate la alineatul (1) se 
furnizează subiectului cât mai curând 
posibil;

(a) referitor la subiecții aflați în 
incapacitate și la minori, consimțământul 
în cunoștință de cauză menționat la 
alineatul (1) se obține cât mai curând 
posibil de la reprezentantul legal, iar 
informațiile menționate la alineatul (1) se 
furnizează subiectului de către investigator 
sau de către reprezentantul său cât mai 
curând posibil;

Or. fr

Justificare

Trebuie amintit că, în practică, un investigator poate încredința unui medic sau unei 
persoane sarcina de a informa și de a obține consimțământul persoanei care este de acord cu 
cercetarea sau al reprezentantului legal. În Franța, de exemplu, acest lucru este autorizat 
prin lege.

Amendamentul 515
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fără a aduce atingere alineatelor (1) 
și (2) din prezentul articol, legislațiile 
naționale în materie de persoane aflate în 
incapacitate și de persoane vulnerabile, 
precum și măsurile care decurg din 
acestea trebuie respectate.

Or. fr

Amendamentul 516
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul în care subiectul, sau după 
caz, reprezentantul său legal, nu permite 
continuarea cercetării, ei sunt informați 
că se pot opune utilizării datelor obținute 
înainte de refuzul de a-și da 
consimțământul.

Or. fr

Justificare

Pentru a garanta siguranța subiectului, precum și fiabilitatea datelor, Philippe Juvin propune 
introducerea unei dispoziții suplimentare care să oblige investigatorul sau reprezentantul 
acestuia să întrebe subiectul sau, după caz, reprezentantul său dacă se opune utilizării 
datelor respective.

Amendamentul 517
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 33 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea începutului trialului clinic și a 
încheierii recrutării subiecților

Notificarea începutului trialului clinic

Or. en

Amendamentul 518
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 15 zile de la începerea trialului 
clinic care privește statul membru 
respectiv.

Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 30 de zile de la începerea 
trialului clinic care privește statul membru 
respectiv.

Or. fr

Amendamentul 519
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sponsorul notifică fiecare stat 
membru în cauză cu privire la încheierea 
recrutării subiecților pentru un trial clinic 
din statul membru respectiv prin 
intermediul portalului UE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 520
Christofer Fjellner
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 15 zile de la încheierea 
recrutării subiecților. În cazul reînceperii 
recrutării, se aplică alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 521
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 15 zile de la încheierea recrutării 
subiecților. În cazul reînceperii recrutării, 
se aplică alineatul (1).

Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 30 de zile de la încheierea 
recrutării subiecților. În cazul reînceperii 
recrutării, se aplică alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 522
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Înainte de a le începe, toate trialurile 
clinice sunt înregistrate în baza de date 
menționată în prezentul regulament. 
Informațiile furnizate includ data 
începerii și data încheierii recrutării 
subiecților.

Or. en
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Amendamentul 523
Cristian Silviu Bușoi, Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sfârșitul trialului clinic, încetarea 
anticipată a trialului clinic

Încheierea trialului clinic, încetarea 
anticipată a trialului clinic și prezentarea 
rezultatelor

Or. en

Justificare

Clarificarea titlului este necesară pentru a-l alinia la conținutul articolului.

Amendamentul 524
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 15 zile de la sfârșitul trialului 
clinic care privește statul membru 
respectiv.

Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 90 de zile de la încheierea
trialului clinic care privește statul membru 
respectiv.

Or. en

Justificare

În prezent, termenul este de 90 de zile; nu există nici un motiv pentru a scurta perioada de 
notificare a încheierii normale a trialului, iar termenul de 15 zile implică o constrângere 
serioasă asupra sponsorului dacă trialul se realizează în mai multe state membre.

Amendamentul 525
Petru Constantin Luhan
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Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 15 zile de la sfârșitul trialului 
clinic.

Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 90 de zile de la încheierea
trialului clinic.

Or. en

Justificare

În prezent, termenul este de 90 de zile; nu există nici un motiv pentru a scurta perioada de 
notificare a încheierii normale a trialului, iar termenul de 15 zile implică o constrângere 
serioasă asupra sponsorului dacă trialul se realizează în mai multe state membre.

Amendamentul 526
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 15 zile de la sfârșitul trialului 
clinic care privește statul membru 
respectiv.

Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 30 de zile de la încheierea
trialului clinic care privește statul membru 
respectiv.

Or. fr

Amendamentul 527
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În termen de un an de la sfârșitul trialului 
clinic, sponsorul transmite bazei de date a 
UE un rezumat al rezultatelor trialului 
clinic.

În termen de doi ani de la încheierea
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE un rezumat al rezultatelor 
trialului clinic.
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Încheierea trialului clinic înseamnă 
încheierea perioadei de supraveghere a 
ultimului pacient implicat în trialul clinic.

Or. fr

Amendamentul 528
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de un an de la sfârșitul
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE un rezumat al rezultatelor 
trialului clinic.

(3) În termen de un an de la încheierea 
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE un rezumat al rezultatelor 
trialului clinic, fie că rezultatele sunt 
pozitive sau negative, fie neconcludente.

Or. en

Justificare

Pentru încrederea pacienților, rezultatele ar trebui făcute publice, fie că sunt pozitive, fie 
negative și neconcludente.

Amendamentul 529
Cristian Silviu Bușoi, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de un an de la sfârşitul 
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE un rezumat al rezultatelor 
trialului clinic.

(3) În termen de un an de la încheierea
trialului clinic sau de la sistarea 
dezvoltării unui medicament, sponsorul 
transmite bazei de date a UE un rezumat al 
rezultatelor pozitive și/sau negative ale
trialului clinic conform prevederilor din 
anexa IIIa. Până la publicarea 
rezumatului rezultatelor în conformitate 
cu dispozițiile prezentului alineat, acesta 
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este accesibil numai autorităților 
competente ale statelor membre în cauză.

Or. en

Justificare

Conținutul rezumatului rezultatelor ar trebui prezentat mai în detaliu. În acest scop, este 
propusă o nouă anexă, care să descrie conținutul rezumatului care urmează să fie prezentat. 
De asemenea, ar trebui clarificat faptul că rezultatele, atât pozitive, cât și negative, ar trebui 
să fie prezentate și publicate ulterior.

Amendamentul 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de un an de la sfârșitul
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE un rezumat al rezultatelor 
trialului clinic.

(3) În termen de un an de la încheierea
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE un rezumat al rezultatelor 
trialului clinic, raportul studiului clinic 
(RSC) și setul complet de date ale trialului 
clinic. Aceste elemente sunt puse la 
dispoziția publicului prin intermediul 
bazei de date a UE.

Or. en

Justificare

Nedivulgarea rezultatelor trialurilor clinice sub formă de date clinice brute sau a unor 
rapoarte ale studiului clinic (RSC) compromite cunoștințele științifice și conduce la 
publicarea de articole subiective (rezultatele negative nu sunt publicate), la o percepție 
neclară a eficacității unui medicament și la duplicări inutile ale trialurilor clinice. RCS-urile 
însoțesc deja trialurile clinice și nu constituie o sarcină administrativă suplimentară. Ele nu 
conțin date cu caracter personal ale pacienților și nici informații comerciale confidențiale.

Amendamentul 531
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de un an de la sfârșitul
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE un rezumat al rezultatelor 
trialului clinic.

(3) În termen de un an de la încheierea
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE rezultatele complete ale 
acestui trial, atât cele pozitive, cât și cele 
negative. De asemenea, se facilitează 
rezultatele trialurilor clinice care au fost 
retrase sau suspendate, trebuind să 
prezinte motivele pentru retragerea sau 
suspendarea sa.

Or. es

Justificare

Este important să se cunoască rezultatele complete ale unui trial clinic. Trialurile clinice 
negative sau care sunt retrase conțin informații de mare utilitate care trebuie să poată fi 
cunoscute și utilizate.

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

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de un an de la sfârşitul 
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE un rezumat al rezultatelor 
trialului clinic.

(3) În termen de un an de la încheierea
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE și bazei de date publice 
EudraPharm un rezumat al rezultatelor 
trialului clinic.

Or. en

Justificare

Din motive de transparență, ar trebui să fie introdusă și aplicată o obligație de a publica 
rezultatele trialurilor clinice în baza de date EudraPharm.
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Amendamentul 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de un an de la sfârºitul 
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE un rezumat al rezultatelor
trialului clinic.

(3) În termen de un an de la încheierea
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE toate rezultatele și toate 
datele justificative ale trialului clinic sub 
forma unui raport complet al studiului 
clinic; raportul poate fi consultat cu 
ușurință.

Or. en

Justificare

Pacienții și voluntarii sănătoși participă la trialuri clinice, iar uneori se expun unor riscuri 
mari, pentru a contribui la progresul științei. Din acest motiv, datele și rezultatele generate în 
cadrul trialurilor clinice aparțin publicului larg și trebuie puse la dispoziția publicului. 
Transparența deplină și accesul liber la rezultatele trialurilor clinice vor permite, de 
asemenea, cercetătorilor independenți să efectueze trialuri randomizate și bazate pe 
metaanalize, care se pot dovedi utile.

Amendamentul 534
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rezumatul rezultatelor trialului clinic 
prevăzut la primul paragraf al prezentului 
alineat este publicat de Comisie în baza de 
date a Uniunii și este pus la dispoziția 
publicului. Rezumatul trebuie să cuprindă 
toate elementele prevăzute în anexa IIIa 
din prezentul regulament. Comisia este 
autorizată să adopte acte delegate în 
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conformitate cu articolul 85 cu privire la 
modificarea elementelor rezumatului.

Or. fr

Amendamentul 535
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Cu toate acestea, dacă, din motive 
științifice, nu este posibilă transmiterea 
unui rezumat al rezultatelor în termen de 
un an, rezumatul rezultatelor trebuie 
transmis de îndată ce acesta este disponibil. 
În acest caz, protocolul trebuie să precizeze
când vor fi transmise rezultatele, împreună 
cu o explicație.

Cu toate acestea, dacă, din motive 
științifice, nu este posibilă transmiterea 
unui rezumat al rezultatelor în termen de 
doi ani, rezumatul rezultatelor este
transmis de îndată ce acesta este disponibil. 
În acest caz, protocolul precizează când 
vor fi transmise rezultatele, împreună cu o 
explicație.

Or. fr

Amendamentul 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, dacă, din motive 
științifice, nu este posibilă transmiterea 
unui rezumat al rezultatelor în termen de 
un an, rezumatul rezultatelor trebuie 
transmis de îndată ce acesta este disponibil. 
În acest caz, protocolul trebuie să precizeze
când vor fi transmise rezultatele, împreună 
cu o explicație.

Cu toate acestea, dacă, din motive 
științifice justificate, nu este posibilă 
transmiterea raportului complet al 
studiului cu toate rezultatele și cu toate 
datele justificative în termen de un an, 
acesta este transmis de îndată ce acesta 
este disponibil. În acest caz, protocolul 
precizează când va fi transmis raportul 
complet al studiului clinic cu toate
rezultatele și cu toate datele justificative, 
împreună cu o justificare. Justificarea este 
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pusă la dispoziția publicului prin 
intermediul bazei de date a UE.

Or. en

Justificare

Din motive de transparență și pentru a spori încrederea publicului în acest proces, explicația 
pentru întârzierea publicării rezultatelor și a datelor justificative trebuie să fie justificată în 
mod corespunzător și pusă la dispoziția publicului, de către sponsor, în baza de date a UE.

Amendamentul 537
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă rezumatul prevăzut la articolul 
34 alineatul (3) și în anexa IIIa la 
prezentul regulament, baza de date a 
Uniunii Europene cuprinde un rezumat al 
rezultatelor adaptate la buna înțelegere a 
unei persoane care nu este specializată în 
medicină.

Or. fr

Amendamentul 538
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care sponsorul nu respectă 
obligația menționată la alineatul (3), 
statele membre în cauză impun sancțiuni 
financiare. Comisia elaborează orientări 
pentru statele membre cu privire la 
aplicarea coerentă a acestor sancțiuni 
financiare.
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Or. en

Amendamentul 539
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a proteja datele cu caracter 
personal și informațiile comerciale 
confidențiale și sub rezerva dispozițiilor 
articolului 78 alineatul (3), rezumatul 
rezultatelor unui trial clinic necesar 
obținerii unei autorizații de introducere pe 
piață se publică după 30 de zile de la data 
autorizației de introducere pe piață sau la 
un an după încheierea trialului clinic în 
cazul sistării dezvoltării produsului.

Or. en

Justificare

Rezultatele tuturor trialurilor clinice ar trebui publicate în timp util. Această publicare ar 
trebui să permită informarea publicului, a pacienților și a cercetătorilor cu privire la 
concluziile trialului clinic, fără a periclita competitivitatea cercetării medicale europene. 
Perioada de publicare a acestor rezultate este importantă pentru a evita orice formă de 
concurență neloială de natură să submineze competitivitatea cercetării medicale europene.

Amendamentul 540
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 2 a și 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru medicamentele cărora li s-a 
acordat o autorizație de introducere pe 
piață sau în cazul cărora procesul 
decizional privind depunerea unei cereri 
pentru o autorizație de introducere pe 
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piață este finalizat, sponsorul transmite 
bazei de date a UE raportul studiului 
clinic aferent trialului clinic.
Comisia, în cooperare cu agenția, este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 85 în ceea ce 
privește accesul publicului la raportul 
studiului clinic și la alte date conexe ale 
trialului clinic, pentru a defini regulile de 
recrutare, formatele datelor clinice și
bunele practici de analiză.

Or. en

Justificare

Din noiembrie 2010, în conformitate cu legislația UE existentă privind accesul publicului la 
documente, Agenția Europeană pentru Medicamente a dat publicității peste 1,5 milioane de 
pagini de date privind trialuri clinice ca răspuns la cererile în materie de siguranță, iar în 
prezent lucrează la publicarea proactivă a datelor trialurilor clinice pentru medicamente 
odată finalizat procesul decizional privind depunerea unei cereri pentru o autorizație 
europeană de introducere pe piață. Prin urmare, ar trebui adoptate dispoziții suplimentare, 
în strânsă cooperare cu agenția, pentru publicarea datelor trialurilor clinice de îndată ce un 
produs a primit o autorizație de introducere pe piață.

Amendamentul 541
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care sponsorul nu 
respectă obligația menționată la 
alineatul (3) și în lipsa unei justificări 
viitoare și adecvate oferite statelor 
membre în cauză prin intermediul 
portalului, statele membre în cauză impun 
sancțiuni financiare.

Or. en

Justificare

Pot apărea cazuri în care există o justificare acceptabilă adecvată; ar trebui să existe cel 
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puțin o posibilitate ca aceasta să fie analizată înaintea executării sancțiunilor. Considerăm 
că astfel de cazuri ar trebui să rămână excepționale – ar putea fi oportun ca sponsorul să 
poată contacta raportorul pentru a verifica dacă justificarea este acceptabilă. Pentru a 
câștiga mai multă coerență, astfel de excepții pot fi discutate în continuare în cadrul unui for 
la nivelul statelor membre.

Amendamentul 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care sponsorul nu 
respectă obligația menționată la 
alineatul (3), statul membru în cauză 
aplică penalități armonizate. Suma este de 
maximum 7 000 EUR pentru primele 30 
de zile de neconformare și de 7 000 EUR 
pentru fiecare zi suplimentară de 
neconformare, până la conformare.

Or. en

Justificare

Sistemul de penalități ar oferi statelor membre un instrument de executare pentru a garanta 
că sponsorii își respectă obligația de a pune la dispoziția publicului rezultatele acestora. 
Statele Unite ale Americii, de asemenea, dispun de un sistem de penalități (10 000 de dolari 
pentru primele 30 de zile și 10 000 pentru fiecare zi suplimentară).

Amendamentul 543
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul prezentului regulament, în 
cazul în care un trial clinic suspendat sau 
întrerupt temporar nu este reînceput, data 
deciziei sponsorului de a nu reîncepe trialul 

(4) În sensul prezentului regulament, în 
cazul în care un trial clinic suspendat sau 
întrerupt temporar nu este reînceput, data 
deciziei sponsorului de a nu reîncepe trialul 
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clinic se consideră a fi sfârșitul trialului 
clinic. În caz de încetare anticipată, data 
încetării anticipate se consideră ca fiind 
data sfârșitului trialului clinic.

clinic, prelungită pentru a include 
perioada de monitorizare a subiecților 
prevăzută de protocol, se consideră a fi 
încheierea trialului clinic. În caz de 
încetare anticipată, data încetării anticipate 
se consideră ca fiind data încheierii
trialului clinic.

Or. fr

Amendamentul 544
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul prezentului regulament, în 
cazul în care un trial clinic suspendat sau 
întrerupt temporar nu este reînceput, data 
deciziei sponsorului de a nu reîncepe trialul 
clinic se consideră a fi sfârșitul trialului 
clinic. În caz de încetare anticipată, data 
încetării anticipate se consideră ca fiind 
data sfârșitului trialului clinic.

(4) În sensul prezentului regulament, în 
cazul în care un trial clinic suspendat sau 
întrerupt temporar nu este reînceput, data 
deciziei sponsorului de a nu reîncepe trialul 
clinic se consideră a fi încheierea trialului 
clinic. În caz de încetare anticipată, data 
încetării anticipate se consideră ca fiind 
data încheierii trialului clinic. După 12 
luni de oprire temporară și în lipsa unei 
justificări viitoare adecvate oferite statelor 
membre în cauză, datele provenite de la 
trialul clinic sunt transmise bazei de date 
a UE, chiar dacă acestea sunt incomplete. 
Motivele încheierii anticipate a unui trial 
clinic se publică în baza de date a UE.

Or. en

Justificare

Pot apărea cazuri în care există o justificare acceptabilă adecvată; ar trebui să existe cel 
puțin o posibilitate ca aceasta să fie analizată înaintea executării sancțiunilor. Exemplu: 
lipsa unui medicament în unele state membre, așa cum s-a întâmplat recent cu Caelix, în UE; 
unele trialuri au trebuit, într-adevăr, să fie oprite, în timp ce altele au fost întrerupte și 
reluate mai târziu, după mai mult de 12 luni, în condiții de siguranță.
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Amendamentul 545
Cristian Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 85 de modificare a anexei IIIa, 
cu scopul de a le adapta la progresul 
științific sau la evoluțiile pe plan mondial 
în domeniul reglementării.

Or. en

Justificare

Flexibilitatea este necesară în vederea adaptării conținutului rezumatului rezultatelor în 
cazul unor dezvoltări științifice sau de reglementare globală.

Amendamentul 546
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare 
„agenția”) instituie și menține o bază de 
date electronică pentru raportarea 
prevăzută la articolele 38 și 39.

Agenția Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare 
„agenția”) instituie și menține o bază de 
date electronică pentru raportarea 
prevăzută la articolele 38, 39 și 41.

Or. fr

Amendamentul 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 36 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) 
nr. 726/2004 (denumită în continuare 
„agenția”) instituie și menține o bază de 
date electronică pentru raportarea 
prevăzută la articolele 38 și 39.

Agenția Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) 
nr. 726/2004 (denumită în continuare 
„agenția”) instituie și menține o bază de 
date electronică pentru raportarea 
prevăzută la articolele 38 și 39. Respectiva 
bază de date electronică este un modul al 
bazei de date menționate la articolul 25 
din Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că baza de date la care se face referire este EUdraVigilence, care nu 
este o bază de date nouă. Prezentul regulament trebuie să aibă la bază instrumente care 
există deja.

Amendamentul 548
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 36 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) 
nr. 726/2004 (denumită în continuare 
„agenția”) instituie și menține o bază de 
date electronică pentru raportarea 
prevăzută la articolele 38 și 39.

Agenția Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) 
nr. 726/2004 (denumită în continuare 
„agenția”) instituie și menține o bază de 
date electronică pentru raportarea 
prevăzută la articolele 38 și 39, care este 
accesibilă publicului.

Or. en

Justificare

Transparența în ceea ce privește datele în materie de siguranță este vitală pentru detectarea 
timpurie a semnalelor.
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Amendamentul 549
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Investigatorul trebuie să raporteze de 
îndată sponsorului evenimentele adverse 
grave, cu excepția cazului în care 
protocolul prevede, pentru anumite 
evenimente adverse, că nu este necesară 
raportarea. Investigatorul trebuie să 
înregistreze toate evenimentele adverse 
grave. După caz, investigatorul transmite 
sponsorului un raport de monitorizare.

(2) Investigatorul raportează imediat
sponsorului evenimentele adverse grave, 
cu excepția cazului în care protocolul 
prevede, pentru anumite evenimente 
adverse, că nu este necesară raportarea. 
Investigatorul înregistrează toate 
evenimentele adverse grave. După caz, 
investigatorul transmite sponsorului un 
raport de monitorizare.

Or. fr

Justificare

Eroare de traducere a versiunii în limba engleză în versiunea în limba franceză.

Amendamentul 550
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Investigatorul trebuie să raporteze de 
îndată sponsorului evenimentele adverse 
grave, cu excepția cazului în care 
protocolul prevede, pentru anumite 
evenimente adverse, că nu este necesară 
raportarea. Investigatorul trebuie să 
înregistreze toate evenimentele adverse 
grave. După caz, investigatorul transmite 
sponsorului un raport de monitorizare.

(2) Investigatorul raportează de îndată 
sponsorului evenimentele adverse grave. 
Investigatorul înregistrează toate 
evenimentele adverse grave. Sponsorul 
transmite bazei de date a UE copii ale 
acestor înregistrări prin intermediul 
portalului UE. Investigatorul transmite
sponsorului un raport de monitorizare, iar 
sponsorul transmite un raport de 
monitorizare detaliat bazei de date a UE 
cât mai curând posibil. 

Or. en
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Justificare

Raportarea evenimentelor adverse grave trebuie să reprezinte o obligație clară, la fel și 
prezentarea în timp util de rapoarte exacte și complete privind evenimentele adverse către 
baza de date a UE.

Amendamentul 551
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Investigatorul trebuie să raporteze de 
îndată sponsorului evenimentele adverse 
grave, cu excepția cazului în care 
protocolul prevede, pentru anumite 
evenimente adverse, că nu este necesară 
raportarea. Investigatorul trebuie să 
înregistreze toate evenimentele adverse 
grave. După caz, investigatorul transmite 
sponsorului un raport de monitorizare.

(2) Investigatorul raportează sponsorului, 
cât mai rapid posibil și fără întârzieri 
inutile, evenimentele adverse grave, cu 
excepția cazului în care protocolul prevede, 
pentru anumite evenimente adverse, că nu 
este necesară raportarea. Investigatorul 
înregistrează toate evenimentele adverse 
grave. După caz, investigatorul transmite 
sponsorului un raport de monitorizare.

Or. en

Amendamentul 552
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru trialurile clinice cu riscuri 
minime și trialurile clinice cu riscuri 
medii care utilizează scheme de tratament 
sprijinite de datele publicate sau de 
recomandările de utilizare, protocolul 
poate prevedea că se aplică normele de 
supraveghere uzuale.

Or. fr
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Amendamentul 553
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sponsorul raportează pe cale 
electronică și fără întârziere către baza de 
date electronică prevăzută la articolul 36 
toate informațiile relevante privind reacțiile 
adverse grave neașteptate suspectate la 
medicamentele experimentale în măsura în 
care reacțiile adverse grave neașteptate 
suspectate au avut loc în cadrul unui trial 
clinic desfășurat de către sponsor, sau au 
avut loc într-un trial clinic care are 
legătură cu sponsorul.

(1) Sponsorul raportează pe cale 
electronică și în cadrul intervalelor de 
timp specificate în anexa III către baza de 
date electronică prevăzută la articolul 36 
toate informațiile relevante privind reacțiile 
adverse grave neașteptate suspectate la 
medicamentele experimentale în măsura în 
care reacțiile adverse grave neașteptate 
suspectate au avut loc în cadrul unui trial 
clinic desfășurat de către sponsor sau de 
către un alt sponsor care este fie parte a 
aceleiași societăți, fie o parte cu care 
sponsorul dezvoltă în comun 
medicamentul pe baza unui acord formal.

Or. en

Justificare

Este necesară clarificarea textului, deoarece formularea „trial clinic care are legătură cu 
sponsorul” este prea vagă.

Amendamentul 554
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sponsorul raportează pe cale 
electronică și fără întârziere către baza de 
date electronică prevăzută la articolul 36 
toate informațiile relevante privind reacțiile 
adverse grave neașteptate suspectate la 
medicamentele experimentale în măsura în 

(1) Sponsorul raportează pe cale 
electronică și fără întârziere către baza de 
date electronică prevăzută la articolul 36 
toate informațiile relevante privind reacțiile 
adverse grave neașteptate suspectate la 
medicamentele experimentale în măsura în 
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care reacțiile adverse grave neașteptate 
suspectate au avut loc în cadrul unui trial 
clinic desfășurat de către sponsor, sau au 
avut loc într-un trial clinic care are legătură 
cu sponsorul.

care reacțiile adverse grave neașteptate 
suspectate au avut loc în cadrul unui trial 
clinic desfășurat de către sponsor, sau au 
avut loc într-un trial clinic care are legătură 
cu sponsorul, în conformitate cu 
termenele menționate în anexa III 
punctele 2.4 și 2.5.

Or. en

Amendamentul 555
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sponsorul raportează pe cale 
electronică și fără întârziere către baza de 
date electronică prevăzută la articolul 36 
toate informațiile relevante privind reacțiile 
adverse grave neașteptate suspectate la 
medicamentele experimentale în măsura în 
care reacțiile adverse grave neașteptate 
suspectate au avut loc în cadrul unui trial 
clinic desfășurat de către sponsor, sau au 
avut loc într-un trial clinic care are legătură 
cu sponsorul.

(1) Sponsorul raportează pe cale 
electronică și în termenele menționate în 
anexa III punctele 2.4 și 2.5, către baza de 
date electronică prevăzută la articolul 36,
toate informațiile relevante privind reacțiile 
adverse grave neașteptate suspectate la 
medicamentele experimentale în măsura în 
care reacțiile adverse grave neașteptate 
suspectate au avut loc în cadrul unui trial 
clinic desfășurat de către sponsor, sau au 
avut loc într-un trial clinic care are legătură 
cu sponsorul, în conformitate cu termenele 
menționate în anexa III punctele 2.4 și 2.5.

Or. en

Amendamentul 556
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sponsorul raportează pe cale 
electronică și fără întârziere către baza de 

(1) Sponsorul raportează pe cale 
electronică și fără întârziere către baza de 
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date electronică prevăzută la articolul 36 
toate informațiile relevante privind reacțiile 
adverse grave neașteptate suspectate la 
medicamentele experimentale în măsura în 
care reacțiile adverse grave neașteptate 
suspectate au avut loc în cadrul unui trial 
clinic desfășurat de către sponsor, sau au 
avut loc într-un trial clinic care are legătură 
cu sponsorul.

date electronică prevăzută la articolul 36 
toate informațiile relevante privind reacțiile 
adverse grave neașteptate suspectate la 
medicamentele experimentale și auxiliare
în măsura în care reacțiile adverse grave 
neașteptate suspectate au avut loc în cadrul 
unui trial clinic desfășurat de către sponsor, 
sau au avut loc într-un trial clinic care are 
legătură cu sponsorul.

Or. fr

Amendamentul 557
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Termenul pentru raportare ține seama 
de severitatea reacției. Dacă este necesară 
asigurarea unei raportări în timp util, 
sponsorul poate transmite un prim raport 
incomplet, urmat de un raport complet.

(2) Termenul pentru raportare ține seama 
de gravitatea reacției. Dacă este necesară 
asigurarea unei raportări în timp util, 
sponsorul poate transmite un prim raport 
incomplet, urmat de un raport complet.

Or. en

Amendamentul 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Termenul pentru raportare ține seama 
de severitatea reacției. Dacă este necesară 
asigurarea unei raportări în timp util, 
sponsorul poate transmite un prim raport 
incomplet, urmat de un raport complet.

(2) Termenul pentru raportare ține seama 
de gravitatea reacției. Dacă este necesară 
asigurarea unei raportări în timp util, 
sponsorul poate transmite un prim raport 
incomplet, urmat de un raport complet.

Or. en
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Justificare

Aliniere cu formularea juridică din legislația UE în materie de farmacovigilență.

Amendamentul 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă un sponsor, din cauza lipsei de 
resurse, nu are posibilitatea să raporteze 
către baza de date electronică prevăzută la 
articolul 36, acesta poate raporta statului 
membru în care a avut loc reacția adversă 
gravă neașteptată suspectată. Statul 
membru respectiv raportează reacția 
adversă gravă neașteptată suspectată în 
conformitate cu alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

Efectele adverse grave ar trebui să fie raportate doar unui singur loc, pentru ca toate 
informațiile referitoare la efectele adverse grave să fie colectate în același loc.

Amendamentul 560
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă un sponsor, din cauza lipsei de 
resurse, nu are posibilitatea să raporteze 
către baza de date electronică prevăzută la 
articolul 36, acesta poate raporta statului 
membru în care a avut loc reacția adversă 
gravă neașteptată suspectată. Statul 
membru respectiv raportează reacția 

(3) Dacă un sponsor, din cauza lipsei de 
resurse având în vedere caracterul 
nelucrativ al trialului, nu are posibilitatea 
să raporteze către baza de date electronică 
prevăzută la articolul 36, acesta poate 
raporta statului membru în care a avut loc 
reacția adversă gravă neașteptată 
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adversă gravă neașteptată suspectată în 
conformitate cu alineatul (1).

suspectată. Statul membru respectiv 
raportează reacția adversă gravă 
neașteptată suspectată în conformitate cu 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Sprijinul acordat de statele membre este dedicat exclusiv organizațiilor non-profit. Sponsorii 
comerciali ar trebui să fie excluși de la aceste beneficii.

Amendamentul 561
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Referitor la medicamentele 
experimentale neautorizate, altele decât 
placebo, și la medicamentele
experimentale autorizate care, în 
conformitate cu protocolul, nu sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile 
stabilite în autorizația de introducere pe 
piață, sponsorul transmite anual către 
agenție, prin mijloace electronice, un 
raport privind siguranța pentru fiecare 
medicament experimental utilizat într-un 
trial clinic al cărui sponsor este.

(1) Sponsorul transmite anual agenției, 
prin mijloace electronice, un raport 
privind siguranța pentru fiecare 
medicament experimental sau pentru 
toate medicamentele experimentale
utilizate într-un trial clinic al cărui 
sponsor este în cazul în care trialul clinic 
privește medicamente autorizate testate în 
schemele de tratament neprevăzute de 
autorizația de introducere pe piață și care 
nu sunt sprijinite de date și recomandări 
și în cazul în care trialul clinic implică 
riscuri majore.

Or. fr

Amendamentul 562
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Referitor la medicamentele 
experimentale neautorizate, altele decât 
placebo, și medicamentele experimentale 
autorizate care, în conformitate cu 
protocolul, nu sunt utilizate în 
conformitate cu condițiile stabilite în 
autorizația de introducere pe piață, 
sponsorul transmite anual către agenție, 
prin mijloace electronice, un raport privind 
siguranța pentru fiecare medicament 
experimental utilizat într-un trial clinic al 
cărui sponsor este.

(1) Pentru trialurile clinice, altele decât 
trialurile cu grad redus de risc și cu grad 
mediu de risc care utilizează scheme de 
tratament susținute de dovezi publicate 
și/sau de orientări standard în materie de 
tratament, sponsorul transmite anual către 
agenție, prin mijloace electronice, un raport 
privind siguranța pentru fiecare 
medicament experimental utilizat într-un 
trial clinic al cărui sponsor este.

Or. en

Justificare

Este necesară o clarificare, profitând de definiția trialului cu grad redus de risc contra grad 
mediu de risc.

Amendamentul 563
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Referitor la medicamentele 
experimentale neautorizate, altele decât 
placebo, și medicamentele experimentale 
autorizate care, în conformitate cu 
protocolul, nu sunt utilizate în conformitate 
cu condițiile stabilite în autorizația de 
introducere pe piață, sponsorul transmite 
anual către agenție, prin mijloace 
electronice, un raport privind siguranța 
pentru fiecare medicament experimental 
utilizat într-un trial clinic al cărui sponsor 
este.

(1) Referitor la medicamentele 
experimentale neautorizate, altele decât 
placebo, și medicamentele experimentale 
autorizate care, în conformitate cu 
protocolul, nu sunt utilizate în conformitate 
cu condițiile stabilite în autorizația de 
introducere pe piață, cu excepția cazului în 
care trialul a fost desemnat drept trial cu 
intervenție redusă, sponsorul transmite 
anual către agenție, prin mijloace 
electronice, un raport privind siguranța 
pentru fiecare medicament experimental 
utilizat într-un trial clinic al cărui sponsor 
este.
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Or. fi

Amendamentul 564
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când sponsorul nu are acces 
la anumite informații și, prin urmare, nu 
poate prezenta un raport complet, acest 
aspect este menționat în raport.
În cazul în care un trial clinic nu implică 
utilizarea a mai mult de un medicament 
experimental, sponsorul poate prezenta 
un singur raport referitor la siguranța cu 
privire la toate medicamentele 
experimentale utilizate în cadrul trialului. 
Sponsorul prezintă în raportul său 
motivele acestei decizii.

Or. en

Amendamentul 565
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obligația prevăzută la alineatul (1) 
începe cu prima autorizare a unui trial 
clinic în conformitate cu prezentul 
regulament. Aceasta se încheie la sfârșitul 
ultimului trial clinic desfășurat de către 
sponsor cu medicamentul experimental în 
cauză.

(2) Obligația care vizează un anumit 
sponsor și care este prevăzută la 
alineatul (1) începe cu prima autorizare a 
unui trial clinic în conformitate cu 
prezentul regulament pentru sponsorul 
respectiv. Aceasta se încheie la sfârșitul 
ultimului trial clinic desfășurat de către 
sponsor cu medicamentul experimental în 
cauză. Raportarea anuală nu se aplică 
atunci când un sponsor nu efectuează în 
prezent niciun trial clinic cu 
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medicamentul experimental.

Or. en

Amendamentul 566
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39a
Raportarea defectului de eficacitate al 

unui medicament autorizat
Referitor la medicamentele autorizate 
care, în temeiul protocolului, sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile 
stabilite în autorizația de introducere pe 
piață, investigatorul ar trebui să 
informeze sponsorul și agenția cu privire 
la orice defect de eficacitate observat legat 
de medicamentul experimental.

Or. en

Justificare

Defectul de eficacitate al unui medicament autorizat poate să reprezinte un risc grav pentru 
siguranța pacienților și, prin urmare, ar trebui adăugat ca obligație de raportare în 
capitolul VII din prezentul regulament.

Amendamentul 567
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția transmite, prin mijloace 
electronice, către statele membre 
informațiile raportate în conformitate cu 

(1) Agenția transmite, prin mijloace 
electronice, către statele membre 
informațiile raportate în conformitate cu 
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articolul 38 și 39. articolul 38, 39 și 39a.

Or. en

Amendamentul 568
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția transmite, prin mijloace 
electronice, către statele membre 
informațiile raportate în conformitate cu 
articolul 38 și 39.

(1) Agenția transmite, prin mijloace 
electronice, către statele membre 
informațiile raportate în conformitate cu 
articolul 38, 39 și 41.

Or. en

Amendamentul 569
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre cooperează la evaluarea 
informațiilor raportate în conformitate cu 
articolele 38 și 39.

(2) Statele membre cooperează la evaluarea 
informațiilor raportate în conformitate cu 
articolele 38, 39 și 41.

Or. en

Amendamentul 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, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comitetul de etică responsabil este 
implicat în evaluarea acestor informații.

Or. en

Amendamentul 571
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 41 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Raportarea anuală a sponsorului către 
titularul autorizației de introducere pe 
piață

Raportarea anuală a sponsorului către 
agenție.

Or. fr

Amendamentul 572
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Referitor la medicamentele autorizate 
care, în conformitate cu protocolul, sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile 
stabilite în autorizația de introducere pe 
piață, sponsorul informează anual titularul 
autorizației de introducere pe piață cu 
privire la toate reacțiile adverse grave 
suspectate.

(1) Referitor la medicamentele autorizate 
care, în conformitate cu protocolul, sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile 
stabilite în autorizația de introducere pe 
piață, sponsorul informează anual agenția
cu privire la toate reacțiile adverse grave 
suspectate.

Or. fr



PE506.161v01-00 62/78 AM\928647RO.doc

RO

Amendamentul 573
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Referitor la medicamentele autorizate 
care, în conformitate cu protocolul, sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile 
stabilite în autorizația de introducere pe 
piață, sponsorul informează anual titularul 
autorizației de introducere pe piață cu 
privire la toate reacțiile adverse grave 
suspectate.

(1) Referitor la medicamentele autorizate 
care, în conformitate cu protocolul, sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile 
stabilite în autorizația de introducere pe 
piață, sponsorul informează cel puțin anual 
titularul autorizației de introducere pe piață 
cu privire la toate reacțiile adverse grave 
suspectate, pe lângă obligațiile de 
raportare în materie de siguranță pentru 
medicamentele autorizate, în conformitate 
cu Directiva 2001/83/CE și cu 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Or. en

Justificare

Raportarea reacțiilor adverse grave suspectate ar trebui să fie armonizată cu cerințele deja 
în vigoare aplicabile medicamentelor și cuprinse în legislația în materie de farmacovigilență.

Amendamentul 574
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea privind siguranța 
medicamentelor auxiliare se face în 
conformitate cu capitolul 3 din 
Directiva 2001/83/CE.

Raportarea privind siguranța 
medicamentelor auxiliare este efectuată de 
către investigator, în conformitate cu 
capitolul 3 din Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificare

Raportarea reacțiilor adverse grave suspectate ar trebui să fie armonizată cu cerințele deja 



AM\928647RO.doc 63/78 PE506.161v01-00

RO

în vigoare aplicabile medicamentelor și cuprinse în legislația în materie de farmacovigilență.

Amendamentul 575
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Raportarea privind siguranța 
medicamentelor auxiliare se face în 
conformitate cu capitolul 3 din Directiva 
2001/83/CE.

Raportarea privind siguranța 
medicamentelor auxiliare se face în 
conformitate cu capitolul 3 din Directiva 
2001/83/CE, astfel cum este modificată 
prin Directiva 2012/84/UE.

Or. fr

Justificare

Trebuie modificat numărul de referință al directivei. Într-adevăr, Directiva 2010/84/UE, 
intrată în vigoare în ianuarie 2011, modifică, în ceea ce privește farmacovigilența, Directiva 
2001/83/CE.

Amendamentul 576
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere legislației Uniunii și 
orientărilor specifice ale Comisiei, 
sponsorul și investigatorul, la redactarea 
protocolului și la aplicarea prezentului 
regulament și a protocolului, trebuie să
țină seama în mod corespunzător de
standardele de calitate stabilite de
orientările internaționale detaliate privind 
buna practică clinică ale Conferinței 
internaționale pentru armonizarea 
cerințelor tehnice de înregistrare a 
produselor farmaceutice de uz uman (ICH).

Fără a aduce atingere legislației Uniunii și 
orientărilor specifice ale Comisiei, 
sponsorul și investigatorul, la redactarea 
protocolului și la realizarea unui trial 
clinic conform prezentului regulament și a 
protocolului, consultă orientările 
internaționale privind buna practică clinică 
ale Conferinței internaționale pentru 
armonizarea cerințelor tehnice de 
înregistrare a produselor farmaceutice de uz 
uman (ICH), menționate în anexa [xxx].
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Or. en

Justificare

Buna practică clinică (BPC) rămâne în continuare elementul de referință pentru desfășurarea 
unui trial.

Amendamentul 577
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia pune la dispoziția publicului 
orientările internaționale detaliate privind 
buna practică clinică menționate în 
paragraful al doilea.

Comisia pune la dispoziția publicului, în 
anexa [xxx] la prezentul regulament,
orientările internaționale detaliate privind 
buna practică clinică menționate în 
paragraful al doilea și le actualizează 
periodic.

Or. en

Amendamentul 578
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 45 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizare Evaluarea riscurilor, gestionarea calității 
și monitorizarea

Or. en

Amendamentul 579
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sponsorul supraveghează în mod 
corespunzător desfășurarea trialului clinic. 
Amploarea și natura monitorizării se 
determină de către sponsor pe baza tuturor 
caracteristicilor trialului clinic, inclusiv a 
următoarelor caracteristici:

Sponsorul supraveghează în mod 
corespunzător desfășurarea trialului clinic. 
Amploarea și natura monitorizării se 
determină de către sponsor pe baza unei 
evaluări a riscurilor care să acopere toți 
factorii de risc ai trialului clinic (risc 
pentru drepturile subiecților, risc pentru 
siguranța și integritatea subiecților, risc 
pentru calitatea datelor și pentru 
robustețea rezultatelor). Evaluarea 
riscurilor determină gestionarea calității 
și monitorizarea trialului, ținându-se 
seama de următoarele caracteristici:

Or. en

Justificare

O evaluare a riscurilor specifice trialului, care să vizeze întregul spectru al factorilor de risc 
(inclusiv riscul asociat procedurilor de diagnosticare) ar trebui să determine gestionarea 
calității trialului, inclusiv strategia de monitorizare.

Amendamentul 580
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sponsorul supraveghează în mod 
corespunzător desfășurarea trialului clinic. 
Amploarea și natura monitorizării se
determină de către sponsor pe baza 
tuturor caracteristicilor trialului clinic,
inclusiv a următoarelor caracteristici:

Sponsorul supraveghează în mod 
corespunzător desfășurarea trialului clinic. 
Amploarea și natura monitorizării se
stabilesc în conformitate cu actualele 
orientări BPC și ar trebui să țină seama 
de următoarele caracteristici:

Or. en

Justificare

Dispozițiile în materie de monitorizare au fost deja stabilite la nivel internațional prin 
intermediul BPC.
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Amendamentul 581
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă trialul clinic este un trial clinic cu 
intervenție redusă;

(a) dacă trialul clinic este un trial clinic cu 
grad de risc mediu sau redus;

Or. en

Amendamentul 582
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) gradul de deviere a intervenției de la 
practica clinică uzuală.

(c) gradul de deviere a procedurilor de 
diagnosticare de la practica clinică uzuală.

Or. en

Amendamentul 583
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 46 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Celelalte persoane fizice implicate în 
desfășurarea unui trial clinic trebuie să 
dispună de calificările corespunzătoare 
pentru a-și îndeplini sarcinile, obținute prin 
educație, formare și experiență.

Celelalte persoane fizice implicate în 
desfășurarea unui trial clinic și în 
monitorizarea acestuia dispune de 
calificările corespunzătoare pentru a-și 
îndeplini sarcinile, obținute prin educație, 
formare și experiență.

Or. fr



AM\928647RO.doc 67/78 PE506.161v01-00

RO

Amendamentul 584
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46a
Intervenția optimă actuală dovedită

Orice intervenție nouă se testează în 
raport cu intervenția optimă actuală 
dovedită, exceptând următoarele cazuri:
(a) utilizarea unui placebo sau a niciunui 
tratament este acceptabilă în cadrul 
studiilor în care nu există nicio 
intervenție dovedită; sau
(b) atunci când din motive metodologice 
imperative și solide din punct de vedere 
științific, utilizarea unui placebo este 
necesară pentru a determina eficacitatea 
sau siguranța unei intervenții și pacienții 
care primesc placebo sau nu primesc 
niciun tratament nu sunt supuși niciunui 
risc de vătămare gravă sau ireversibilă.

Or. en

Justificare

Pentru a proteja drepturile omului și demnitatea umană a subiecților care participă la un 
trial clinic în ceea ce privește aplicațiile biologiei și medicinei, utilizarea unui placebo sau 
neaplicarea niciunui tratament trebuie întotdeauna să se realizeze cu o atenție extremă, 
conform prevederilor articolului 32 din Declarația de la Helsinki din 2008.

Amendamentul 585
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 48 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Urmărirea, depozitarea, distrugerea și 
returnarea medicamentelor

Primirea, urmărirea, depozitarea, 
distribuirea, distrugerea și returnarea 
medicamentelor

Or. fr

Amendamentul 586
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Medicamentele experimentale trebuie să 
fie urmărite, depozitate, distruse și 
returnate în mod adecvat și proporțional 
pentru a asigura siguranța subiecților și 
fiabilitatea și robustețea datelor generate în 
cadrul trialului clinic, luând în considerare 
dacă medicamentul experimental este 
autorizat și dacă trialul clinic este un trial 
clinic cu intervenție redusă.

Medicamentele experimentale sunt
urmărite, depozitate, distruse și returnate în 
mod adecvat și proporțional pentru a 
asigura siguranța subiecților și fiabilitatea 
și robustețea datelor generate în cadrul 
trialului clinic, luând în considerare dacă 
trialul clinic este un trial clinic cu grad de 
risc mediu sau redus.

Or. en

Justificare

Este necesară o clarificare, profitând de definiția trialului cu grad de risc mediu sau redus.

Amendamentul 587
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Medicamentele experimentale trebuie să 
fie urmărite, depozitate, distruse și 
returnate în mod adecvat și proporțional 

Medicamentele experimentale sunt
primite, urmărite, depozitate, distruse și 
returnate în mod adecvat și proporțional 
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pentru a asigura siguranța subiecților și 
fiabilitatea și robustețea datelor generate în 
cadrul trialului clinic, luând în considerare 
dacă medicamentul experimental este 
autorizat și dacă trialul clinic este un trial 
clinic cu intervenție redusă.

pentru a asigura siguranța subiecților și 
fiabilitatea și robustețea datelor generate în 
cadrul trialului clinic, luând în considerare 
dacă medicamentul experimental este 
autorizat și dacă trialul clinic este un trial 
clinic cu intervenție redusă.

Or. fr

Amendamentul 588
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste operațiuni trebuie efectuate de 
persoane autorizate legal în statul 
membru să efectueze operațiunile 
respective și, în special, atunci când 
aceste operațiuni sunt efectuate în spitale, 
centre de sănătate sau clinici, de către 
farmaciști sau alte persoane legal 
autorizate în statul membru în cauză să 
efectueze operațiunile respective.

Or. fr

Amendamentul 589
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile relevante privind 
trasabilitatea, depozitarea, distrugerea și 
returnarea medicamentelor menționate la 
alineatul (1) sunt cuprinse în dosarul de 
cerere.

(2) Informațiile relevante privind 
trasabilitatea, depozitarea, distribuirea,
distrugerea și returnarea medicamentelor 
menționate la alineatul (1) sunt cuprinse în 
dosarul de cerere.

Or. fr
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Amendamentul 590
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului articol, o 
„încălcare gravă” înseamnă o încălcare 
care ar putea afecta în mod semnificativ 
siguranța și drepturile subiecților sau 
fiabilitatea și robustețea datelor generate în 
cadrul trialului clinic.

(2) În sensul prezentului articol, o 
„încălcare gravă” înseamnă o încălcare 
care ar putea afecta în mod semnificativ 
siguranța, drepturile și bunăstarea
subiecților sau fiabilitatea și robustețea 
datelor generate în cadrul trialului clinic.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 3 din propunerea de regulament și cu articolul 6 al Declarației 
de la Helsinki a Asociației Medicale Mondiale privind principiile etice ale cercetării medicale 
care implică subiecți umani (Seul 2008), ar trebui să se acorde prioritate siguranței, 
drepturilor și bunăstării persoanelor.

Amendamentul 591
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sponsorul notifică prin portalul UE și 
fără întârziere statele membre în cauză cu 
privire la orice evenimente neprevăzute 
care afectează raportul beneficiu-risc al 
trialului clinic, dar care nu sunt reacții 
adverse grave neașteptate suspectate,
astfel cum se face referire la articolul 38.

(1) Sponsorul notifică prin portalul UE și 
fără întârziere statele membre în cauză cu 
privire la orice evenimente neprevăzute 
care afectează raportul beneficiu-risc al 
trialului clinic.

Or. en
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Justificare

Ar trebui notificate toate evenimentele adverse neașteptate, adică SUSAR.

Amendamentul 592
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Broșura investigatorului este actualizată 
atunci când noi informații privind 
siguranța devin disponibile și cel puțin o 
dată pe an.

(3) Broșura investigatorului este actualizată 
de fiecare dată când noi informații privind 
siguranța devin disponibile și cel puțin o 
dată pe an.

Or. sl

Amendamentul 593
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Broșura investigatorului este actualizată 
atunci când noi informații privind 
siguranța devin disponibile și cel puțin o 
dată pe an.

(3) Broșura investigatorului este actualizată 
ori de câte ori noi informații privind 
siguranța devin disponibile.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament nu ar trebui să impună sarcini administrative inutile. Broșura 
investigatorului ar trebui să fie actualizată de fiecare dată când devin disponibile noi 
informații privind siguranța, iar acest lucru poate dura mai mult de un an.

Amendamentul 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola
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Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Broșura investigatorului este actualizată 
atunci când noi informații privind 
siguranța devin disponibile și cel puțin o 
dată pe an.

(3) Broșura investigatorului este actualizată 
atunci când devin disponibile informații 
noi și relevante privind siguranța.

Or. fi

Amendamentul 595
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Conținutul broșurii investigatorului 
se adaptează pentru trialuri cu grad de 
risc redus și cu grad de risc mediu (a se 
vedea anexa I, partea a 5-a, punctul 20).

Or. en

Justificare

Conform celor menționate în anexa I, partea a 5-a, punctul 20, broșura investigatorului poate 
fi înlocuită cu RCP, pentru trialurile cu grad redus de risc, și cu RCP, însoțit de documente 
suplimentare, pentru trialurile cu grad mediu de risc.

Amendamentul 596
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul medicamentelor autorizate 
care, în temeiul protocolului, sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile 
stabilite în autorizația de introducere pe 
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piață, rezumatul aprobat al 
caracteristicilor produsului poate fi 
documentul de referință.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate în ceea ce privește regimul de reglementare mai puțin strict aplicabil 
trialurilor care nu prezintă niciun risc suplimentar pentru participanți comparativ cu 
practica clinică uzuală, este util să se specifice în textul juridic de fond cerințele privind 
broșura investigatorului pentru trialurile cu medicamente experimentale (ME) autorizate, pe 
lângă furnizarea acestor informații în anexa I (punctul 5.20).

Amendamentul 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate informațiile referitoare la trialul 
clinic se înregistrează, se prelucrează, se 
manipulează și se stochează astfel încât 
acestea să poată fi raportate, interpretate și 
verificate cu precizie, protejând în același 
timp confidențialitatea înregistrărilor și a 
datelor cu caracter personal ale subiecților 
în conformitate cu legislația aplicabilă 
privind protecția datelor cu caracter 
personal.

(1) Toate informațiile referitoare la trialul 
clinic se înregistrează, se prelucrează, se 
manipulează și se stochează astfel încât 
acestea să poată fi raportate, interpretate și 
verificate cu precizie, protejând în același 
timp confidențialitatea înregistrărilor și a 
datelor cu caracter personal ale subiecților 
în conformitate cu legislația aplicabilă 
privind protecția datelor cu caracter 
personal, cu rapoarte de studiu clinic ușor 
accesibile puse la dispoziția publicului, pe 
internet.

Or. en

Justificare

Pentru a facilita o transparență crescută, toate informațiile trialurilor clinice, inclusiv toate 
rezultatele și toate datele justificative ar trebui să fie în formatul raportului studiului clinic. 
Având în vedere volumul uneori uriaș al dosarelor, raportul trebuie să fie într-un format care 
să fie ușor de accesat.



PE506.161v01-00 74/78 AM\928647RO.doc

RO

Amendamentul 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se stabilește un sistem de control pe 
durata întregului proces al trialurilor 
clinice pentru a determina 
responsabilitatea instituțiilor, a agențiilor 
și a centrelor participante în cazul în care 
se produc infiltrații de informații privind 
aceste trialuri sau privind datele cu 
caracter personal ale pacienților.

Or. es

Justificare

Este necesar să se stabilească în mod clar că administrația publică (instituții, agenții, 
organizații) și centrele participante la trialurile clinice sunt responsabile de buna gestionare 
a informațiilor privind trialurile și tratarea datelor privind pacienții, putând să atragă 
responsabilitatea sa în caz contrar.

Amendamentul 599
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Sponsorul și investigatorul păstrează un 
dosar standard al trialului clinic.

Sponsorul sau investigatorul păstrează un 
dosar standard al trialului clinic.

Or. fr

Amendamentul 600
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Conținutul dosarului standard al trialului 
clinic trebuie să permită verificarea
desfășurării trialului clinic, ținând seama 
de toate caracteristicile trialului clinic, 
inclusiv dacă trialul clinic este un trial 
clinic cu intervenție redusă.

Conținutul dosarului standard al trialului 
clinic permite verificarea desfășurării 
trialului clinic, ținând seama de toate 
caracteristicile trialului clinic, inclusiv dacă 
trialul clinic este un trial clinic cu grad de 
risc mediu sau redus.

Or. en

Justificare

Stratificarea riscurilor ar trebui să aibă un impact asupra conținutului dosarului standard al 
trialului.

Amendamentul 601
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor în care legislația 
Uniunii prevede o perioadă de arhivare 
mai lungă, sponsorul și investigatorul 
arhivează conținutul dosarului standard al 
trialului clinic timp de cel puțin cinci ani
după sfârșitul trialului clinic. Cu toate 
acestea, dosarele medicale ale subiecților 
se arhivează în conformitate cu legislația 
națională.

Sponsorul și investigatorul arhivează 
conținutul dosarului standard al trialului 
clinic în format electronic după încheierea
trialului clinic. Dosarul standard în format 
electronic este arhivat în format lizibil și 
ușor accesibil. Cu toate acestea, dosarele 
medicale ale subiecților se arhivează în 
conformitate cu legislația națională.

Or. en

Amendamentul 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor în care legislația 
Uniunii prevede o perioadă de arhivare mai 
lungă, sponsorul și investigatorul arhivează 
conținutul dosarului standard al trialului 
clinic timp de cel puțin cinci ani după 
sfârșitul trialului clinic. Cu toate acestea, 
dosarele medicale ale subiecților se 
arhivează în conformitate cu legislația 
națională.

Cu excepția cazurilor în care legislația 
Uniunii prevede o perioadă de arhivare mai 
lungă, sponsorul și investigatorul arhivează 
conținutul dosarului standard al trialului 
clinic timp de cel puțin douăzeci de ani 
după încheierea trialului clinic. Cu toate 
acestea, dosarele medicale ale subiecților 
se arhivează în conformitate cu legislația 
națională.

Or. en

Justificare

Unele reacții adverse pe termen lung, cum ar fi cancerul sau malformațiile congenitale, nu 
apar decât după ani mulți de utilizare și chiar pot depăși o generație de pacienți.

Amendamentul 603
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor în care legislația 
Uniunii prevede o perioadă de arhivare mai 
lungă, sponsorul și investigatorul arhivează 
conținutul dosarului standard al trialului 
clinic timp de cel puțin cinci ani după 
sfârșitul trialului clinic. Cu toate acestea, 
dosarele medicale ale subiecților se 
arhivează în conformitate cu legislația 
națională.

Cu excepția cazurilor în care legislația 
Uniunii prevede o perioadă de arhivare mai 
lungă, sponsorul și investigatorul arhivează 
conținutul dosarului standard al trialului 
clinic timp de cel puțin douăzeci de ani
după finalizarea trialului clinic. Cu toate 
acestea, dosarele medicale ale subiecților 
se arhivează în conformitate cu legislația 
națională. În cazul în care sponsorul nu 
este în măsură să arhiveze dosarul 
standard, acesta poate fi arhivat în cadrul 
Agenției.

Or. en

Justificare

Arhivarea dosarului standard poate fi esențială în eventualitatea în care este necesar un 
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control al trialurilor finalizate pentru a investiga probleme legate de siguranța pacienților. 
Arhivarea pe o perioadă de douăzeci de ani, cu opțiunea de arhivare în cadrul Agenției 
Europene pentru Medicamente, ar trebui să fie suficientă pentru a răspunde preocupărilor în 
materie de siguranță a pacienților, fără a fi prea costisitoare în cazul trialurilor academice 
de mică amploare.

Amendamentul 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor în care legislația 
Uniunii prevede o perioadă de arhivare mai 
lungă, sponsorul și investigatorul arhivează 
conținutul dosarului standard al trialului 
clinic timp de cel puțin cinci ani după 
sfârşitul trialului clinic. Cu toate acestea, 
dosarele medicale ale subiecților se 
arhivează în conformitate cu legislația 
națională.

Cu excepția cazurilor în care legislația 
Uniunii prevede o perioadă de arhivare mai 
lungă, sponsorul și investigatorul arhivează 
conținutul dosarului standard al trialului 
clinic timp de cel puțin douăzeci de ani 
după încheierea trialului clinic și, în cazul 
în care s-a acordat o autorizație de 
introducere pe piață pentru medicamentul 
experimental testat, pe baza rezultatelor 
trialului clinic, pe toată durata de viață a 
fiecăruia dintre principiile active din 
autorizația de introducere pe piață care 
au fost investigate. Cu toate acestea, 
dosarele medicale ale subiecților se 
arhivează în conformitate cu legislația 
națională.

Or. en

Justificare

Întrucât unele reacții pe termen lung ale medicamentului apar după zeci de ani de utilizare, 
este esențial să se garanteze o perioadă de arhivare și, în special, atât timp cât un 
medicament sau oricare dintre principiile sale active rămâne în uz.

Amendamentul 605
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 5 – litera a



PE506.161v01-00 78/78 AM\928647RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reetichetare, reambalare sau 
reconstituire înainte de utilizare sau 
ambalare, dacă aceste procese sunt 
efectuate în spitale, centre medicale sau 
clinici, de către farmaciști sau alte persoane 
autorizate legal în statul membru respectiv 
să efectueze astfel de procese, și dacă 
medicamentele experimentale sunt 
destinate a fi utilizate exclusiv de către 
aceste instituții;

(a) etichetare, reetichetare, ambalare,
reambalare sau reconstituire înainte de 
utilizare sau ambalare, dacă aceste procese 
sunt efectuate în spitale, centre medicale 
sau clinici, de către farmaciști sau alte 
persoane autorizate legal în statul membru 
respectiv să efectueze astfel de procese, și 
dacă medicamentele experimentale sunt 
destinate a fi utilizate exclusiv de către 
aceste instituții;

Or. en

Justificare

Acest amendament este o clarificare și garantează că, de exemplu, farmaciile din spitale care 
trebuie să prepare anumite amestecuri de medicamente pentru a fi utilizate în cadrul unui 
trial clinic în baza planului de studiu aprobat al sponsorului și care trebuie să ambaleze și să 
eticheteze amestecul vor putea în continuare să procedeze astfel fără să necesite o autorizație 
de fabricație.

Amendamentul 606
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prepararea medicamentelor menționate 
la articolul 3 alineatele (1) și (2) din 
Directiva 2001/83/CE.

(c) prepararea medicamentelor menționate 
la articolul 3 alineatele (1) și (2) din 
Directiva 2001/83/CE sau în conformitate 
cu planul de studiu oferit de sponsor.

Or. en


