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Amendamentul 607
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Medicamentele experimentale 
autorizate și medicamentele auxiliare 
autorizate sunt etichetate:

(1) Medicamentele experimentale 
autorizate și medicamentele auxiliare 
autorizate nu sunt însoțite de etichete 
suplimentare.

Or. fr

Amendamentul 608
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Medicamentele experimentale 
autorizate și medicamentele auxiliare 
autorizate sunt etichetate:

(1) Medicamentele experimentale 
autorizate și medicamentele auxiliare 
autorizate nu au etichete suplimentare. În 
acest caz, participanților ar putea să li se 
ofere o broșură sau un card care conține 
informații utile privind trialul și să fie 
instruiți să îl aibă asupra lor în 
permanență. 

Or. en

Justificare

În cazul în care medicamentul experimental dispune de o autorizație de introducere pe piață, 
etichetarea suplimentară este inutilă și constituie o risipă de resurse. Pe de altă parte, o 
recomandare (BPF 2009, anexa 13, punctul 27) pentru subiecții trialului clinic potrivit căreia 
ei ar trebui să aibă în permanență asupra lor un card sau o broșură care indică faptul că fac 
parte dintr-un trial și câteva informații despre acesta [a se vedea anexa IV (I.I)(3) la 
prezentul regulament] și, eventual, recomandările privind siguranța (de exemplu, în cazul 
unui trial care implică anticoagulanți sau substanțe care ar putea să afecteze puterea de 
concentrare a subiectului) au o reală utilitate practică.



PE506.162v01-00 4/67 AM\928650RO.doc

RO

Amendamentul 609
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în conformitate cu articolul 63 
alineatul (1); sau

eliminat

Or. fr

Amendamentul 610
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în conformitate cu titlul V din 
Directiva 2001/83/CE.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 611
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
la alineatul (1) litera (b), în cazul în care 
circumstanțele specifice ale unui trial 
clinic impun acest lucru pentru a asigura 
siguranța subiecților sau fiabilitatea și 
robustețea datelor generate în cadrul unui 
trial clinic, pe ambalajul exterior și pe 
ambalajul direct al medicamentelor 

eliminat
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experimentale autorizate trebuie să 
figureze date suplimentare referitoare la 
identificarea trialului și a persoanei de 
contact. O listă a informațiilor 
suplimentare care trebuie să figureze pe 
ambalajul exterior și pe ambalajul direct 
este prevăzută în anexa IV.

Or. fr

Amendamentul 612
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În ceea ce privește trialurile cu grad 
redus de risc și cele cu grad mediu de risc, 
farmaciilor li se permite să reambaleze și 
să reeticheteze medicamentele fără o 
autorizație de bună practică de fabricare 
(BPF).

Or. en

Amendamentul 613
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 66 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Limba informațiilor de pe etichetă este 
stabilită de statul membru în cauză. 
Medicamentul poate fi etichetat în mai 
multe limbi.

Limba informațiilor de pe etichetă este 
stabilită de statul membru în cauză și este 
una dintre limbile oficiale ale UE. 
Medicamentul poate fi etichetat în mai 
multe limbi.

Or. en
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Justificare

Pentru a nu impune sarcini inutile, informațiile de pe etichetă ar trebui să fie scrise doar în 
limba oficială a UE. Aceasta nu ar trebui să împiedice statele membre în cauză să impună 
utilizarea unei limbi care nu este o limbă oficială a statului membru respectiv, dar care este 
relevantă pentru localizarea locului de desfășurare a trialurilor. Aspectul din urmă ar trebui 
luat, de asemenea, în considerare de statul membru care are mai multe limbi oficiale ale UE.

Amendamentul 614
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 68 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Sponsorul poate delega o parte sau 
totalitatea sarcinilor sale unei persoane 
fizice, unei societăți, unei instituții sau unei 
organizații. O astfel de delegare nu aduce 
atingere responsabilității sponsorului.

Sponsorul poate delega o parte sau 
totalitatea sarcinilor sale de logistică unei 
persoane fizice, unei societăți, unei 
instituții sau unei organizații. O astfel de 
delegare nu aduce atingere responsabilității 
științifice și etice a sponsorului.

Or. en

Amendamentul 615
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 68 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Investigatorul și sponsorul pot fi aceeași 
persoană.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 616
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), toți 
sponsorii sunt responsabili cu stabilirea
unui sponsor responsabil pentru fiecare 
dintre următoarele:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), toți 
sponsorii pot stabili un sponsor principal 
responsabil pentru fiecare dintre 
următoarele:

Or. fr

Amendamentul 617
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), toți 
sponsorii sunt responsabili cu stabilirea 
unui sponsor responsabil pentru fiecare
dintre următoarele:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), toți 
sponsorii sunt responsabili cu stabilirea 
unui sponsor responsabil în fiecare sau în 
mai multe state membre pentru fiecare 
dintre următoarele:

Or. en

Justificare

În mod frecvent, sponsorii deleagă responsabilitățile pe o bază specifică țării.

Amendamentul 618
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – litera ca (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) punerea în aplicare a măsurilor luate 
în conformitate cu articolul 78;

Or. fr
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Amendamentul 619
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) punerea în aplicare, dacă sponsorii 
doresc astfel, a măsurilor luate în 
conformitate cu articolul 37;

Or. fr

Amendamentul 620
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) centralizarea datelor privind 
farmacovigilența și conformitatea cu 
obligațiile prevăzute în capitolul VII.

Or. fr

Amendamentul 621
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 70 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana de contact a sponsorului în 
Uniune

Reprezentantul legal al sponsorului în 
Uniune

Or. en
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Justificare

Prezența unui reprezentant legal și nu doar a unei persoane de contact este necesară pentru a 
facilita supravegherea și, mai ales controlul, în toate cazurile de răspundere a sponsorului, 
chiar dacă este stabilit în țări terțe.

Amendamentul 622
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dacă sponsorul trialului clinic nu este 
stabilit în Uniune, sponsorul respectiv se 
asigură că o persoană de contact este 
stabilită în Uniune. Persoana de contact
respectivă este destinatarul tuturor 
comunicărilor cu sponsorul prevăzute în 
prezentul regulament. Orice comunicare 
către persoana de contact este considerată 
ca fiind o comunicare către sponsor.

Dacă sponsorul trialului clinic nu este 
stabilit în Uniune, sponsorul respectiv se 
asigură că un reprezentant legal este 
stabilit în Uniune. Reprezentantul legal
este destinatarul tuturor comunicărilor cu 
sponsorul prevăzute în prezentul 
regulament. Orice comunicare către 
reprezentantul legal este considerată ca 
fiind o comunicare către sponsor.

Or. en

Justificare

Prezența unui reprezentant legal și nu doar a unei persoane de contact este necesară pentru a 
facilita supravegherea și, mai ales controlul, în toate cazurile de răspundere a sponsorului, 
chiar dacă este stabilit în țări terțe.

Amendamentul 623
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 72 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Repararea prejudiciului Asigurarea și repararea prejudiciului

Or. fr
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Amendamentul 624
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru trialurile clinice, altele decât 
trialurile clinice cu intervenție redusă, 
sponsorul asigură repararea prejudiciului în 
conformitate cu legile aplicabile privind 
răspunderea sponsorului și a 
investigatorului pentru orice prejudiciu 
suferit de subiecți. Această reparare a 
prejudiciului este asigurată indiferent de 
capacitatea financiară a sponsorului și a 
investigatorului.

Pentru trialurile clinice, sponsorul asigură 
repararea prejudiciului în conformitate cu 
legislația aplicabilă privind răspunderea 
sponsorului și a investigatorului pentru 
orice prejudiciu suferit de subiecți. Această 
reparare a prejudiciului este asigurată 
indiferent de capacitatea financiară a 
sponsorului și a investigatorului.

Or. el

Justificare

Principiul „niciun medicament fără efecte secundare” se aplică tuturor medicamentelor, 
indiferent dacă sunt aprobate sau testate. Prin urmare, o distincție între trialurile cu grad 
ridicat de risc și trialurile cu grad redus de risc nu este fezabilă, având în vedere absența 
criteriilor obiective de evaluare.

.

Amendamentul 625
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Pentru trialurile clinice, altele decât 
trialurile clinice cu intervenție redusă, 
sponsorul asigură repararea prejudiciului în 
conformitate cu legile aplicabile privind 
răspunderea sponsorului și a 
investigatorului pentru orice prejudiciu 
suferit de subiecți. Această reparare a 

Pentru toate trialurile clinice, sponsorul 
asigură repararea prejudiciului în 
conformitate cu legislația aplicabilă
privind răspunderea sponsorului și a 
investigatorului pentru orice prejudiciu 
suferit de subiecți. Această reparare a 
prejudiciului este asigurată indiferent de 
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prejudiciului este asigurată indiferent de 
capacitatea financiară a sponsorului și a 
investigatorului.

capacitatea financiară a sponsorului și a 
investigatorului.

Or. en

Justificare

Intervenție redusă nu înseamnă neapărat fără riscuri. Efecte adverse neașteptate se pot 
produce și subiecții trebuie despăgubiți în aceste cazuri. Prin urmare, sponsorul asigură că 
despăgubirea este prevăzută pentru toate trialurile clinice în conformitate cu articolul 73 
alineatul (3) paragraful 2, care prevede că cheltuielile de asigurare se bazează pe nivelul de 
risc. Prin urmare, cheltuielile de asigurare pentru trialurile cu grad redus de risc sunt, de 
asemenea, reduse.

Amendamentul 626
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru trialurile clinice, altele decât 
trialurile clinice cu intervenție redusă, 
sponsorul asigură repararea prejudiciului în 
conformitate cu legile aplicabile privind 
răspunderea sponsorului și a 
investigatorului pentru orice prejudiciu 
suferit de subiecți. Această reparare a 
prejudiciului este asigurată indiferent de 
capacitatea financiară a sponsorului și a 
investigatorului.

Pentru trialurile clinice, sponsorul asigură 
repararea prejudiciului în conformitate cu 
legislația aplicabilă privind răspunderea 
sponsorului și a investigatorului pentru 
orice prejudiciu suferit de subiecți. Această 
reparare a prejudiciului este asigurată 
indiferent de capacitatea financiară a 
sponsorului și a investigatorului.

Or. en

Justificare

Este rezonabil ca, pentru trialurile cu intervenție redusă, să se aplice aceleași norme privind 
repararea prejudiciului ca cele aplicabile altor trialuri. Potrivit unuia dintre principiile 
fundamentale privind răspunderea, despăgubirea este proporțională cu prejudicial cauzat. 
Acesta este motivul pentru care nu este justificată exceptarea trialurilor cu intervenție redusă 
de la normele generale, având în vedere faptul că nivelul de despăgubire trebuie să 
corespundă nivelului prejudiciilor și nu nivelului de intervenție. Chiar și în cazul unui trial cu 
intervenție redusă, posibilitatea cauzării unui prejudiciu grav nu poate fi exclusă.
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Amendamentul 627
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Pentru trialurile clinice, altele decât 
trialurile clinice cu intervenție redusă,
sponsorul asigură repararea prejudiciului în 
conformitate cu legile aplicabile privind 
răspunderea sponsorului și a 
investigatorului pentru orice prejudiciu 
suferit de subiecți. Această reparare a 
prejudiciului este asigurată indiferent de 
capacitatea financiară a sponsorului și a 
investigatorului.

Pentru trialurile clinice, sponsorul asigură 
repararea prejudiciului în conformitate cu 
legislația aplicabilă privind răspunderea 
sponsorului și a investigatorului pentru 
orice prejudiciu suferit de subiecți. Această 
reparare a prejudiciului este asigurată 
indiferent de capacitatea financiară a 
sponsorului și a investigatorului.

Or. en

Justificare

Dacă nu există nicio cerere de despăgubire de asigurat pentru prejudiciile pretinse cu succes 
în conformitate cu legislația aplicabilă privind trialurile clinice cu intervenție redusă, aceasta 
înseamnă că participanții la studiile post autorizare nu au niciun drept de despăgubire.

Amendamentul 628
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru trialurile clinice, altele decât 
trialurile clinice cu intervenție redusă, 
sponsorul asigură repararea prejudiciului în 
conformitate cu legile aplicabile privind 
răspunderea sponsorului și a 
investigatorului pentru orice prejudiciu 
suferit de subiecți. Această reparare a 
prejudiciului este asigurată indiferent de 
capacitatea financiară a sponsorului și a 

Pentru trialurile clinice, sponsorul asigură 
repararea prejudiciului în conformitate cu
legislația aplicabilă privind răspunderea 
sponsorului și a investigatorului pentru 
orice prejudiciu suferit de subiecți. Această 
reparare a prejudiciului este asigurată 
indiferent de capacitatea financiară a 
sponsorului și a investigatorului.
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investigatorului.

Or. el

Amendamentul 629
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 72 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Pentru trialurile clinice, altele decât 
trialurile clinice cu intervenție redusă, 
sponsorul asigură repararea prejudiciului în 
conformitate cu legile aplicabile privind 
răspunderea sponsorului și a 
investigatorului pentru orice prejudiciu 
suferit de subiecți. Această reparare a 
prejudiciului este asigurată indiferent de 
capacitatea financiară a sponsorului și a 
investigatorului.

Pentru trialurile clinice, altele decât 
trialurile clinice cu intervenție redusă, 
sponsorul asigură repararea prejudiciului în 
conformitate cu legislația aplicabilă
privind răspunderea sponsorului și a 
investigatorului pentru orice prejudiciu 
suferit de subiecți. Această reparare a 
prejudiciului este asigurată indiferent de 
capacitatea financiară a sponsorului și a 
investigatorului, chiar și direct, fără a 
stabili în prealabil răspunderea 
sponsorului sau a investigatorului. 
Despăgubirea poate acoperi, de 
asemenea, îngrijirea medicală pentru 
vătămări fizice, durere și suferință pe 
termen lung sau mediu. Pentru a facilita 
accesul pacienților la sistemul de 
despăgubire, pacientului trebuie să îi fie 
furnizate informații clare și accesibile 
privind limitele și condițiile de 
despăgubire.

Or. en

Justificare

În cadrul legal actual se stabilește la nivel național și internațional că despăgubirea poate 
consta într-o sumă de bani care să compenseze leziunile psihologice și pierderile economice 
și poate acoperi îngrijirea medicală pentru vătămările psihice pe termen lung sau mediu. Mai 
mult, doctrina demonstrează că este destul de dificil pentru participanții la cercetare să 
acceseze despăgubirea în temeiul legislației naționale actuale, printre altele, din cauza mai 
multor limite și condiții care nu sunt cunoscute la începerea trialului.
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Amendamentul 630
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Pentru trialurile clinice, altele decât 
trialurile clinice cu intervenție redusă, 
sponsorul asigură repararea prejudiciului în 
conformitate cu legile aplicabile privind 
răspunderea sponsorului și a 
investigatorului pentru orice prejudiciu 
suferit de subiecți. Această reparare a 
prejudiciului este asigurată indiferent de 
capacitatea financiară a sponsorului și a 
investigatorului.

Pentru trialurile clinice, altele decât 
trialurile clinice cu intervenție redusă, 
sponsorul asigură repararea prejudiciului în 
conformitate cu legislația aplicabilă 
privind răspunderea sponsorului și a 
investigatorului, inclusiv despăgubirea 
prin asigurare, pentru orice prejudiciu 
suferit de subiecți. Această reparare a 
prejudiciului este asigurată indiferent de 
capacitatea financiară a sponsorului și a 
investigatorului.

Atunci când repararea prejudiciului este 
furnizată prin asigurare, un sponsor 
poate utiliza o singură poliță de asigurare 
pentru a acoperi unul sau mai multe 
trialuri clinice în cadrul aceluiași stat 
membru.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că asigurarea comercială rămâne o opțiune împreună cu 
sistemul național de despăgubire. Mai mult, dacă sponsorilor li se permite să acopere mai 
mult de un trial clinic în cadrul aceluiași stat membru prin aceeași poliță de asigurare, 
costurile de asigurare se vor reduce.

Amendamentul 631
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 72 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sponsorul asigură că toate trialurile sale 
clinice sunt acoperite de o poliță de 
asigurare în conformitate cu legislația 
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aplicabilă a statelor membre în cauză.
Toate statele membre în cauză stabilesc 
un sistem de asigurare cu costuri 
ajustabile în funcție de nivelul de risc pe 
care îl implică trialul clinic desfășurat pe 
teritoriul țării lor.
În cazul trialurilor cu grad redus de risc 
și al trialurilor clinice cu un grad mediu 
de risc care utilizează strategii de 
tratament susținute de date publicate 
și/sau bazate pe recomandările standard 
privind tratamentele emise de societăți 
calificate sau organisme oficiale, 
asigurarea despăgubirii pentru orice 
prejudiciu suferit de subiectul trialului 
clinic este reglementată de un sistem 
general de despăgubire în vigoare în 
statul membru în cauză.

Or. fr

Amendamentul 632
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 73 eliminat
Sistemul național de despăgubire

(1) Statele membre asigură un mecanism 
național de despăgubire pentru repararea 
prejudiciilor prevăzute la articolul 72.
(2) Se consideră că sponsorul este în 
conformitate cu articolul 72 dacă face uz 
de mecanismul național de despăgubire în 
statul membru în cauză.
(3) Utilizarea mecanismului național de 
despăgubire este gratuită în cazul în care, 
din motive obiective, trialul clinic nu a 
fost destinat, în momentul depunerii 
cererii de autorizare a trialului clinic 
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respectiv, utilizării pentru obținerea unei 
autorizații de introducere pe piață a unui 
medicament.
Pentru toate celelalte trialuri clinice, 
utilizarea mecanismului național de 
despăgubire poate face obiectul unor taxe. 
Statele membre stabilesc această taxă pe o 
bază nonprofit, luând în considerare 
riscul prezentat de trialul clinic, 
prejudiciul potențial și probabilitatea 
prejudiciului.

Or. el

Justificare

Trialurile clinice generează atât beneficii, cât și, în anumite circumstanțe, riscuri. Dacă 
acestea sunt compensate prin mecanismele naționale de despăgubire, costurile finale vor fi 
suportate de resortisanții statului membru în cauză. 

Amendamentul 633
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 73 eliminat
Sistemul național de despăgubire

(1) Statele membre asigură un mecanism 
național de despăgubire pentru repararea 
prejudiciilor prevăzute la articolul 72.
(2) Se consideră că sponsorul este în 
conformitate cu articolul 72 dacă face uz 
de mecanismul național de despăgubire în 
statul membru în cauză.
(3) Utilizarea mecanismului național de 
despăgubire este gratuită în cazul în care, 
din motive obiective, trialul clinic nu a 
fost destinat, în momentul depunerii 
cererii de autorizare a trialului clinic 
respectiv, utilizării pentru obținerea unei 
autorizații de introducere pe piață a unui 
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medicament.
Pentru toate celelalte trialuri clinice, 
utilizarea mecanismului național de 
despăgubire poate face obiectul unor taxe. 
Statele membre stabilesc această taxă pe o 
bază nonprofit, luând în considerare 
riscul prezentat de trialul clinic, 
prejudiciul potențial și probabilitatea 
prejudiciului.

Or. el

Amendamentul 634
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură un mecanism 
național de despăgubire pentru repararea 
prejudiciilor prevăzute la articolul 72.

(1) Pentru trialurile clinice care, din 
motive obiective, la momentul depunerii 
cererii de autorizare, nu erau destinate 
utilizării în vederea obținerii unei 
autorizații de introducere pe piață a unui 
medicament, statele membre asigură un 
mecanism național de despăgubire pentru 
repararea prejudiciilor prevăzute la 
articolul 72.

Utilizarea unei sistem național de 
despăgubire este gratuită sau supusă unei 
taxe nominale.

Or. en

Justificare

Există incertitudini cu privire la modul în care un astfel de sistem ar putea funcționa și ar 
putea fi finanțat. În orice caz, accesul la sistemul național de despăgubire ar trebui să fie 
limitat la trialurile clinice necomerciale. Pentru a avea o valoare adăugată reală, utilizarea 
acestui sistem ar trebui să fie gratuită sau la un cost moderat (taxă nominală). Sistemul 
comercial de asigurare nu ar trebui să fie pus în concurență cu un sistem public care 
funcționează pe o bază nonprofit, dat fiind faptul că aceasta ar putea scoate asiguratorii de 
pe această piață.
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Amendamentul 635
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură un mecanism 
național de despăgubire pentru repararea 
prejudiciilor prevăzute la articolul 72.

(1) Statele membre asigură un mecanism 
național de despăgubire pentru repararea 
prejudiciilor prevăzute la articolul 72. 
Comisia elaborează orientări detaliate în 
mod corespunzător.

Or. sl

Amendamentul 636
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură un mecanism 
național de despăgubire pentru repararea 
prejudiciilor prevăzute la articolul 72.

(1) Statele membre pot asigura un 
mecanism național de despăgubire pentru 
repararea prejudiciilor prevăzute la 
articolul 72.

Or. fr

Amendamentul 637
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se consideră că sponsorul este în 
conformitate cu articolul 72 dacă face uz 
de mecanismul național de despăgubire în 

eliminat
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statul membru în cauză.

Or. fr

Amendamentul 638
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Utilizarea mecanismului național de 
despăgubire este gratuită în cazul în care, 
din motive obiective, trialul clinic nu a 
fost destinat, în momentul depunerii 
cererii de autorizare a trialului clinic 
respectiv, utilizării pentru obținerea unei 
autorizații de introducere pe piață a unui 
medicament.

eliminat

Pentru toate celelalte trialuri clinice, 
utilizarea mecanismului național de 
despăgubire poate face obiectul unor taxe. 
Statele membre stabilesc această taxă pe o 
bază nonprofit, luând în considerare 
riscul prezentat de trialul clinic, 
prejudiciul potențial și probabilitatea 
prejudiciului.

Or. en

Justificare

Accesul la sistemul național de despăgubire ar trebui să fie limitat la sponsorii trialurilor 
clinice necomerciale. Restul textului a fost mutat la alineatul (1).

Amendamentul 639
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu paragraful de mai sus, 
se consideră că sponsorii respectă 
articolul 72 dacă fac uz de mecanismul 
național de despăgubire din statul 
membru în cauză.

Or. fr

Amendamentul 640
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate celelalte trialuri clinice, 
utilizarea mecanismului național de 
despăgubire poate face obiectul unor taxe. 
Statele membre stabilesc această taxă pe o 
bază nonprofit, luând în considerare 
riscul prezentat de trialul clinic, 
prejudiciul potențial și probabilitatea 
prejudiciului.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 641
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informații adecvate și cuprinzătoare 
privind limitele și condițiile sunt furnizate 
participanților la trial în scopul de a 
permite accesul la sistemele de 
despăgubire.
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Or. en

Justificare

În cadrul legal actual se stabilește la nivel național și internațional că despăgubirea poate 
consta într-o sumă de bani care să compenseze leziunile psihologice și pierderile economice 
și poate acoperi îngrijirea medicală pentru vătămările psihice pe termen lung sau mediu. Mai 
mult, doctrina demonstrează că este destul de dificil pentru participanții la cercetare să 
acceseze despăgubirea în temeiul legislației naționale actuale, printre altele, din cauza mai 
multor limite și condiții care nu sunt cunoscute la începerea trialului

Amendamentul 642
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) poate modifica orice aspect al trialului 
clinic.

(c) poate modifica orice aspect al trialului 
clinic. Dacă măsurile privesc aspectele 
acoperite de articolul 6, acestea respectă 
procesul de evaluare descris la articolele 
18-19.

Or. en

Justificare

Dacă orice stat membru s-ar afla în postura de a modifica trialul unilateral în orice moment, 
întreaga evaluare nu ar mai avea sens.

Amendamentul 643
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Sponsorii necomerciali sunt scutiți de 
taxele de inspecție, dacă există.

Or. en
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Justificare

Sponsorii necomerciali nu ar trebui să aibă obligația de a plăti aceste taxe care pot 
reprezenta cu ușurință 10 % dintr-un buget al unui trial clinic academic.

Amendamentul 644
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După inspecție, statul membru sub 
responsabilitatea căruia a fost efectuată 
inspecția întocmește un raport de inspecție. 
Statul membru respectiv pune raportul de 
inspecție la dispoziția sponsorului trialului 
clinic relevant și transmite raportul de 
inspecție prin portalul UE în baza de date a 
UE.

(5) După inspecție, statul membru sub 
responsabilitatea căruia a fost efectuată 
inspecția întocmește un raport de inspecție. 
Statul membru respectiv pune raportul de 
inspecție la dispoziția sponsorului trialului 
clinic relevant și transmite raportul de 
inspecție prin portalul UE în baza de date a 
UE, atunci când este disponibilă 
publicului.

Or. en

Justificare

Subiecții care iau parte la un trial clinic au dreptul să știe dacă trialul a fost desfășurat în 
conformitate cu regulamentul, pentru a-și putea retrage consimțământul în cazul în care își 
doresc acest lucru. Mai mult, aceste inspecții sunt realizate în interesul public și inspecțiile 
sunt adesea plătite din bani publici, de aceea raportul ar trebui să fie pus la dispoziția
publicului.

Amendamentul 645
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Atunci când pune raportul de inspecție la 
dispoziția sponsorului, statul membru la 

eliminat
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care se face referire în primul paragraf 
asigură protecția confidențialității.

Or. en

Justificare

Subiecții care iau parte la un trial clinic au dreptul să știe dacă trialul a fost derulat în 
conformitate cu regulamentul, pentru a-și putea retrage consimțământul în cazul în care își 
doresc acest lucru. Mai mult, aceste inspecții sunt realizate în interesul public și inspecțiile 
sunt adesea plătite din bani publici, de aceea raportul ar trebui să fie pus la dispoziția
publicului.

Amendamentul 646
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă statele membre supraveghează în 
mod corect conformitatea cu prezentul 
regulament;

eliminat

Or. en

Justificare

Acest punct introduce o competență a Comisiei de a inspecta statele membre în ceea ce 
privește conformitatea cu regulamentul. Comisia nu clarifică de ce a introdus această 
competență în topul instrumentelor existente pentru a asigura conformitatea statelor membre.

Amendamentul 647
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă sistemul de reglementare aplicabil 
trialurilor clinice desfășurate în afara 
Uniunii asigură conformitatea cu articolul 

(c) dacă sistemul de reglementare aplicabil 
trialurilor clinice desfășurate în afara 
Uniunii asigură conformitatea cu articolul 
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25 alineatul (3) din prezentul regulament; 25 alineatul (5) din prezentul regulament;

Or. fr

Justificare

Această referință la articolul 25 trebuie corectată. Alineatul (5), și nu alineatul (3), se referă 
la trialurile clinice desfășurate în afara Uniunii.

Amendamentul 648
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă sistemul de reglementare 
aplicabil trialurilor clinice desfășurate în 
afara Uniunii asigură conformitatea cu 
articolul 25 alineatul (5) din prezentul 
regulament;

Or. en

Justificare

Conformitatea cu articolul 25 alineatul (5) litera (c) din regulamentul propus ar trebui 
garantată. Conformitatea cu principiile definite la articolul 3 din regulamentul propus atunci 
când un trial clinic este realizat în afara Uniunii, ar trebui controlată de Comisie.

Amendamentul 649
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate efectua inspecții în cazul (2) Comisia poate efectua inspecții în cazul 
în care consideră că este necesar. Un 
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în care consideră că este necesar. rezumat al raportului de inspecție al 
Comisiei este pus la dispoziția publicului 
în baza de date a UE.

Or. en

Justificare

Aceste inspecții ar fi realizate în interesul public, de aceea raportul ar trebui să fie pus la 
dispoziția publicului.

Amendamentul 650
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sponsorii necomerciali sunt scutiți de 
taxele de inspecție, dacă există.

Or. en

Justificare

Sponsorii necomerciali nu ar trebui să aibă obligația de a plăti aceste taxe care pot 
reprezenta cu ușurință 10 % dintr-un buget al unui trial clinic academic.

Amendamentul 651
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 77 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia instituie și întreține un portal la 
nivelul Uniunii Europene ca punct unic de 
acces pentru transmiterea datelor și 
informațiilor referitoare la trialurile clinice 
în conformitate cu prezentul regulament.

Agenția Europeană pentru Medicamente, 
în numele Comisiei, instituie și întreține un 
portal la nivelul Uniunii Europene ca punct 
unic de acces pentru transmiterea datelor și 
informațiilor referitoare la trialurile clinice 
în conformitate cu prezentul regulament.
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Or. en

Amendamentul 652
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 77 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia instituie și întreține un portal la 
nivelul Uniunii Europene ca punct unic de 
acces pentru transmiterea datelor și 
informațiilor referitoare la trialurile clinice 
în conformitate cu prezentul regulament.

Comisia instituie și întreține un portal la 
nivelul Uniunii Europene ca punct unic de 
acces pentru transmiterea datelor și 
informațiilor referitoare la trialurile clinice 
în conformitate cu prezentul regulament. 
Portalul este avansat din punct de vedere 
tehnic și ușor de utilizat astfel încât să se 
evite munca inutilă.

Or. fi

Amendamentul 653
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 77 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Portalul UE este legat de bazele de date 
menționate în Regulamentele [privind 
dispozitivele și dispozitivele medicale in 
vitro] astfel încât sponsorii trialurilor 
clinice care intră sub incidența unuia sau 
a ambelor regulamente să aibă doar o 
interfață pentru a interacționa, în scopul 
de a evita dublarea informațiilor și a 
documentelor prezentate.

Or. en

Justificare

Unele trialuri clinice pot intra sub incidența mai multor regulamente UE, toate acestea 
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impunând documentație similară și înregistrarea într-o bază de date, specifică fiecărui 
regulament. Pentru a stimula cercetarea clinică, toate comunicările ar trebui să fie făcute 
prin intermediul unui singur portal. Toate trialurile clinice, inclusiv cele naționale, ar trebui 
să utilizeze portalul, dat fiind faptul că aceasta este singura metodă de a preveni statele 
membre să construiască platforme duplicat. De asemenea, este posibil ca unele trialuri să 
necesite implicarea unui al doilea sau al treilea stat membru într-o etapă ulterioară pentru a 
îndeplini obiectivele de recrutare pentru pacienții neașteptat de dificili.

Amendamentul 654
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 77 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele și informațiile transmise prin 
intermediul portalului UE se stochează în 
baza de date a UE menționată la 
articolul 78.

Datele și informațiile transmise prin 
intermediul portalului UE se stochează în 
baza de date a UE menționată la 
articolul 78. De asemenea, este posibil să 
se utilizeze portalul într-o singură limbă 
națională în cazurile în care cercetarea 
nu se extinde la mai mult de un stat 
membru.

Or. fi

Amendamentul 655
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie și întreține o bază de 
date la nivelul Uniunii Europene (denumită 
în continuare „baza de date a UE”). 
Comisia este considerată operatorul bazei 
de date.

(1) Agenția Europeană pentru 
Medicamente instituie și întreține o bază 
de date la nivelul Uniunii Europene 
(denumită în continuare „baza de date a 
UE”), în numele Comisiei Europene.
Agenția Europeană pentru Medicamente
este considerată operatorul bazei de date.

Or. en
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Amendamentul 656
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Baza de date a UE se înființează pentru 
a permite cooperarea dintre autoritățile 
competente ale statelor membre în măsura 
în care este necesar pentru aplicarea 
prezentului regulament și pentru a căuta 
trialuri clinice specifice. De asemenea, 
aceasta le permite sponsorilor să facă 
trimiteri la cereri anterioare de autorizare a 
unui trial clinic sau pentru o modificare 
substanțială.

(2) Baza de date a UE se înființează pentru 
a permite cooperarea dintre autoritățile 
competente ale statelor membre în măsura 
în care este necesar pentru aplicarea 
prezentului regulament și pentru a căuta 
trialuri clinice specifice. De asemenea, 
aceasta le permite sponsorilor să facă 
trimiteri la cereri anterioare de autorizare a 
unui trial clinic sau pentru o modificare 
substanțială. Informațiile disponibile 
public cuprinse în baza de date contribuie 
la protecția sănătății publice și la 
consolidarea capacității de inovare a 
cercetării medicale europene, 
recunoscând totodată interesele 
economice legitime ale sponsorilor.

Or. en

Justificare

Baza de date ar trebui să permită îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament care 
vizează protecția sănătății publice și îmbunătățirea capacității și a competitivității cercetării 
medicale europene.

Amendamentul 657
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Baza de date a UE se înființează pentru (2) Baza de date a UE se înființează pentru 
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a permite cooperarea dintre autoritățile 
competente ale statelor membre în măsura 
în care este necesar pentru aplicarea 
prezentului regulament și pentru a căuta 
trialuri clinice specifice. De asemenea, 
aceasta le permite sponsorilor să facă 
trimiteri la cereri anterioare de autorizare a 
unui trial clinic sau pentru o modificare 
substanțială.

a permite cooperarea dintre autoritățile 
competente ale statelor membre în măsura 
în care este necesar pentru aplicarea 
prezentului regulament și pentru ca 
publicul să poată căuta trialuri clinice 
specifice și pentru ca cetățenii și 
profesioniștii să poată să ia decizii în 
cunoștință de cauză cu privire la 
medicamente. De asemenea, aceasta le 
permite sponsorilor să facă trimiteri la 
cereri anterioare de autorizare a unui trial 
clinic sau pentru o modificare substanțială.

Or. en

Justificare

Pe lângă asigurarea unei mai bune cooperări între statele membre, baza de date ar trebui să 
stabilească, de asemenea, intenția de a asigura cetățenilor, doctorilor și cercetătorilor 
independenți informațiile care să le permită să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la 
sănătatea lor.

Amendamentul 658
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Baza de date a UE se înființează pentru 
a permite cooperarea dintre autoritățile 
competente ale statelor membre în măsura 
în care este necesar pentru aplicarea 
prezentului regulament și pentru a căuta 
trialuri clinice specifice. De asemenea, 
aceasta le permite sponsorilor să facă 
trimiteri la cereri anterioare de autorizare a 
unui trial clinic sau pentru o modificare 
substanțială.

(2) Baza de date a UE se înființează pentru 
a permite cooperarea dintre autoritățile 
competente ale statelor membre în măsura 
în care este necesar pentru aplicarea 
prezentului regulament și pentru a căuta 
trialuri clinice specifice. De asemenea, 
aceasta le permite sponsorilor să facă 
trimiteri la cereri anterioare de autorizare a 
unui trial clinic sau pentru o modificare 
substanțială. De asemenea, le permite 
cetățenilor UE să aibă acces la informații 
clinice privind medicamentele.

Or. en



PE506.162v01-00 30/67 AM\928650RO.doc

RO

Amendamentul 659
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Baza de date a UE se înființează pentru 
a permite cooperarea dintre autoritățile 
competente ale statelor membre în măsura 
în care este necesar pentru aplicarea 
prezentului regulament și pentru a căuta 
trialuri clinice specifice. De asemenea, 
aceasta le permite sponsorilor să facă 
trimiteri la cereri anterioare de autorizare a 
unui trial clinic sau pentru o modificare 
substanțială.

(2) Baza de date a UE se înființează pentru 
a permite cooperarea dintre autoritățile 
competente ale statelor membre în măsura 
în care este necesar pentru aplicarea 
prezentului regulament și pentru a căuta 
trialuri clinice specifice. De asemenea, 
aceasta le permite sponsorilor să facă 
trimiteri la cereri anterioare de autorizare a 
unui trial clinic sau pentru o modificare 
substanțială. În final, este o sursă de 
informare a populației.

Or. fr

Amendamentul 660
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele provenite de la trialul clinic sunt 
accesibile publicului în baza de date a UE 
în termen de doi ani de la data încheierii 
trialului clinic, astfel cum este prevăzut la 
articolul 34 alineatul (3) paragraful 2.

Or. fr

Amendamentul 661
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Baza de date a UE este accesibilă 
publicului, cu excepția cazului în care, 
referitor la toate sau o parte din datele și 
informațiile conținute de aceasta, 
confidențialitatea este justificată pe baza 
unuia dintre următoarele motive:

(3) Baza de date a UE este accesibilă 
publicului.

Or. en

Justificare

Pentru o transparență eficace și pentru a asigura accesul cercetătorilor independenți la 
desfășurarea de trialuri și metaanalize aleatorii, baza de date ar trebui să fie pusă la 
dispoziția publicului.

Amendamentul 662
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– protecția datelor cu caracter personal în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
45/2001;

eliminat

Or. en

Justificare

Această excepție la transparența deplină este redundantă din cauza articolului 78 
alineatul (5).

Amendamentul 663
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– protecția informațiilor comerciale
confidențiale;

eliminat

Or. en

Justificare

Potrivit Ombudsmanului European, nu există niciun aspect din raportul studiului clinic care 
poate fi considerat confidențial din punct de vedere comercial (Proiectul de recomandare 
2560/2007/BEH). Mai mult, interesele sănătății publice și dreptul la cunoaștere al cetățenilor 
ar trebui să fie mai presus de orice invocare a confidențialității comerciale. Subiecții se oferă 
voluntar pentru cercetare în beneficiul societății și al viitorilor pacienți și nu al unei 
companii particulare de medicamente.

Amendamentul 664
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Cristian 
Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– protecția informațiilor comerciale 
confidențiale;

– protecția informațiilor comerciale 
confidențiale, în special atunci când 
informațiile au legătură cu trialurile 
clinice destinate să sprijine orice cerere de 
autorizare pentru introducerea pe piață, 
pentru indicațiile care nu a fost autorizate 
încă;

Or. en

Justificare

Baza de date nu ar trebui să afecteze acordarea protecției asociate cu proprietatea 
intelectuală sau industrială și nici să împiedice sponsorul să beneficieze de rezultatele 
cercetării sale.

Amendamentul 665
Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– protecția informațiilor comerciale 
confidențiale;

– protecția informațiilor comerciale 
confidențiale, în special prin luarea în 
considerare a situației de autorizare a 
produsului;

Or. en

Amendamentul 666
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– asigurarea unei supravegheri eficiente a 
desfășurării trialului clinic de către statele 
membre.

eliminat

Or. en

Justificare

Datele aferente trialurilor clinice sunt date științifice care aparțin mai presus de toate 
publicului. Interesul sănătății publice ar trebui să prevaleze. Pentru o transparență eficientă 
și pentru a asigura accesul cercetătorilor independenți la desfășurarea de trialuri și 
metaanalize aleatorii, baza de date ar trebui să fie pusă la dispoziția publicului.

Amendamentul 667
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- protecția informațiilor științifice 
confidențiale care nu au fost publicate 
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încă într-o revistă științifică.

Or. fr

Amendamentul 668
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un rezumat al rezultatelor trialului 
clinic este pus la dispoziția publicului în 
conformitate cu articolul 34.

Or. fr

Amendamentul 669
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele cu caracter personal ale 
subiecților nu sunt accesibile publicului.

(5) Datele cu caracter personal ale 
subiecților, informațiile comerciale 
confidențiale sau informațiile care 
subminează drepturile de proprietate 
intelectuală nu sunt accesibile publicului.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se asigure că prezentul regulament păstrează valoarea adăugată și expertiza 
cercetătorilor europeni, precum și interesele lor legale în beneficiul rezultatelor investițiilor 
utilizate pentru a desfășura un trial clinic.

Amendamentul 670
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola
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Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sponsorul trebuie să actualizeze în 
mod permanent în baza de date a UE 
informațiile privind orice modificări ale
trialurilor clinice care nu sunt modificări 
substanțiale, dar care sunt relevante pentru 
supravegherea trialului clinic de către 
statele membre.

(6) Sponsorul actualizează periodic în baza 
de date a UE informațiile privind orice 
modificare a trialurilor clinice care nu este 
o modificare substanțială, dar care este 
relevantă pentru supravegherea trialului 
clinic de către statele membre.

Or. fi

Amendamentul 671
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia și statele membre se asigură că 
persoanele vizate își pot exercita în mod 
efectiv dreptul la informare, acces, 
rectificare și obiecție în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și, 
respectiv, a legislației naționale de 
protecție a datelor care pun în aplicare 
Directiva 95/46/CE. Statele membre se 
asigură că persoanele vizate își pot exercita 
dreptul de a accesa datele care îi privesc, 
precum și dreptul de a obține corectarea și 
ștergerea datelor inexacte sau incomplete. 
Referitor la responsabilitățile lor 
respective, Comisia și statele membre se 
asigură că datele inexacte sau prelucrate în 
mod ilegal sunt șterse, în conformitate cu 
legislația aplicabilă. Corectările și 
ștergerile se efectuează cât mai curând 
posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de 
la data solicitării unui subiect.

(7) Comisia, Agenția Europeană pentru 
Medicamente și statele membre se asigură 
că persoanele vizate își pot exercita în mod 
efectiv dreptul la informare, acces, 
rectificare și obiecție în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și, 
respectiv, cu legislația națională privind 
protecția datelor, de punere în aplicare a 
Directivei 95/46/CE. Statele membre se 
asigură că persoanele vizate își pot exercita 
dreptul de a accesa datele care îi privesc, 
precum și dreptul de a obține corectarea și 
ștergerea datelor inexacte sau incomplete. 
Referitor la responsabilitățile lor 
respective, Comisia, Agenția Europeană 
pentru Medicamente și statele membre se 
asigură că datele inexacte sau prelucrate în 
mod ilegal sunt șterse, în conformitate cu 
legislația aplicabilă. Corectările și 
ștergerile se efectuează cât mai curând 
posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de 
la data solicitării unui subiect.
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Or. en

Amendamentul 672
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) O legătură hipertext la rapoartele 
studiilor clinice păstrate în baza de date a 
agenției este inclusă în documentul tehnic 
comun pentru autorizația de introducere 
pe piață și în raportul public de evaluare.

Or. en

Amendamentul 673
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 82 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere posibilității statelor membre 
de a percepe o taxă pentru activitățile 
prevăzute în prezentul regulament, cu 
condiția ca nivelul taxei să fie stabilit într-
un mod transparent și pe baza principiilor 
de recuperare a costurilor.

Prezentul regulament se aplică fără a aduce 
atingere posibilității statelor membre de a 
percepe o taxă pentru activitățile prevăzute 
în prezentul regulament, cu condiția ca 
nivelul taxei să fie stabilit într-un mod 
transparent și pe baza principiilor de 
recuperare a costurilor. Statele membre pot 
stabili taxe reduse pentru trialurile clinice 
nonprofit.

Or. en

Justificare

Trialurile clinice nonprofit ar trebui să fie avantajate de obligația financiară.
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Amendamentul 674
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 83 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

O taxă unică pe activitate și pe stat 
membru

Taxele pe activitate și pe stat membru

Or. el

Justificare

Stabilirea taxelor este o problemă pur națională.

Amendamentul 675
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 83

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru nu impune, pentru o 
evaluare menționată la capitolele II și III, 
plăți multiple către diferite organisme 
implicate în această evaluare.

Un stat membru impune, pentru o evaluare 
menționată la capitolele II și III, plăți către 
diferite organisme implicate în această 
evaluare, în conformitate cu practicile sale 
naționale.

Or. el

Justificare

Stabilirea taxelor este o problemă pur națională.

Amendamentul 676
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 83
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Un stat membru nu impune, pentru o 
evaluare menționată la capitolele II și III, 
plăți multiple către diferite organisme 
implicate în această evaluare.

Un stat membru nu impune, pentru o 
evaluare menționată la capitolele II, III și 
IV plăți multiple către diferite organisme 
implicate în această evaluare.

Statele membre consideră scutirea 
sponsorilor necomerciali de aceste taxe.

Or. en

Justificare

Articolul 83 includ, de asemenea, referința la capitolul VII, dat fiind faptul că există și taxe 
pentru raportarea privind siguranța. În plus, sponsorii necomerciali nu ar trebui să aibă 
obligația de a plăti aceste taxe, cum este deja cazul în numeroase state membre.

Amendamentul 677
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 27, 42, 60 și 67 îi este conferită 
Comisiei pentru o perioadă nedeterminată 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 27, 42, 60 și 67 îi este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament. Comisia prezintă un raport 
privind delegarea de competențe cel târziu 
cu nouă luni înainte de încheierea 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opun prelungirii 
respective cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.

Or. en
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Amendamentul 678
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Danuta Maria Hübner, Alojz Peterle

Propunere de regulament
Articolul 86 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prezentul regulament nu aduce atingere 
aplicării legislației naționale care interzice 
sau restricționează utilizarea oricărui tip 
specific de celule umane sau animale, sau 
vânzarea, furnizarea sau utilizarea 
medicamentelor care conțin, constau în sau 
sunt derivate din astfel de celule, din 
motive care nu sunt abordate în prezentul 
regulament. Statele membre comunică 
Comisiei dispozițiile legislației naționale în 
cauză.

Prezentul regulament nu aduce atingere 
aplicării legislației naționale care interzice 
sau restricționează utilizarea oricărui tip 
specific de celule umane sau animale sau 
vânzarea, furnizarea sau utilizarea 
medicamentelor care conțin, constau în sau 
sunt derivate din astfel de celule, din 
motive care nu sunt abordate în prezentul 
regulament. Statele membre comunică 
Comisiei dispozițiile legislației naționale în 
cauză. Niciun studiu terapeutic genetic 
care duce la modificări ale identității 
genetice a participantului nu poate fi 
efectuat.

Or. en

Justificare

Regulamentul nu trebuie să rămână în urmă față de directiva existentă. Prin urmare, ar 
trebui să adoptăm formularea prezentei directive.

Amendamentul 679
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 88 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Medicamente experimentale gratuite 
pentru subiecți

Trialurile clinice gratuite pentru subiecți

Or. en
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Amendamentul 680
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 88 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fără a aduce atingere competenței statelor 
membre în ceea ce privește definirea 
politicii lor de domeniul sănătății, precum 
și organizarea și prestarea de servicii de 
sănătate și de îngrijire medicală, costurile 
pentru medicamentele experimentale nu 
sunt suportate de către subiect.

Fără a aduce atingere competenței statelor 
membre în ceea ce privește definirea 
politicii lor de domeniul sănătății, precum 
și organizarea și prestarea de servicii de 
sănătate și de îngrijire medicală, costurile 
pentru trialul clinic și trialul clinic cu 
intervenție redusă nu sunt suportate de 
către subiect.

Or. en

Justificare

Este necesar să se stabilească drept principiu etic fundamental că niciun cost al trialurilor 
clinice nu este suportat de subiecții trialurilor clinice. Prin urmare, este necesar să se extindă 
sfera de aplicare a prezentului articol, de la costurile medicamentelor experimentale la toate 
costurile trialurilor clinice.

Amendamentul 681
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice aprobare sau autorizare sau 
cerință privind documentația acoperită de 
regulamentele menționate la alineatele (1) 
și (2) este considerată și acoperită de 
autorizație conform capitolului II din 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Orice notificare sau autorizare a oricărei autorități de protecție a datelor, dacă este realizată 



AM\928650RO.doc 41/67 PE506.162v01-00

RO

la fiecare proiect în parte, ar trebui acoperită în prealabil de procesul de autorizare și în 
cadrul acelorași întârzieri.

Amendamentul 682
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 91 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 91a
Revizuire

La cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, și la fiecare cinci 
ani după aceea, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului privind aplicarea prezentului 
regulament, care include informații 
cuprinzătoare privind diferitele tipuri de 
trialuri clinice autorizate în conformitate 
cu prezentul regulament. Comisia 
prezintă, dacă este cazul, o propunere 
legislativă bazată pe raport în vederea 
actualizării dispozițiilor stabilite în 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Progresele înregistrate în materie de tehnologie și cunoștințe medicale semnifică faptul că 
trialurile clinice evoluează rapid. O clauză de reexaminare va asigura că regulamentul 
reacționează rapid la orice schimbare necesară.

Amendamentul 683
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 91 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 91a
Reexaminarea regulamentului

Încă de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, Comisia 
Europeană prezintă, la fiecare cinci ani, 
Parlamentului European și Consiliului, 
un raport privind stadiul de punere în 
aplicare a prezentului regulament. În 
acest raport, Comisia evaluează impactul 
aplicării acestuia asupra progresului 
științific și tehnologic și măsurile care 
trebuie adaptate pentru a menține 
competitivitatea cercetării clinice 
europene.

Or. fr

Justificare

Comisiei trebuie să i se solicite o examinare regulată și detaliată a impactului regulamentului 
privind cercetarea clinică europeană. Obiectivul este acela de a asigura că prezentul 
regulament va permite sprijinirea progreselor științei și tehnologiei într-un mediu care 
evoluează rapid (abordarea europeană a „smart law”).

Amendamentul 684
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Se aplică de la [a se preciza data specifică 
- doi ani de la data publicării].

Se aplică începând cu data la care
funcționalitatea deplină a portalului UE a 
primit un aviz pozitiv din partea 
Comitetului permanent pentru 
medicamente de uz uman al Agenției 
Europene pentru Medicamente.

Or. en
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Justificare

Portalul UE este un element atât de important în noua legislație încât, dacă nu există un 
portal pe deplin funcțional, legislația nu poate fi aplicată. Astfel, regulamentul ar trebui să se 
aplice în momentul în care portalul este pe deplin funcțional și acest lucru a fost aprobat de 
statele membre.

Amendamentul 685
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sponsorul face referire la cererile 
anterioare, după caz. Dacă cererile 
respective au fost depuse de către un alt 
sponsor, se transmite un acord scris al 
sponsorului respectiv.

1. Sponsorul face referire la cererile 
anterioare, după caz, utilizând numărul 
universal de înregistrare al trialului 
(UTRN) sau numărul de înregistrare pe 
portalul UE. Dacă cererile respective au 
fost depuse de către un alt sponsor, se 
transmite un acord scris al sponsorului 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 686
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Portalul UE le permite sponsorilor să 
aplice o semnătură electronică prin 
furnizarea unor garanții suficiente cu 
privire la semnatar, fără alte documente 
suplimentare.

Or. en
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Justificare

Unele state membre solicită în prezent multe documente cu semnături în cerneală și legalizate 
de notari pentru a dovedi că semnatarul documentului este autorizat să semneze în numele 
sponsorului – acest lucru ar trebui să nu mai existe.

Amendamentul 687
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Dosarul de cerere pentru cererea 
menționată la articolul 11 se limitează la 
secțiunile 2 – 10 din prezenta anexă.

eliminat

Or. en

Justificare

Acesta este amendamentul propus al eliminării articolului 11.

Amendamentul 688
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 6 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

caracteristici specifice ale populației 
trialului, precum subiecți aflați în 
incapacitatea de a-și da consimțământul în 
cunoștință de cauză sau minori;

 caracteristici specifice ale populației 
trialului, precum subiecți aflați în 
incapacitatea de a-și acorda
consimțământul în cunoștință de cauză sau 
minori sau alte persoane vulnerabile 
(adică persoane aflate în incapacitate, 
femei însărcinate, prizonieri);

Or. en
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Amendamentul 689
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 6 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- dacă trialul vizează să testeze beneficiile 
terapeutice și pentru sănătatea publică ale 
medicamentului adresat unei populații 
țintă.

Or. en

Justificare

Participanții la trial ar trebui să reflecte pe cât de real posibil publicul țintă pentru 
medicamentul testat. Acest aspect este important în special pentru trialurile aflate în etapele 
III și IV, în care ar trebui evaluate siguranța și eficacitatea medicamentului prin intermediul 
unor trialuri desfășurate cu persoane susceptibile să utilizeze medicamentul în momentul în 
care acesta este introdus pe piață. Etapele anterioare testează mai multe aspecte 
fundamentale în ceea ce privește siguranța atunci când nu este esențial să se realizeze o bază 
reprezentativă de participanți la trial.

Amendamentul 690
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 6 – liniuța 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- dacă trialul clinic implică utilizarea 
unui medicament experimental 
neautorizat, indiferent dacă testele 
toxicologice au fost realizate sau nu.

Or. en

Justificare

În conformitate cu introducerea articolului 4b nou privind testul toxicologic.
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Amendamentul 691
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 6 – liniuța 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- dacă un trial clinic contribuie în mod 
semnificativ la o mai bună înțelegere a 
fiziologiei și a patologiei unei condiții 
pentru care nu există informații, în 
special pentru bolile rare și foarte rare.

Or. en

Justificare

Numeroase boli rare și foarte rare nu sunt încă identificate corect sau sunt înțelese parțial. În 
cadrul trialurilor clinice în care sunt asociați pacienți afectați de aceste condiții, cunoștințele 
referitoare la aceste boli pot fi îmbunătățite în mod semnificativ prin evaluarea rezultată a 
datelor. Statul membru raportor trebuie să dețină cunoștințe cu privire la această valoare 
adăugată.

Amendamentul 692
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Protocolul este redactat, atunci când 
este posibil, mai curând într-un format 
ușor accesibil, precum un fișier pdf în 
care se poate face o căutare, decât cu 
imagini scanate.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure că este ușor să se caute informații relevante în conținutul 
protocoalelor.
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Amendamentul 693
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. În special, protocolul include: 13. În special, protocolul sau apendicele 
sale includ:

Or. en

Justificare

Anexa I conține o descriere a elementelor pe care trebuie să le aibă portalul. Toate aceste 
informații sunt într-adevăr importante, însă o parte dintre acestea nu fac întotdeauna parte 
integrantă a protocolului (în mod obișnuit gestionarea medicamentelor este un document 
operațional separat).

Amendamentul 694
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o evaluare etică a trialului și a 
respectării de către acesta a principiilor 
Declarației de la Helsinki.

Or. es

Amendamentul 695
Margrete Auken, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 3 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- parametrii rezultatelor principale

Or. en

Justificare

Este important ca parametrii rezultatelor principale să fie definiți în protocol pentru a evita 
manipularea constatărilor.

Amendamentul 696
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- atunci când este posibil, planul integral 
de analiză statistică și dacă este modificat 
pe durata trialului, precum și o justificare 
a oricărei modificări;

Or. en

Justificare

Este important ca planul de analize statistice să nu poată fi modificat în mod semnificativ pe 
durata trialului fără o justificare a acestui lucru.

Amendamentul 697
Margrete Auken, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – subpunctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o descriere a grupurilor și a 
subgrupurilor de subiecți care participă la 
trialul clinic (vârsta, genul și dacă 
subiecții sunt voluntari sau pacienți 
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sănătoși)

Or. en

Justificare

Acesta completează amendamentul 25 al raportorului. Datele generate în cadrul trialurilor 
clinice pot fi considerare fiabile și robuste doar dacă acestea reflectă în mod corespunzător 
segmentele de populație (de exemplu, femeile sau persoanele în vârstă) care sunt susceptibile 
să utilizeze medicamentul testat. Grupurile și subgrupurile de subiecți care participă la 
trialul clinic, vârsta și genul acestora și dacă subiecții sunt voluntari sau pacienți sănătoși 
trebuie descrise cu claritate în protocol.

Amendamentul 698
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

- dacă persoanele în vârstă sau femeile 
sunt excluse din trialul clinic, o explicație 
și o justificare pentru aceste criterii de 
excludere;

- dacă subiecții care participă la trial nu 
reflectă o distribuție reprezentativă în 
ceea ce privește vârsta și/sau genul, acest 
lucru trebuie justificat și explicat;

Or. en

Justificare

Participanții la trial ar trebui să reflecte pe cât de real posibil publicul țintă pentru 
medicamentul testat. Acest aspect este important în special pentru trialurile aflate în etapele 
III și IV, în care ar trebui evaluate siguranța și eficacitatea medicamentului prin intermediul 
unor trialuri desfășurate cu persoane susceptibile să utilizeze medicamentul în momentul în 
care acesta este introdus pe piață. Etapele anterioare testează mai multe aspecte 
fundamentale în ceea ce privește siguranța atunci când nu este esențial să se realizeze o bază 
reprezentativă de participanți la trial.

Amendamentul 699
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 7 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- o evaluare a riscului care acoperă toți 
determinanții de risc pentru un trial 
clinic, și anume:
I. Riscul asupra drepturilor subiecților:
1. informații și consimțământ în 
cunoștință de cauză
2. protecția datelor cu caracter personal
II. Riscul asupra integrității fizice și a 
siguranței subiecților:
1. siguranța intervenției de tratament
2. riscul intervenției de diagnosticare
3. vulnerabilitatea pacienților
III. Riscul asupra integrității datelor și a 
sănătății publice:
1. calitatea datelor, gestionarea și analiza 
datelor, accesul și publicarea datelor
2. credibilitatea rezultatelor
3. impactul asupra sănătății publice

Or. en

Justificare

O evaluare a riscului ar trebui să facă parte din dosarul de cerere și ar trebui să motiveze 
controlul calității și planul de monitorizare.

Amendamentul 700
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o descriere a regimului de publicare; - o descriere a regimului de publicare,
chiar și în cazul unor rezultate negative;

Or. en
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Amendamentul 701
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 16 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- copii ale formularelor de raportare a 
cazurilor

Or. en

Justificare

Este important să se includă formularele de raportare, deoarece datele colectate pot fi 
influențate de modul în care sunt încadrate întrebările.

Amendamentul 702
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 16 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o descriere detaliată a măsurilor 
adoptate pentru a reduce teama, durerea, 
suferința și disconfortul pentru cercetarea 
pediatrică;

Or. en

Justificare

În conformitate cu ICH-GCP, recomandările etice ale UE pentru cercetarea pediatrică 
(Eudralex, volumul 10/2008) și Convenția de la Oviedo și protocolul său adițional privind 
cercetarea biomedicală.

Amendamentul 703
Roberta Angelilli
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Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 16 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o descriere detaliată a măsurilor 
adoptate pentru a asigura o utilizare 
restrictivă a placebo la trialurile 
pediatrice;

Or. en

Justificare

În conformitate cu ICH-GCP, recomandările etice ale UE pentru cercetarea pediatrică 
(Eudralex, volumul 10/2008) și Convenția de la Oviedo și protocolul său adițional privind 
cercetarea biomedicală.

Amendamentul 704
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 16 c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o descriere detaliată a procedurilor 
adoptate de sponsor pentru a monitoriza 
și a reexamina cu regularitate raportul 
riscuri-beneficii și riscul cercetării;

Or. en

Amendamentul 705
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 16 d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o descriere a faptului dacă trialul 
reproduce trialuri similare pe baza unei 
ipoteze identice (care ar trebui evitată);
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Or. en

Amendamentul 706
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 16 e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o descriere a expertizei pediatrice care 
urmează să fie disponibilă în toate 
locurile de desfășurare a trialului;

Or. en

Justificare

În conformitate cu ICH-GCP, recomandările etice ale UE pentru cercetarea pediatrică 
(Eudralex, volumul 10/2008) și Convenția de la Oviedo și protocolul său adițional privind 
cercetarea biomedicală.

Amendamentul 707
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 16 f (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- elaborări adecvate vârstei ale 
medicamentului (medicamentelor) pentru 
copii;

Or. en

Justificare

În conformitate cu ICH-GCP, recomandările etice ale UE pentru cercetarea pediatrică 
(Eudralex, volumul 10/2008) și Convenția de la Oviedo și protocolul său adițional privind 
cercetarea biomedicală.
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Amendamentul 708
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 16 g (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informații cuprinzătoare, inteligibile, 
specifice vârstei și fișele cu 
consimțământul în cunoștință de cauză 
pentru copii și fișele cu consimțământul 
în cunoștință de cauză pentru 
reprezentanții legali;

Or. en

Justificare

În conformitate cu ICH-GCP, recomandările etice ale UE pentru cercetarea pediatrică 
(Eudralex, volumul 10/2008) și Convenția de la Oviedo și protocolul său adițional privind 
cercetarea biomedicală.

Amendamentul 709
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 16 h (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informații clare și exhaustive asociate cu 
condițiile, remediile legale și accesul la 
sistemul de despăgubire, ținând seama de 
efectul pe termen lung asupra dezvoltării 
copiilor; 

Or. en

Justificare

În conformitate cu ICH-GCP, recomandările etice ale UE pentru cercetarea pediatrică 
(Eudralex, volumul 10/2008) și Convenția de la Oviedo și protocolul său adițional privind 
cercetarea biomedicală.
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Amendamentul 710
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – liniuța 16 i (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o descriere a dreptului de acces la 
rezultatele globale ale cercetării, precum 
și orice informație privind starea de 
sănătate descoperită pe durata trialului.

Or. en

Justificare

În conformitate cu ICH-GCP, recomandările etice ale UE pentru cercetarea pediatrică 
(Eudralex, volumul 10/2008) și Convenția de la Oviedo și protocolul său adițional privind 
cercetarea biomedicală.

Amendamentul 711
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. Protocolul sau apendicele sale conțin 
informații referitoare la finanțare, 
sponsori, afilierile instituționale și orice 
alte posibile conflicte de interese.

Or. en

Justificare

Pentru unele proiecte, ar putea exista un volum considerabil de informații și, de aceea, ar 
putea să fie mai practică existența unui apendice.

Amendamentul 712
Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. Protocolul se însoțește de un rezumat al 
acestuia.

17. Protocolul este însoțit de un rezumat al 
acestuia și este actualizat cu orice 
modificare a protocolului, inclusiv datele 
fiecărei modificări.

Or. en

Amendamentul 713
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

18a. BI nu trebuie prezentată în cazul 
trialurilor clinice cu grad minim de risc.

Or. fr

Amendamentul 714
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. Dacă medicamentul experimental este 
autorizat și este utilizat în conformitate cu 
condițiile autorizației de introducere pe 
piață, BI este rezumatul aprobat al 
caracteristicilor produsului (RCP). În cazul 
în care condițiile de utilizare în cadrul 
trialului clinic diferă de cele autorizate, 
RCP se completează cu un rezumat al 
datelor clinice și non-clinice relevante care 
susțin utilizarea medicamentului 
experimental în cadrul trialului clinic. Dacă 

20. Pentru trialurile clinice cu grad redus
de risc, BI este rezumatul aprobat al 
caracteristicilor produsului (RCP). Pentru 
trialurile clinice cu grad mediu de risc, 
RCP se completează cu un rezumat al 
datelor clinice și non-clinice relevante care 
susțin utilizarea medicamentului 
experimental în cadrul trialului clinic. Dacă 
medicamentul experimental este identificat 
în protocol numai prin substanța activă, 
sponsorul selectează un singur RCP ca 
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medicamentul experimental este identificat 
în protocol numai prin substanța activă, 
sponsorul selectează un singur RCP ca 
fiind echivalent cu BI pentru toate 
medicamentele care conțin substanța activă 
în cauză și care sunt utilizate în toate 
locurile de desfășurare a trialului clinic.

fiind echivalent cu BI pentru toate 
medicamentele care conțin substanța activă 
în cauză și care sunt utilizate în toate 
locurile de desfășurare a trialului clinic.

Or. en

Justificare

Clarificare prin valorificarea stratificării bazate pe situația autorizației de introducere pe 
piață.

Amendamentul 715
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. Dacă medicamentul experimental este 
autorizat și este utilizat în conformitate cu 
condițiile autorizației de introducere pe 
piață, BI este rezumatul aprobat al 
caracteristicilor produsului (RCP). În cazul 
în care condițiile de utilizare în cadrul 
trialului clinic diferă de cele autorizate, 
RCP se completează cu un rezumat al 
datelor clinice și non-clinice relevante care 
susțin utilizarea medicamentului 
experimental în cadrul trialului clinic. Dacă 
medicamentul experimental este identificat 
în protocol numai prin substanța activă, 
sponsorul selectează un singur RCP ca 
fiind echivalent cu BI pentru toate 
medicamentele care conțin substanța activă 
în cauză și care sunt utilizate în toate 
locurile de desfășurare a trialului clinic.

20. Dacă medicamentul experimental este 
autorizat și este utilizat în conformitate cu 
condițiile autorizației de introducere pe 
piață, rezumatul aprobat al caracteristicilor 
produsului (RCP) este utilizat în locul BI. 
În cazul în care condițiile de utilizare în 
cadrul trialului clinic diferă de cele 
autorizate, RCP se completează cu un 
rezumat al datelor clinice și non-clinice 
relevante care susțin utilizarea 
medicamentului experimental în cadrul 
trialului clinic. Dacă medicamentul 
experimental este identificat în protocol 
numai prin substanța activă, sponsorul 
selectează un singur RCP ca fiind 
echivalent cu BI pentru toate 
medicamentele care conțin substanța activă 
în cauză și care sunt utilizate în toate 
locurile de desfășurare a trialului clinic.

Or. en
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Justificare

BI nu este RCP. În mai multe situații, conținutul RCP este considerat suficient, însă nu 
transformă un RCP într-un BI.

Amendamentul 716
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22. Dacă BI nu este un RCP, aceasta 
conține o secțiune identificabilă în mod 
clar care precizează reacțiile adverse care 
urmează să fie considerate ca fiind reacții 
adverse așteptate, inclusiv informații 
privind frecvența și natura reacțiilor 
adverse („informații de referință privind 
siguranța”).

22. Dacă BI este utilizat și nu RCP, 
aceasta conține o secțiune identificabilă în 
mod clar care precizează reacțiile adverse 
care urmează să fie considerate ca fiind 
reacții adverse așteptate, inclusiv informații 
privind frecvența și natura reacțiilor 
adverse („informații de referință privind 
siguranța”).

Or. en

Justificare

BI nu este RCP. În mai multe situații, conținutul RCP este considerat suficient, însă nu 
transformă un RCP într-un BI.

Amendamentul 717
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – punctul 45 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

45. Solicitantul poate transmite versiunea 
actuală a RCP drept DME dacă ME este 
autorizat. Cerințele precise sunt detaliate 
în tabelul 1.

45. Solicitantul poate transmite versiunea 
actuală a RCP drept DME dacă trialul 
clinic are un grad redus de risc sau dacă 
trialul clinic implică un nivel mediu de 
risc și privește un ME pentru care 
strategiile de tratament se bazează pe date 
publicate și/sau recomandările standard 
privind tratamentele emise de societăți 
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calificate sau organisme oficiale. 
Cerințele precise sunt detaliate în tabelul 1.

Or. fr

Amendamentul 718
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – tabelul 1 (Conținutul unui DME simplificat) – prima coloană – al 
doilea rând – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

ME este autorizat sau face obiectul unei 
autorizații de introducere pe piață într-un 
stat semnatar al ICH și este utilizat în trial:

ME este autorizat și/sau fiind testat în 
conformitate cu strategiile de tratament 
care nu au fost prevăzute în termenii 
autorizației sale de introducere pe piață și 
care se bazează pe datele publice și/sau 
recomandările standard privind 
tratamentele emise de societățile calificate 
ale organismelor oficiale sau face obiectul 
unei autorizații de introducere pe piață 
într-un stat semnatar al ICH și este utilizat 
în trial:

Or. en

Amendamentul 719
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Anexa I – partea X

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Conținutul etichetării ME X. Conținutul etichetării ME (descrierea 
punctelor de inclus în tabelul principal)

Or. en

Justificare

La momentul depunerii dosarului, etichetele actuale în toate limbile naționale nu mai pot fi 
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disponibile; cerința lor introduce mai multe întârzieri inutile.

Amendamentul 720
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Anexa I – partea XIII – punctul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

57. Se prezintă descrierea calificărilor 
investigatorilor principali într-un 
curriculum vitae actualizat, precum și alte 
documente relevante. Se descriu orice 
formare anterioară privind principiile 
BPC sau experiența obținută din 
activitatea desfășurată în cadrul 
trialurilor clinice și îngrijirea pacienților.

eliminat

Or. en

Justificare

Selecția investigatorului ar trebui să fie responsabilitatea sponsorului; aceeași documentație 
ar trebui adăugată la un dosar principal și să fie disponibilă pentru orice audit sau inspecție, 
dar nu ar trebui să facă parte din dosarul de depunere al trialului.

Amendamentul 721
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Anexa I – partea XIII – punctul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

58. Se prezintă orice condiții, cum ar fi 
interesele economice, care ar putea fi 
suspectate de influențarea imparțialității 
investigatorilor principali.

eliminat

Or. en

Justificare

Selecția investigatorului ar trebui să fie responsabilitatea sponsorului; aceeași documentație 
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ar trebui adăugată într-un dosar principal și să fie disponibilă pentru orice audit sau 
inspecție, dar nu ar trebui să facă parte din dosarul de depunere al trialului.

Amendamentul 722
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Anexa I – partea XIV

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Caracterul adecvat al localurilor 
(informații per stat membru în cauză)

eliminat

59. Se prezintă o declarație scrisă privind 
caracterul adecvat al locurilor de 
desfășurare a trialului de către șeful 
clinicii/instituției de la locul de 
desfășurare sau de către o altă persoană 
responsabilă, în conformitate cu sistemul 
din statul membru respectiv.

Or. en

Justificare

O astfel de declarație pe proprie răspundere nu are valoare; selecția locului de desfășurare și 
evaluarea caracterului adecvat ar trebui să fie responsabilitatea sponsorului; prin contractul 
pentru locul de desfășurare se înțelege și faptul că șeful clădirii acceptă ca trialul să fie 
derulat în cadrul instalațiilor sale, ceea ce înseamnă că este de acord că instalațiile sunt 
adecvate

Amendamentul 723
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Anexa I – partea XVI – punctul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

60. Se prezintă informații privind 
tranzacțiile financiare și compensațiile 
plătite către subiecți și către 
investigator/locul de desfășurare pentru 
participarea la trialul clinic.

60. Se prezintă informații privind 
tranzacțiile financiare și compensațiile 
plătite către subiecți și către investigator 
pentru participarea la trialul clinic.
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Or. en

Justificare

Doar plățile către pacienți și plățile personale pentru investigator ar trebui analizate.
Contractul cu proprietarul locului de desfășurare pentru a acoperi costurile suplimentare sau 
alte acorduri contractuale cu proprietarii locului de desfășurare nu ar trebui să fie analizat 
în prealabil; acestea sunt aspecte care trebuie negociate cu sponsorii și cu proprietarul 
locurilor de desfășurare.

Amendamentul 724
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Anexa I – partea XVI – punctul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

61. Se prezintă descrierea oricărui acord 
între sponsor și locul de desfășurare.

eliminat

Or. fr

Justificare

Termenele de pregătire și de semnare a contractelor încheiate între un sponsor și un spital 
sunt foarte lungi. Este inutilă obligația de a depune aceste contracte în dosarul de cerere 
inițială. Ele nu aduc elemente științifice cu privire la protocolul sau protecția subiecților. În 
vederea evitării excluderii unui stat membru de la un trial clinic din cauza unor aspecte 
contractuale, trebuie eliminată această dispoziție și trebuie permisă o transmitere a 
contractelor a priori.

Amendamentul 725
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Anexa I – partea XVI – punctul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

61. Se prezintă descrierea oricărui acord 
între sponsor și locul de desfășurare.

61. Descrierea părților cu care sponsorul 
va încheia un acord în cadrul sferei de 
aplicare a trialului.

Or. en
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Justificare

Doar plățile către pacienți și plățile personale pentru investigator ar trebui analizate.
Contractul cu proprietarul locului de desfășurare pentru a acoperi costurile suplimentare sau 
alte acorduri contractuale cu locurile de desfășurare nu ar trebui să fie analizat în prealabil; 
acestea sunt aspecte care trebuie negociate cu sponsorii și cu proprietarul locurilor de 
desfășurare.

Amendamentul 726
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena 
Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propunere de regulament
Anexa I – partea XVI – punctul 61 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

61a. Sunt prezentate informațiile privind 
finanțarea trialului clinic.

Or. en

Amendamentul 727
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Anexa III – partea I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Evenimentele adverse grave survenite la 
un subiect după încheierea trialului în ceea 
ce privește subiecții tratați de acesta se 
raportează sponsorului dacă investigatorul 
a luat cunoștință de ele.

4. Evenimentele adverse grave survenite la 
un subiect după încheierea trialului în ceea 
ce privește subiecții tratați de acesta și care 
pot fi asociate cu medicamentul utilizat în 
cadrul trialului clinic se raportează 
sponsorului dacă investigatorul a luat 
cunoștință de ele.

Or. fr
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Amendamentul 728
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Anexa III – partea I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Evenimentele adverse grave survenite la 
un subiect după încheierea trialului în ceea 
ce privește subiecții tratați de acesta se 
raportează sponsorului dacă investigatorul 
a luat cunoștință de ele.

4. Reacțiile adverse grave survenite la un 
subiect după încheierea trialului în ceea ce 
privește subiecții tratați de acesta se 
raportează sponsorului dacă investigatorul 
a luat cunoștință de ele.

Or. en

Justificare

Secțiunea ar trebui să fie limitată doar la reacțiile adverse grave. Dacă acest lucru nu este 
posibil, ar trebui să se specifice cel puțin faptul că „protocolul poate specifica tipuri de 
evenimente adverse grave care trebuie excluse dintr-o astfel de raportare”.

Amendamentul 729
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Anexa III – partea II – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Definiția implică o posibilitate 
rezonabilă a unei relații cauzale între 
eveniment și ME. Aceasta înseamnă că 
există fapte (probe) sau argumente care 
sugerează o relație cauzală.

7. Definiția implică o posibilitate 
rezonabilă a unei relații cauzale între 
eveniment și ME și/sau medicamentul 
auxiliar. Aceasta înseamnă că există fapte 
(probe) sau argumente care sugerează o 
relație cauzală.

Or. fr

Amendamentul 730
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa III – partea III – punctul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

28. Raportul conține, într-un apendice, IRS 
în vigoare la începutul perioadei de 
raportare.

28. Raportul conține, într-un apendice, IRS 
în vigoare la începutul perioadei de 
raportare și o listă a tuturor reacțiilor 
adverse suspectate care s-au produs în 
această perioadă.

Or. en

Amendamentul 731
Cristian Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Propunere de regulament
Anexa IIIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIIa
Conținutul rezumatului rezultatelor 

trialurilor clinice
Rezumatul rezultatelor trialurilor clinice 
menționat la articolul 34 alineatul (3) 
conține informații cu privire la 
următoarele elemente:
1. Informațiile trialului:
(a) Identificarea studiului
(b) Identificatorii
(c) Datele sponsorului
(d) Detaliile reglementării pediatrice
(e) Etapa de analiză a rezultatelor
(f) Informațiile generale cu privire la trial
(g) Populația subiecților trialurilor cu 
numărul efectiv de subiecți incluși în trial
2. Dispoziția subiectului:
(a) Recrutare
(b) Perioada de prenumire
(c) Perioadele post numire
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3. Caracteristici de bază:
(a) Caracteristicile de vârstă de referință 
(impuse)
(b) Caracteristicile de gen de referință 
(impuse)
(c) Caracteristici de referință (opțional) 
Caracteristica specifică a studiului
4. Puncte finale:
(a) Definițiile punctului final
(b) Punctul final #1*
Analize statistice
(c) Punctul final #2,
Analize statistice
*Informațiile sunt furnizate pentru 
numeroase puncte finale definite în 
protocol.
5. Evenimente adverse:
(a) Informații privind evenimentele 
adverse
(b) Grup de raportare a evenimentului 
advers
(c) Evenimente adverse grave
(d) Eveniment advers care nu este grav
6. Informații suplimentare:
(a) Modificări globale substanțiale
(b) Întreruperi globale și reînceperi
(c) Limitări și avertizări

Or. en

Justificare

Clarificare cu privire la informațiile care ar trebui să fie incluse în rezumatul rezultatelor 
trialului clinic. Aceste informații vor fi aceleași cu cele care vor fi puse la dispoziția 
publicului din motive de transparență. Această anexă propusă se construiește pe Orientarea 
tehnică a Comisiei privind câmpurile de date ale informațiilor asociate cu rezultatele 
trialurilor clinice din 22 ianuarie 2013. Pentru a asigura flexibilitatea, Comisia ar trebui să 
poată adapta această anexă prin acte delegate.
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