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Amendamentul 181
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică trialurilor 
clinice efectuate în Uniune.

Prezentul regulament se aplică tuturor 
trialurilor clinice efectuate în Uniune.

Or. fr

Amendamentul 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „studiu clinic”: orice investigație 
referitoare la om destinată

(1) „trial clinic”: orice investigație 
referitoare la om destinată:
(Acest amendament se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări corespunzătoare.)

Or. en

Justificare

Noile definiții sunt prea complicate și dificil de pus în practică, dat fiind faptul că sunt 
utilizate de medici în mod alternativ pentru a avea aceeași semnificație. Cel mai simplu 
principiu de urmat este acela că „studiile” sunt „observaționale”, iar „intervențiile” se 
încadrează în categoria „trialuri”.

Amendamentul 183
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să descopere sau să verifice efectele 
clinice, farmacologice sau alte efecte 
farmacodinamice ale unuia sau mai multor 
medicamente;

(a) să descopere sau să verifice efectele 
clinice, farmacocinetice sau alte efecte 
farmacodinamice ale unuia sau mai multor 
medicamente;

Or. fr

Amendamentul 184
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să studieze absorbția, distribuția, 
metabolismul și excreția unuia sau mai 
multor medicamente;

(c) să studieze resorbția, distribuția, 
metabolismul și excreția unuia sau mai 
multor medicamente;

Or. fr

Amendamentul 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să efectueze un trial de siguranță 
după introducerea pe piață sau un trial de 
eficacitate după introducerea pe piață pe 
un medicament autorizat în ultimii 10 ani.

Or. en

Justificare

În unele cazuri (boli rare și tratament pentru cancer), autorizațiile de introducere pe piață 
sunt acordate atunci când nu sunt disponibile suficiente dovezi cu privire la eficacitate și 
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siguranță, fiind necesară pentru a finaliza evaluarea desfășurarea unor trialuri de eficacitate 
ulterioară și de siguranță ulterioară. Aceste trialuri ar trebui să fie acoperite de definiția 
unui trial clinic și de regulament. Autorizația de introducere pe piață (conform articolului 24 
din Directiva 2001/83/CE) este revizuită după 5 ani și se consideră a fi acordată pe perioadă 
nedeterminată doar minimum 10 ani.

Amendamentul 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Trial clinic”: un studiu clinic care 
îndeplinește oricare din următoarele 
condiții:

eliminat

(a) medicamentele experimentale nu sunt 
autorizate;
(b) conform protocolului studiului clinic, 
medicamentele experimentale nu sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile din 
autorizația de introducere pe piață din 
statul membru în cauză;
(c) alocarea subiectului la o anumită 
strategie terapeutică se stabilește în 
prealabil și nu se încadrează în practica 
clinică uzuală a statului membru în 
cauză;
(d) decizia de a prescrie medicamentele 
experimentale este luată împreună cu 
decizia de a include subiectul în studiul 
clinic;
(e) subiecților li se aplică proceduri de 
diagnosticare sau de monitorizare 
suplimentare, pe lângă procedurile din 
cadrul practicii clinice uzuale.

Or. en

Justificare

Noile definiții sunt prea complicate și dificil de pus în practică, dat fiind faptul că sunt 
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utilizate de medici în mod alternativ pentru a avea aceeași semnificație. Cel mai simplu 
principiu de urmat este acela că „studiile” sunt „observaționale”, iar „intervențiile” se 
încadrează în categoria „trialuri”.

Amendamentul 187
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) medicamentele experimentale nu sunt 
autorizate;

(a) medicamentele experimentale nu sunt 
autorizate în orice stat membru;

Or. en

Amendamentul 188
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) medicamentele experimentale nu sunt 
autorizate;

(a) medicamentele experimentale nu dețin 
o autorizație de introducere pe piață;

Or. fr

Justificare

Pentru mai multă coerență, trebuie modificată traducerea în limba franceză, care nu reia 
termenii exacți în limba franceză în materie de autorizație de introducere pe piață.

Amendamentul 189
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) medicamentele experimentale nu sunt 
autorizate;

(a) medicamentele experimentale nu sunt 
autorizate pentru a fi introduse pe piață;

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat faptul că medicamentele experimentale nu sunt autorizate pentru a fi 
introduse pe piață.

Amendamentul 190
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conform protocolului studiului clinic, 
medicamentele experimentale nu sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile din 
autorizația de introducere pe piață din 
statul membru în cauză;

(b) conform protocolului trialului clinic, 
medicamentele experimentale nu sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile din 
autorizația de introducere pe piață din 
statul membru în cauză sau autorizația de 
introducere pe piață acordată de Comisie;

Or. en

Justificare

Studiul clinic este termenul general pentru trialul clinic și pentru trialul clinic 
nonintervențional. La litera (b), termenul corect este trial clinic, considerând faptul că 
medicamentele experimentale trialurilor clinice cu intervenție redusă, medicamentele sunt 
utilizate în conformitate cu termenii autorizației de introducere pe piață. Comisia Europeană 
trebuie adăugată în ceea privește medicamentele care se încadrează în sfera de aplicare a 
procedurii centralizate, considerând faptul că Comisia este competentă pe baza evaluării 
realizate de AEM.

Amendamentul 191
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alocarea subiectului la o anumită 
strategie terapeutică se stabilește în 
prealabil și nu se încadrează în practica 
clinică uzuală a statului membru în 
cauză;

eliminat

Or. en

Justificare

Scopul propunerii este armonizarea normelor privind trialurile clinice, cât timp o referință la 
practica clinică standard a statelor membre nu susține acest scop. Mai mult, este foarte dificil 
să se identifice ceea ce se înțelege prin practică standard.

Amendamentul 192
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alocarea subiectului la o anumită 
strategie terapeutică nu se stabilește în 
prealabil și nu se încadrează în practica 
clinică uzuală a statului membru în cauză;

(c) alocarea subiectului la o anumită 
strategie terapeutică se stabilește în 
prealabil și nu se încadrează în practica 
clinică uzuală a statului membru în cauză;

Or. fr

Justificare

Trebuie modificată a treia condiție a unui trial clinic. Există o eroare regretabilă de 
traducere a versiunii în limba engleză în versiunea în limba franceză.

Amendamentul 193
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) decizia de a prescrie medicamentele 
experimentale este luată împreună cu 
decizia de a include subiectul în studiul 
clinic;

(d) decizia de a prescrie medicamentul 
experimental este stabilită de protocolul 
de cercetare;

Or. fr

Justificare

Această formulare a propunerii Comisiei nu este suficient de clară. În trialurile clinice, 
decizia de a prescrie medicamentul este stabilită de protocol, spre deosebire de studiile 
nonintervenționale unde prescrierea medicamentului ține de asistența medicală și nu de 
cercetare.

Amendamentul 194
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) decizia de a prescrie medicamentele 
experimentale este luată împreună cu 
decizia de a include subiectul în studiul 
clinic;

(d) decizia de a utiliza medicamentele 
experimentale este luată împreună cu 
decizia de a include subiectul în trialul
clinic;

Or. en

Justificare

La trialurile clinice, costurile medicamentelor experimentale nu sunt suportate de subiecți, 
prin urmare, prescriere nu este un termen corect.

Amendamentul 195
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) subiecților li se aplică proceduri de 
diagnosticare sau de monitorizare 
suplimentare, pe lângă procedurile din 
cadrul practicii clinice uzuale.

eliminat

Or. en

Justificare

Scopul propunerii este armonizarea normelor privind trialurile clinice, cât timp o referință la 
practica clinică standard a statelor membre nu susține acest scop. Mai mult, termenul 
„monitorizare” pare a fi inadecvat în acest context, dat fiind faptul că scopul trialurilor 
clinice nu este acela de a observa subiecții, ci de a interveni asupra lor.

Amendamentul 196
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) subiecților li se aplică proceduri de 
diagnosticare sau de monitorizare 
suplimentare, pe lângă procedurile din 
cadrul practicii clinice uzuale.

(e) subiecților li se aplică proceduri de 
diagnosticare sau de monitorizare 
suplimentare, pe lângă procedurile din 
cadrul practicii clinice uzuale, cu excepția 
cazului în care procedurile suplimentare 
de diagnosticare sau de monitorizare nu 
implică mai mult de un risc sau o sarcină 
suplimentară minimă pentru siguranța 
subiecților comparativ cu practica clinică 
uzuală din orice stat membru în cauză.

Or. en

Justificare

Pentru a pune în aplicare un medicament realmente personalizat, cercetarea translațională 
este esențială. Acest lucru subliniază necesitatea de a prevala eșantioane biologice umane și 
date medicale de la un pacient căruia i se administrează un anumit tratament medical. În 
acest context, pacienții sunt tratați cu medicamente în conformitate cu autorizația de 
introducere pe piață, însă este posibil să fie nevoiți să ofere unul sau mai multe eșantioane de 
sânge suplimentare care nu fac parte din practica standard. Această cercetare nu ar trebui 
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numită „trial clinic”.

Amendamentul 197
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Trial cu grad mediu de risc: un trial 
clinic privind medicamentele 
experimentale care sunt autorizate și nu 
se încadrează în termenii autorizației de 
introducere pe piață conform 
protocolului. Utilizarea acestora:
(a) fie este sprijinită prin dovezi publicate 
suficiente și/sau orientări privind 
tratamentul standard;
(b) fie nu este sprijinită prin dovezi 
publicate suficiente și/sau orientări 
privind tratamentul standard;
Procedurile suplimentare de diagnosticare 
sau de monitorizare nu reprezintă mai 
mult de un risc suplimentar minim sau o 
contribuție suplimentară minimă în ceea 
ce privește siguranța subiecților în raport 
cu practica clinică uzuală din oricare 
dintre statele membre în cauză.

Or. en

Justificare

Această stratificare se bazează doar pe statutul autorizației de introducere pe piață a unui 
medicament experimental și pe riscul asociat cu procedurile de diagnosticare. Subliniază o 
diferență între cele două situații distincte: grad redus de risc, dacă medicamentul 
experimental autorizat este utilizat în cadrul indicației care face obiectul autorizației și grad 
mediu de risc, dacă medicamentul experimental autorizat este utilizat în afara indicației sale 
care face obiectul autorizației.

Amendamentul 198
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „Trial clinic cu intervenție redusă”: un 
trial clinic care îndeplinește toate condițiile 
următoare:

(3) „Trial clinic cu riscuri minime”: un 
trial clinic care prezintă riscuri minime 
dacă, în ceea ce privește natura și 
domeniul de aplicare al intervenției, ne 
putem aștepta ca acesta să implice cel 
mult un impact negativ foarte redus și 
temporar asupra sănătății subiectului.

Un trial clinic cu riscuri minime
îndeplinește toate condițiile următoare:

(Amendamentul care înlocuiește expresia 
„trial clinic cu intervenție redusă” cu 
„trial clinic cu riscuri minime” se aplică 
întregului text. Dacă amendamentul este 
adoptat, trebuie efectuate modificările în 
întreg conținutul textului.)

Or. fr

Justificare

Este de preferat ca a doua categorie de cercetare să fie definită prin nivelul de risc suportat 
de persoană și nu prin tipul de intervenție. Aceasta respectă obiectivul principal al 
regulamentului, acela de a dezvolta o abordare bazată pe risc. De altfel, trebuie aliniat 
regulamentul privind dispozițiile Convenției de la Oviedo. Această convenție, ratificată de 
numeroase state membre, definește, la articolul 17, noțiunea „riscuri minime”.

Amendamentul 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „Trial clinic cu intervenție redusă”: un 
trial clinic care îndeplinește toate condițiile 
următoare:

(3) „Studiu clinic cu intervenție redusă”: 
un trial clinic care îndeplinește toate 
condițiile următoare:

(Acest amendament se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 



AM\929471RO.doc 13/83 PE506.159v02-00

RO

sa impune adaptări corespunzătoare.)

Or. en

Justificare

Definițiile prezentate pentru „trial clinic” și „trial clinic cu intervenție redusă” sunt opuse [a 
se vedea alineatul (2) punctele 2 și 3 contra alineatul (3) punctele 2 și 3]. Prin urmare, un 
„trial clinic cu intervenție redusă” nu poate fi propus ca subcategorie a unui „trial clinic”, 
după cum sugerează textul. În schimb, acestea sunt definiții complementare. Pentru claritate 
juridică, această distincție ar trebui să fie explicită. 

Amendamentul 200
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „Trial clinic cu intervenție redusă”: un 
trial clinic care îndeplinește toate condițiile 
următoare:

(3) „Trial clinic cu grad redus de risc”: un 
trial clinic care îndeplinește toate condițiile 
următoare:
(Acest amendament se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări corespunzătoare.)

Or. en

Justificare

Această stratificare se bazează doar pe statutul autorizației de introducere pe piață a unui 
medicament experimental și pe riscul asociat cu procedurile de diagnosticare. Subliniază o 
diferență între cele două situații distincte: grad redus de risc, dacă medicamentul 
experimental autorizat este utilizat în cadrul indicației care face obiectul autorizației și grad 
mediu de risc, dacă medicamentul experimental autorizat este utilizat în afara indicației sale 
care face obiectul autorizației.

Amendamentul 201
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) medicamentele experimentale sunt
autorizate;

(a) medicamentele experimentale sunt 
autorizate și testate în conformitate cu 
autorizația lor de introducere pe piață.

Or. en

Justificare

Această stratificare se bazează doar pe statutul autorizației de introducere pe piață a unui 
medicament experimental și pe riscul asociat cu procedurile de diagnosticare. Subliniază o 
diferență între cele două situații distincte: grad redus de risc, dacă medicamentul 
experimental autorizat este utilizat în cadrul indicației care face obiectul autorizației și grad 
mediu de risc, dacă medicamentul experimental autorizat este utilizat în afara indicației sale 
care face obiectul autorizației.

Amendamentul 202
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) medicamentele experimentale sunt
autorizate;

(a) medicamentele experimentale dețin o 
autorizație de introducere pe piață;

Or. fr

Justificare

Pentru mai multă coerență, trebuie modificată traducerea în limba franceză, care nu reia 
termenii exacți în limba franceză în materie de autorizație de introducere pe piață.

Amendamentul 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) medicamentele experimentale sunt 
autorizate;

(a) medicamentele experimentale sunt 
autorizate de mai bine de 10 ani;

Or. en

Justificare

Împreună cu adăugarea articolului 2 [alineatul (2) primul paragraf litera (c) nouă], aceasta 
asigură că trialurile de siguranță și eficacitate după autorizare nu intră în categoria 
trialurilor cu intervenție redusă, dat fiind faptul că aceste trialuri nu sunt efectuate pe 
medicamente pentru care s-a acordat o autorizație de introduce pe piață pe perioadă 
nedeterminată. Autorizația de introducere pe piață (conform articolului 24 din 
Directiva 2001/83/CE) este revizuită după 5 ani și este considerată ca fiind acordată pe 
perioadă nedeterminată după minimum 10 ani.

Amendamentul 204
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) medicamentele experimentale sunt
autorizate;

(a) medicamentele experimentale sunt 
autorizate pentru a fi introduse pe piață;

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat faptul că medicamentele experimentale sunt autorizate pentru a fi introduse 
pe piață.

Amendamentul 205
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) medicamentele experimentale sunt (a) medicamentele experimentale sau 
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autorizate; placebo sunt autorizate;

Or. en

Justificare

Dacă nu este făcută nicio modificare, nu vor mai putea exista trialuri cu intervenție redusă
care utilizează placebo.

Amendamentul 206
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conform protocolului trialului clinic, 
medicamentele experimentale sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile 
stabilite în autorizația de introducere pe 
piață sau utilizarea acestora este un 
tratament standard în oricare din statele 
membre în cauză;

eliminat

Or. en

Justificare

Această stratificare se bazează doar pe statutul autorizației de introducere pe piață a unui 
medicament experimental și pe riscul asociat cu procedurile de diagnosticare. Subliniază o 
diferență între cele două situații distincte: grad redus de risc, dacă medicamentul 
experimental autorizat este utilizat în cadrul indicației care face obiectul autorizației și grad 
mediu de risc, dacă medicamentul experimental autorizat este utilizat în afara indicației sale 
care face obiectul autorizației.

Amendamentul 207
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conform protocolului trialului clinic, (b) conform protocolului trialului clinic, 
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medicamentele experimentale sunt utilizate 
în conformitate cu condițiile stabilite în 
autorizația de introducere pe piață sau 
utilizarea acestora este un tratament 
standard în oricare din statele membre în 
cauză;

medicamentele experimentale sunt utilizate 
în conformitate cu condițiile stabilite în 
autorizația de introducere pe piață sau 
utilizarea acestora este un tratament 
standard în oricare din statele membre în 
cauză sau în statele membre care joacă un 
rol central în cooperarea în materie de 
cercetare și terapie;

Or. fi

Amendamentul 208
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conform protocolului trialului clinic, 
medicamentele experimentale sunt utilizate 
în conformitate cu condițiile stabilite în 
autorizația de introducere pe piață sau 
utilizarea acestora este un tratament 
standard în oricare din statele membre în 
cauză;

(b) conform protocolului trialului clinic, 
medicamentele experimentale sunt utilizate 
în conformitate cu condițiile stabilite în 
autorizația de introducere pe piață sau 
utilizarea acestora echivalează cu practica 
clinică curentă în oricare dintre statele 
membre în cauză;

Or. fr

Justificare

Noțiunea de tratament standard este neclară și face obiectul unor interpretări divergente. Se 
preferă înlocuirea acesteia cu noțiunea de practică clinică curentă (în engleză „usual 
practice”), astfel cum o definește Philippe Juvin la articolul 2 – punctul 6.

Amendamentul 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conform protocolului trialului clinic, (b) conform protocolului trialului clinic, 
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medicamentele experimentale sunt utilizate 
în conformitate cu condițiile stabilite în 
autorizația de introducere pe piață sau 
utilizarea acestora este un tratament 
standard în oricare din statele membre în 
cauză;

medicamentele experimentale sunt utilizate 
în conformitate cu condițiile stabilite în 
autorizația de introducere pe piață în
statele membre în cauză;

Or. en

Justificare

În cadrul trialurilor clinice cu intervenție redusă, medicamentele sunt utilizate în 
conformitate cu termenii autorizației de introducere pe piață. Formularea „sau utilizarea 
acestora este un tratament standard în oricare dintre statele membre în cauză” permite 
desfășurarea de trialuri clinice cu intervenție redusă pentru a investiga utilizările fără 
respectarea indicațiilor medicamentelor în statele membre în care această utilizare nu este 
autorizată. Aceasta are loc în temeiul dispozițiilor privind repararea obligatorie a daunelor 
pe care trebuie să o asigure sponsorul.

Amendamentul 210
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conform protocolului trialului clinic, 
medicamentele experimentale sunt utilizate 
în conformitate cu condițiile stabilite în 
autorizația de introducere pe piață sau 
utilizarea acestora este un tratament 
standard în oricare din statele membre în 
cauză;

(b) conform protocolului trialului clinic, 
medicamentele experimentale sunt utilizate 
în conformitate cu condițiile stabilite în 
autorizația de introducere pe piață sau 
utilizarea acestora este un tratament 
standard în toate statele membre în cauză;

Or. en

Justificare

Medicamentul nu ar trebui considerat tratament standard numai în unul dintre statele 
membre în cauză, ci în toate statele membre, în scopul de a asigura că trialurile cu 
intervenție redusă cu medicamente experimentale nu pot fi derulate în statele membre în care 
acesta nu este un tratament standard, evitând astfel ca cerințele de siguranță ale trialurilor 
cu intervenție redusă să fie diminuate ulterior.
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Amendamentul 211
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conform protocolului trialului clinic, 
medicamentele experimentale sunt utilizate 
în conformitate cu condițiile stabilite în 
autorizația de introducere pe piață sau 
utilizarea acestora este un tratament 
standard în oricare din statele membre în 
cauză;

(b) conform protocolului trialului clinic, 
medicamentele experimentale sunt utilizate 
în conformitate cu condițiile stabilite în 
autorizația de introducere pe piață;

Or. en

Justificare

Scopul propunerii este de a armoniza normele privind trialurile clinice, cât timp o referință la 
practica clinică standard a statelor membre nu susține acest scop.

Amendamentul 212
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) procedurile suplimentare de 
diagnosticare sau de monitorizare nu 
reprezintă mai mult de un risc 
suplimentar minim sau o contribuție 
suplimentară minimă în ceea ce privește 
siguranța subiecților în raport cu practica 
clinică uzuală din oricare din statele 
membre în cauză.

eliminat

Or. en
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Justificare

Scopul propunerii este de a armoniza normele privind trialurile clinice, cât timp o referință la 
practica clinică standard a statelor membre nu susține acest scop. Mai mult, termenul 
„minim” nu este un element suficient de clar al unei definiții.

Amendamentul 213
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „Studiu nonintervențional”: studii 
clinice, altele decât trialurile clinice;

(4) „Studiu nonintervențional”: studii 
clinice, altele decât trialurile clinice, în 
cadrul cărora medicamentul sau 
medicamentele sunt prescrise în general 
conform condițiilor stabilite în autorizația 
de introducere pe piață. Încadrarea 
pacientului într-o anumită strategie 
terapeutică nu este stabilită anterior 
printr-un protocol de studiu, ci decurge 
din practicile curente, iar decizia de 
prescriere a produselor medicamentoase 
este clar disociată de cea de includere a 
pacientului în studiu. Pacienților nu 
trebuie să li se aplice nicio procedură 
suplimentară de diagnosticare sau de 
supraveghere, iar pentru analizarea 
informațiilor culese sunt utilizate metode 
epidemiologice;

Or. fr

Amendamentul 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „Studiu nonintervențional”: studii 
clinice, altele decât trialurile clinice;

(4) „Studiu nonintervențional”: studiu în 
care medicamentele sunt prescrise în mod 
obișnuit în conformitate cu termenii 
autorizației de introducere pe piață și 
atunci când pacientului căruia i se 
atribuie o anumită strategie terapeutică se 
încadrează în practica actuală și care nu 
este decis în avans printr-un protocol al 
trialului; prescrierea medicamentului este 
separată în mod clar de decizia de a 
include pacientul în studiu.

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție mult mai clară a trialurilor nonintervenționale; definiția prevăzută 
în Directiva 2001/20/CE privind trialurile clinice [articolul 2 litera (c)] era clară și ar trebui 
reintrodusă parțial. Aceste studii vor acoperi în multe situații trialurile pe care Comisia 
dorește să le clasifice drept „intervenție redusă”. Cu toate acestea, studiile sunt uneori 
utilizate mai curând în scopuri de comercializare decât pentru a testa o ipoteză științifică –
practică ce ar trebui evitată.

Amendamentul 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „Studiu nonintervențional”: studii 
clinice, altele decât trialurile clinice;

(4) „Studiu nonintervențional”: studii 
clinice, altele decât trialurile clinice și trial 
clinic cu intervenție redusă astfel cum 
este definit la articolul 2 al doilea 
paragraf punctele (2) și, respectiv, (3).

Or. en

Justificare

Pentru certitudine juridică, clarifică faptul că trialurile clinice nonintervenționale nu sunt 
incluse în această categorie. Deoarece definiția „trialului clinic” nu cuprinde definiția 
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„trialului clinic cu intervenție redusă”, excluderea trialurilor clinice cu intervenție redusă 
din conceptul de „studiu nonintervențional” trebuie să fie explicită. Un principiu simplu ar fi 
acela că „observațiile” intră în categoria „studii”, iar „intervențiile” intră în categoria 
„trialuri”.

Amendamentul 216
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „Medicament experimental”: un
medicament testat sau utilizat ca referință, 
inclusiv ca placebo, într-un trial clinic;

(5) „Medicament experimental”: o formă 
farmaceutică a unei substanțe sau a unui 
placebo testat sau utilizat ca referință, 
inclusiv ca placebo, într-un trial clinic;

Or. en

Justificare

Distincția între un medicament și medicament experimental este importantă deoarece, în 
cazul trialurilor clinice, este utilizat întotdeauna termenul „medicament experimental”.

Amendamentul 217
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „Practică clinică uzuală”: regimul de 
tratament utilizat de regulă pentru tratarea, 
prevenirea sau diagnosticarea unei boli sau 
a unei afecțiuni;

(6) „Practică clinică curentă”: regimul de 
tratament utilizat de regulă pentru tratarea, 
prevenirea sau diagnosticarea unei boli sau 
a unei afecțiuni;

(Amendamentul care înlocuiește expresia 
„practică clinică uzuală” cu „practică 
clinică curentă” se aplică întregului text. 
Dacă amendamentul este adoptat, trebuie 
efectuate modificările în întreg conținutul 
textului.)
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Or. fr

Justificare

Noțiunea de tratament standard este neclară și face obiectul unor interpretări divergente. Se 
preferă înlocuirea acesteia cu noțiunea de practică clinică curentă (în engleză „usual 
practice”), astfel cum o definește Philippe Juvin la articolul 2 – punctul 6.

Amendamentul 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „Practică clinică uzuală”: regimul de 
tratament utilizat de regulă pentru tratarea, 
prevenirea sau diagnosticarea unei boli sau 
a unei afecțiuni;

(6) „Intervenție optimă actuală dovedită”: 
regimul de tratament utilizat de regulă 
pentru tratarea, prevenirea sau 
diagnosticarea unei boli sau a unei 
afecțiuni în conformitate cu dovezile 
științifice actuale fiabile;
(Acest amendament se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări corespunzătoare.)

Or. en

Justificare

Termenul „practică clinică uzuală” este prea vag și ar trebui înlocuit cu formularea din 
Declarația de la Helsinki (articolul 32), „intervenție optimă actuală dovedită”. Prezentul 
amendament se aplică întregului text.

Amendamentul 219
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Intervenție optimă actuală dovedită: 
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standard bazat pe cunoștințele și dovezile 
științifice actuale dovedite;

Or. en

Justificare

Pentru siguranța pacienților și pentru avansarea unui tratament nou și realmente 
îmbunătățit, acest standard trebuie introdus. Medicamentele noi ar trebui testate implicit prin 
tratamentul optim actual dovedit și doar prin placebo/niciun tratament în cazurile în care nu 
există niciun alt tratament. Formularea este preluată din Declarația de la Helsinki 2008, 
articolul 32.

Amendamentul 220
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „Medicament experimental pentru 
terapii avansate”: un medicament 
experimental care este un medicament 
pentru terapii avansate, astfel cum este 
definit la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului;

eliminat

Or. en

Justificare

Sintagma „medicamente pentru terapii avansate” este eliminată din întreg regulamentul și, 
prin urmare, definiția nu mai este necesară.

Amendamentul 221
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 10 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) „Comitetul de etică”: organism 
independent dintr-un stat membru, 
alcătuit din profesioniști din domeniul 
sănătății, din persoane din afara profesiei 
și din cel puțin un pacient sau 
reprezentant al unui pacient experimentat 
și bine informat, care are 
responsabilitatea de a proteja drepturile, 
siguranța și bunăstarea pacienților și de a 
le oferi o garanția publică a acestei 
protecții.

Or. es

Amendamentul 222
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) „Stat membru raportor”: statul 
membru care coordonează și 
documentează evaluarea unei cereri de 
autorizare sau a unei modificări 
semnificative, care implică trei sau mai 
multe state membre și care a fost depusă 
în temeiul capitolelor II și III din 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Regulamentul trebuie să definească și termenul „stat membru raportor”. De pildă, la 
atribuirea rolului de stat membru raportor pentru evaluarea părții I, proiectul de regulament 
nu face distincția între trialurile cu un singur stat membru și cele cu mai multe state membre.

Amendamentul 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „Modificare substanțială”: orice 
modificare referitoare la orice aspect al 
trialului clinic care se efectuează după 
notificarea deciziei la care se face referire 
în articolele 8, 14, 19, 20 și 23 și care este 
susceptibilă de a avea un impact 
substanțial asupra siguranței sau a
drepturilor subiecților sau asupra fiabilității 
și robusteții datelor generate în cadrul 
trialului clinic;

(12) „Modificare substanțială”: orice 
modificare referitoare la orice aspect al 
trialului clinic, inclusiv o modificare a 
numărului de subiecți care participă la 
trial, care se efectuează după notificarea 
deciziei la care se face referire în 
articolele 8, 14, 19, 20 și 23 și care ar 
putea avea un impact substanțial asupra 
siguranței sau a drepturilor subiecților sau 
asupra fiabilității și robusteții datelor 
generate în cadrul trialului clinic sau ar 
putea modifica interpretarea 
documentelor științifice utilizate pentru a 
susține desfășurarea trialului sau orice 
altă modificare a oricărui aspect al 
trialului clinic care este semnificativ în alt 
mod;

Or. en

Justificare

Orice modificare în ceea ce privește desfășurarea, proiectarea, metodologia, numărul de 
participanți, medicamentele experimentale sau auxiliare aferente trialurilor clinice după ce 
acestea au fost autorizate poate afecta fiabilitatea și robustețea datelor. Prin urmare, s-a 
reintrodus formularea de la articolul 10 litera (a) din Directiva 2001/20/CE.

Amendamentul 224
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „Modificare substanțială”: orice 
modificare referitoare la orice aspect al 
trialului clinic care se efectuează după 
notificarea deciziei la care se face referire 

(12) „Modificare substanțială”: orice 
modificare referitoare la orice aspect al 
trialului clinic care se efectuează după 
notificarea deciziei la care se face referire 
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în articolele 8, 14, 19, 20 și 23 și care este 
susceptibilă de a avea un impact substanțial 
asupra siguranței sau a drepturilor 
subiecților sau asupra fiabilității și 
robusteții datelor generate în cadrul 
trialului clinic;

în articolele 8, 14, 19, 20 și 23 și care este
susceptibilă de a avea un impact substanțial 
asupra siguranței, a drepturilor sau a 
bunăstării subiecților sau asupra fiabilității 
și robusteții datelor generate în cadrul 
trialului clinic;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 225
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „Modificare substanțială”: orice 
modificare referitoare la orice aspect al 
trialului clinic care se efectuează după 
notificarea deciziei la care se face referire 
în articolele 8, 14, 19, 20 și 23 și care este 
susceptibilă de a avea un impact substanțial 
asupra siguranței sau a drepturilor 
subiecților sau asupra fiabilității și 
robusteții datelor generate în cadrul 
trialului clinic;

(12) „Modificare substanțială”: orice 
modificare referitoare la orice aspect al 
trialului clinic care se efectuează după 
notificarea deciziei la care se face referire 
în articolele 8, 14, 19, 20 și 23 și care este 
susceptibilă de a avea un impact substanțial 
asupra siguranței, a drepturilor sau a 
bunăstării subiecților sau asupra fiabilității 
și robusteții datelor generate în cadrul 
trialului clinic;

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 3 din regulamentul propus și cu articolul 6 din Declarația de 
Helsinki a Asociației Medicale Mondiale privind principiile etice pentru cercetarea medicală 
care implică subiecți umani (Seul 2008), ar trebui acordată prioritate siguranței, drepturilor 
și bunăstării oamenilor.

Amendamentul 226
Margrete Auken
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) „Sponsor”: un individ, o societate, o 
instituție sau o organizație care răspunde 
de inițierea și gestionarea trialului clinic;

(13) „Sponsor”: un individ, o societate, o 
instituție sau o organizație care răspunde 
de inițierea, gestionarea și/sau finanțarea
trialului clinic;

Or. en

Justificare

Pentru a evita ca responsabilitatea sponsorului să fie externalizată altor persoane, definiția 
din Directiva 2001/20/CE trebuie reintrodusă, fapt care acoperă și persoana, societatea, 
instituția sau organizația care finanțează trialul clinic.

Amendamentul 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „Investigator”: o persoană fizică care 
răspunde de desfășurarea trialului clinic 
într-un loc de desfășurare a trialului clinic;

(14) „Investigator”: o persoană fizică cu 
un nivel de formare sau o experiență care 
respectă condițiile prevăzute la 
articolul 46 din prezentul regulament și 
care răspunde de desfășurarea trialului 
clinic într-un loc de desfășurare a trialului 
clinic;

Or. fr

Justificare

Pentru o mai mare coerență, trebuie detaliată definiția investigatorului și trebuie aliniată la 
definiția investigatorului reluată de „GCP ICH” (Good Clinical Practice – International 
Conference of Harmonisation).

Amendamentul 228
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) „investigator principal”: un 
investigator responsabil dintr-o echipă de 
investigatori însărcinați cu desfășurarea 
unui trial clinic în același loc de 
desfășurare a trialului clinic;

Or. fr

Justificare

Proiectul de regulament nu precizează diferitele categorii de investigatori. Totuși, în 
practică, noțiunea de investigator principal definită de „GCP ICH” (Good Clinical Practice 
– International Conference of Harmonisation) este relevantă și reluată sistematic în toate 
protocoalele de cercetare.

Amendamentul 229
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) „investigator coordonator”: un 
investigator responsabil cu coordonarea 
unui trial clinic desfășurat în mai multe 
centre, în unul sau mai multe state 
membre în cauză;

Or. fr

Justificare

Proiectul de regulament nu precizează diferitele categorii de investigatori. Totuși, în 
practică, noțiunea de investigator coordonator definită de „GCP ICH” (Good Clinical 
Practice – International Conference of Harmonisation) este relevantă și reluată sistematic în 
toate protocoalele de cercetare.

Amendamentul 230
Richard Seeber
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „Subiect”: o persoană fizică care 
participă la un trial clinic, fie ca primitor al 
unui medicament experimental, fie în 
calitate de control;

(15) „Subiect”: o persoană fizică care 
participă în mod liber și voluntar la un 
trial clinic, fie ca primitor al unui 
medicament experimental, fie în calitate de 
control;

Or. en

Justificare

Potrivit Declarației de la Helsinki a Asociației Medicale Mondiale privind principiile etice 
pentru cercetarea medicală care implică subiecți umani și articolului 29 alineatul (1) din 
regulamentul propus, decizia de a participa la un trial clinic ar trebui luată în mod liber și 
voluntar.

Amendamentul 231
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) „Minor”: un subiect a cărui vârstă, în 
conformitate cu legislația statului 
membru în cauză, este sub vârsta de 
competență legală pentru a-și da 
consimțământul în cunoștință de cauză;

(16) „Minor”: un subiect care face parte 
dintr-o populație pediatrică, astfel cum 
este definită în Regulamentul (CE) 
nr. 1901/2006 privind medicamentele 
pentru uz pediatric;

Or. en

Justificare

Definițiile nu sunt în conformitate cu Regulamentul pediatric (CE) nr. 1901/2006, 
Directiva 2010/84/CE și recomandările etice europene, CE 2008; ICH-GCP 1.27, Convenția 
internațională a ONU cu privire la drepturile copilului 

Amendamentul 232
Philippe Juvin, Nora Berra
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) „Subiect aflat în incapacitate”: un 
subiect care, din alte motive decât vârsta 
de competență legală pentru a-și da 
consimțământul în cunoștință de cauză, 
se află în incapacitate legală de a-și da 
consimțământul în cunoștință de cauză în 
conformitate cu legislația din statul 
membru în cauză;

(17) „Subiect aflat în incapacitate”: un 
subiect care se află în incapacitate legală 
sau de fapt de a-și da consimțământul în 
cunoștință de cauză în conformitate cu 
legislația din statul membru în cauză;

Or. fr

Justificare

Cu limitare la persoanele aflate în incapacitate legală, această definiție exclude celelalte 
categorii de persoane aflate în incapacitate menționate de legislațiile naționale și pentru care 
sunt prevăzute norme specifice de consimțământ. De exemplu, în dreptul francez, persoanele 
aflate în incapacitate din punct de vedere juridic (persoanele aflate sub tutelă, curatelă sau 
minorii) se diferențiază de persoanele „care nu au dreptul de a consimți în fapt” (prin 
alterarea funcțiilor cognitive). Aceste două categorii de persoane aflate în incapacitate se 
supun unor dispoziții diferențiate.

Amendamentul 233
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) „Subiect al unui grup vulnerabil”: 
subiect care face parte dintr-un segment 
de populație cu precădere vulnerabil în 
ceea ce privește un trial clinic ca urmare 
a condiției sale mediale, precum și a 
condiției sale sociale și economice.

Or. es
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Amendamentul 234
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) „Consimțământ în cunoștință de 
cauză”: un proces prin care un subiect 
confirmă în mod voluntar voința sa de a 
participa într-un anumit trial, după ce a fost 
informat cu privire la toate aspectele legate 
de trial care sunt relevante pentru decizia 
subiectului privind participarea;

(19) „Consimțământ în cunoștință de 
cauză”: un proces prin care un subiect 
confirmă în mod voluntar voința sa de a 
participa la un anumit trial, după ce a fost 
informat în mod corespunzător în 
conformitate cu legislația statului 
membru în cauză cu privire la toate 
aspectele legate de trial care sunt relevante 
pentru decizia subiectului privind 
participarea;

Or. fr

Justificare

Traducerea în limba franceză nu corespunde formulării textului în limba engleză. 

Amendamentul 235
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) „Consimțământ în cunoștință de 
cauză”: un proces prin care un subiect 
confirmă în mod voluntar voința sa de a 
participa într-un anumit trial, după ce a fost 
informat cu privire la toate aspectele legate 
de trial care sunt relevante pentru decizia 
subiectului privind participarea;

(19) „Consimțământ în cunoștință de 
cauză”: un proces prin care un subiect 
confirmă în mod liber și voluntar voința sa 
de a participa la un anumit trial, după ce a 
fost informat cu privire la toate aspectele 
legate de trial care sunt relevante pentru 
decizia subiectului privind participarea;

Or. en

Justificare

Potrivit Declarației de la Helsinki a Asociației Medicale Mondiale privind principiile etice 
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pentru cercetarea medicală care implică subiecți umani și articolului 29 alineatul (1) din 
regulamentul propus, decizia de a participa la un trial clinic ar trebui luată în mod liber și 
voluntar.

Amendamentul 236
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) „Consimțământ în cunoștință de 
cauză”: un proces prin care, atunci când 
este cazul, un minor este de acord să 
participe la un anumit trial, după ce a 
primit, împreună cu părinții săi, 
informații adecvate și adaptate și prin 
care un minor este implicat în discuții și 
în procesul decizional în vederea 
respectării capacităților sale de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 237
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) „Protocol”: un document care descrie 
obiectivele, proiectul, metodologia, 
aspectele statistice și organizarea unui trial 
clinic;

(20) „Protocol”: un document care descrie 
obiectivele, proiectul, metodologia, 
aspectele statistice și organizarea unui trial 
clinic; termenul „protocol” se referă la 
protocol, la protocoalele succesive și la 
modificările acestora;

Or. en
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Justificare

Pentru ca subiecților să le fie garantat dreptul la informare în cazul unor modificări ale 
protocolului, este necesară reintroducerea definiției protocoalelor din Directiva 2001/20/CE.

Amendamentul 238
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) „Începutul trialului clinic”: primul act 
de recrutare a unui potențial subiect, dacă 
nu este definit altfel în protocol;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) „Eveniment advers grav”: orice 
incident medical nedorit care, indiferent de 
doză, necesită spitalizare sau prelungirea 
spitalizării, provoacă un handicap sau o 
incapacitate importantă sau de durată sau 
reprezintă o anomalie sau o malformație 
congenitală, pune în pericol viața sau 
cauzează moartea;

(29) „Eveniment advers grav”: orice 
incident medical nedorit sau orice alt 
eveniment considerat grav de către 
investigator în cadrul trialului care, 
indiferent de doză, necesită spitalizare sau 
prelungirea spitalizării, provoacă un 
handicap sau o incapacitate importantă sau 
de durată sau reprezintă o anomalie sau o 
malformație congenitală, pune în pericol 
viața sau cauzează moartea;

Or. fr

Amendamentul 240
Roberta Angelilli
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) „Reacție adversă”: un răspuns 
nociv și neintenționat determinat de un 
medicament;

Or. en

Amendamentul 241
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 30 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30b) „Raport al studiului clinic”: un 
raport care conține toate rezultatele 
datelor de susținere, inclusiv întregul 
protocol și eventualele sale modificări 
ulterioare, un plan de analiză statistică, 
date sintetizate privind eficacitatea și 
siguranța tuturor rezultatelor și datele 
individuale anonimizate ale pacienților, 
sub formă de tabele sau liste ușor 
accesibile;

Or. en

Justificare

Acest amendament se bazează pe amendamentul propus al raportorului, însă pentru a 
asigura transparența, toate rezultatele și toate datele de susținere a acestor rezultate trebuie 
incluse în raportul clinic al studiului. Accesibilitatea este o cerință necesară pentru a asigura 
că datele relevante pot fi localizate cu ușurință.

Amendamentul 242
Roberta Angelilli
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 30 c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30c) „Comitet de etică”: organism 
independent, într-un stat membru, 
compus din profesioniști în domeniul 
sănătății și din membri care nu sunt 
medici, care are sarcina de a proteja 
drepturile, siguranța și bunăstarea 
participanților la un studiu clinic și de a 
asigura publicul în această privință, în 
special prin formularea unei recomandări 
asupra protocolului de studiu, a 
aptitudinii investigatorilor și a calității 
adecvate a instalațiilor, precum și asupra 
metodelor și documentelor care trebuie 
utilizate pentru a informa participanții la 
studiu în scopul obținerii 
consimțământului lor în deplină 
cunoștință de cauză;

Or. en

Amendamentul 243
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– drepturile, siguranța și bunăstarea 
subiecților sunt protejate; și

– drepturile, siguranța, demnitatea și 
bunăstarea subiecților sunt protejate; și

Or. en

Justificare

Potrivit considerentului 2 din Directiva 2001/20/CE, „principiile de bază recunoscute privind 
desfășurarea studiilor clinice pe subiecți umani se bazează pe protecția drepturilor și a 
demnității umane în ceea ce privește aplicațiile biologiei și medicinei …”
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Amendamentul 244
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– drepturile, siguranța și bunăstarea 
subiecților sunt protejate; și

– drepturile, siguranța, demnitatea și 
bunăstarea subiecților sunt protejate; și

Or. sl

Amendamentul 245
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– evaluarea acceptabilității etice a 
trialului clinic este pozitivă;

Or. en

Amendamentul 246
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– datele care urmează să fie generate în 
cadrul trialului clinic sunt fiabile și solide.

– ne putem aștepta ca datele care urmează 
să fie generate în cadrul trialului clinic să 
fie fiabile și solide

Or. fr

Justificare

Nu este posibil să știm dacă datele obținute sunt fiabile și solide înainte de începerea efectivă 
a trialului.
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Amendamentul 247
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– trialul răspunde nevoilor terapeutice și 
de sănătate publică;

Or. en

Amendamentul 248
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– un aviz al unei Comisiei instituționale 
de reexaminare (CIR)/Comitet de etică 
independent (CEI) a fost eliberat.

Or. en

Justificare

Aprobarea etică constituie o parte semnificativă din normele universale majore aplicabile de 
reglementare a cercetării umane, precum Declarația de la Helsinki, Convenția de la Oviedo 
și reprezintă, de asemenea, o declarație-cheie a Directivei 2001/20/CE.

Amendamentul 249
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– evaluarea acceptabilității etice a 
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trialului clinic este pozitivă;

Or. en

Amendamentul 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– datele generate în trialul clinic vizează o 
lacună confirmată în cunoștințele 
științifice, care nu a putut fi acoperită 
prin alte mijloace.

Or. en

Justificare

Trialurile clinice etice și de bună calitate ar trebui să fie concepute pentru a genera date 
relevante pentru cunoștințele științifice cu privire la oameni și la mijloacele de îmbunătățire a 
condiției acestora; aceste cunoștințe ar trebui să fie înregistrate pentru referințe viitoare. Nu 
ar trebui să se efectueze un studiu nou, cu excepția cazului în care, în momentul în care este 
inițiat, chestiunea pe care își propune să o abordeze nu poate fi analizată în mod satisfăcător 
cu probele existente.

Amendamentul 251
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – subparagrafele 1 a și 1 b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere articolului 87 și 
aspectelor contractuale care este posibil 
să fie considerate separat, autorizația 
menționată în acest capitol este suficientă 
pentru a începe un trial clinic în statele 
membre în cauză.
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Pentru trialurile clinice care se 
încadrează, de asemenea, în sfera de 
aplicare a părții relevante a 
[regulamentelor privind dispozitivele 
medicale și dispozitivele medicale in 
vitro], nu este necesară nicio procedură 
suplimentară de depunere sau notificare.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clar faptul că autorizația descrisă în prezentul regulament ar trebui să fie 
suficientă pentru a începe trialul (nicio etapă suplimentară specifică țării nu ar trebui să fie 
necesară sau probabilă a fi stabilită). Autoritățile de reglementare ar trebui să coordoneze, 
de asemenea, activitatea acestora, astfel încât trialurile clinice care intră sub incidența mai 
multor autorități de reglementare să nu necesite depuneri sau autorizații multiple. Propunem 
și modificarea articolului 77 pentru a obține acest lucru (a se vedea amendamentul la 
articolul 77).

Amendamentul 252
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Comitetul de etică

(1) Autorizația pentru un trial clinic nu se 
acordă înainte ca un comitet de etică să ia 
o decizie pozitivă privind trialul clinic. 
Evaluarea comitetului de etică include, în 
special conformitatea cu cerințele 
specificate în capitolul V articolele 46 și 
47 și în capitolul XII. 
(2) Comitetul de etică asigură că 
drepturile, siguranța și bunăstarea 
subiecților sunt protejate; El este 
independent de cercetător și de sponsor și 
nu este supus niciunei influențe 
necorespunzătoare. El acționează în 
conformitate cu legislația și 
regulamentele țării sau ale țărilor în care 
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este realizată cercetarea și trebuie să 
respecte toate normele și standardele 
internaționale relevante. Comitetul de 
etică este alcătuit dintr-un număr clar 
definit de membri și locțiitori care includ 
profesioniști în domeniul sănătății, 
nespecialiști și cel puțin un pacient sau 
reprezentant al unui pacient experimentat 
și bine informat, care dețin în mod 
colectiv calificările și experiența relevante 
pentru a putea reexamina și evalua 
aspectele științifice, medicale și etice ale 
trialului propus.
(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a stabili comitetele de etică și a le 
facilita activitatea. Statele membre 
publică numărul, numele și profesia 
membrilor și ale locțiitorilor comitetului 
de etică și informează Comisia Europeană 
cu privire la alcătuirea comitetului de 
etică și începerea activității de către 
acesta.

Or. en

Amendamentul 253
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Comitetul de etică

(1) Autorizația pentru un trial clinic nu se 
acordă înainte ca un comitet de etică să ia 
o decizie pozitivă privind trialul clinic. 
Evaluarea comitetului de etică include, în 
special conformitatea cu cerințele 
specificate în capitolul V articolele 46 și 
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47 și în capitolul XII. 
(2) Comitetul de etică asigură că 
drepturile, siguranța și bunăstarea 
subiecților sunt protejate. El este 
independent de cercetător și de sponsor și 
nu este supus niciunei influențe 
necorespunzătoare. El acționează în 
conformitate cu legislația și 
regulamentele țării sau ale țărilor în care 
este realizată cercetarea și respectă toate 
normele și standardele internaționale 
relevante. Comitetul de etică este alcătuit 
dintr-un număr rezonabil de membri, care 
dețin în mod colectiv calificările și 
experiența relevante pentru a putea 
reexamina și evalua aspectele științifice, 
medicale și etice ale trialului propus.
(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a stabili comitetele de etică și a le 
facilita activitatea.

Or. en

Justificare

Pentru a atinge cea mai bună protecție posibilă a subiectului, este necesar să se obțină 
autorizarea din partea statelor membre, fiind condiționată de decizia comitetului de etică 
interdisciplinar și independent care este responsabil în conformitate cu legislația națională 
astfel cum prevede Directiva 2001/20/CE. Orice decizie nefavorabilă a comitetului de etică 
are drept consecință, în mod obligatoriu, neacordarea autorizației trialului clinic.

Amendamentul 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Comitetul de etică

O autorizație pentru desfășurarea unui 
trial clinic de către o autoritate 
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competentă dintr-un stat membru în 
cauză poate fi acordată doar dacă și-a dat 
aprobarea comitetul de etică în cauză.

Or. en

Justificare

Pentru a atinge cea mai bună protecție posibilă a subiectului, este necesar să se obțină 
autorizarea din partea statelor membre, fiind condiționată de decizia comitetului de etică 
interdisciplinar și independent care este responsabil în conformitate cu legislația națională 
astfel cum prevede Directiva 2001/20/CE. Orice decizie nefavorabilă a comitetului de etică 
are drept consecință, în mod obligatoriu, neacordarea autorizației trialului clinic.

Amendamentul 255
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4b
Experimentul toxicologic

Protecția subiecților trialului este 
asigurată printr-o evaluare a riscurilor, 
bazată pe rezultatele experimentelor 
toxicologice prealabile oricărui trial clinic 
care implică utilizarea unui medicament 
neautorizat pentru experimente.

Or. en

Justificare

Experimentele toxicologice anterioare oricărui trial clinic au făcut parte din 
Directiva 2001/20/CE, însă sunt menționate doar ca referință în anexele la această 
propunere. Cazurile tragice, cum ar fi, de exemplu, TGN1412 au demonstrat necesitatea de a 
păstra formularea Directivei 2001/20/CE.

Amendamentul 256
Cristian Silviu Bușoi
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a obține o autorizație, sponsorul 
transmite un dosar de cerere statelor 
membre în cauză prin intermediul 
portalului menționat la articolul 77 
(denumit în continuare „portalul UE”).

(1) Pentru orice trial clinic efectuat în 
Uniune, pentru a obține o autorizație, 
sponsorul transmite un dosar de cerere 
statelor membre în cauză prin intermediul 
portalului menționat la articolul 77 
(denumit în continuare „portalul UE”).

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că procedura unică de depunere a cererilor se aplică atât trialurilor 
clinice multinaționale, cât și celor care sunt efectuate într-o singură țară.

Amendamentul 257
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a obține o autorizație, sponsorul 
transmite un dosar de cerere statelor 
membre în cauză prin intermediul 
portalului menționat la articolul 77 
(denumit în continuare „portalul UE”).

(1) Pentru a obține o autorizație, sponsorul 
transmite un dosar de cerere statelor 
membre în cauză prin intermediul 
portalului menționat la articolul 77 
(denumit în continuare „portalul UE”). În 
acest stadiu, dosarul de cerere nu este 
accesibil publicului pe portalul Uniunii 
Europene. El nu va fi public decât la 
sfârșitul evaluării părții I prevăzute la 
articolul 6 din prezentul regulament.

Or. fr

Amendamentul 258
Roberta Angelilli
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de depunerea cererii, sponsorul 
obține un număr EudraCT unic de la 
Sistemul Uniunii pentru studii clinice 
EudraCT prin procedura descrisă în 
versiunea în vigoare a Orientărilor 
detaliate privind baza de date europeană a 
studiilor clinice (EudraLex, Volumul 10).

Or. en

Justificare

Alocarea trialului în baza de date EudraCT a fost emisă din 2004. Această procedură nu ar 
trebui ignorată de regulament.

Amendamentul 259
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sponsorul propune unul din statele 
membre în cauză ca stat membru 
raportor.

Statul membru raportor este ales dintre 
cele cinci state membre în cauză în care 
trăiesc majoritatea subiecților care 
participă la trialul clinic. Această decizie 
este luată în conformitate cu procedura 
elaborată, stabilită și controlată de 
Comisie. Această procedură de decizie 
asigură că statul membru raportor ales 
dispune de capacitățile și infrastructura 
științifică pentru a evalua eventualul trial 
clinic în cauză.

Or. en

Amendamentul 260
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
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Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sponsorul propune unul din statele 
membre în cauză ca stat membru raportor.

Statele membre în cauză stabilesc care stat 
este statul membru raportor în 
conformitate cu o procedură bazată pe 
criteriile fundamentale stabilite de 
Comisie.

Or. en

Justificare

Ar trebui stabilită o procedură cuprinzătoare și transparentă pentru determinarea statului 
membru raportor, de exemplu, utilizând un tabel organizațional care prestabilește statul 
membru raportor responsabil sau care se bazează pe numărul anticipat de subiecți ai 
studiului sau de centre ale studiului din statul membru. Acest lucru este necesar în special în 
vederea axării pe statul membru raportor asociat cu elaborarea propusă a părții I a 
raportului de evaluare și constituie, de asemenea, un avantaj în termeni de acceptare a 
trialului clinic propus în statul membru în cauză.

Amendamentul 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sponsorul propune unul din statele 
membre în cauză ca stat membru 
raportor.

În termen de șase zile de la data depunerii 
dosarului de cerere, statele membre 
numesc în mod colectiv un stat membru 
raportor.

Or. en

Justificare

Propunerea face posibil ca sponsorii să „aleagă cu grijă” statul membru raportor, evitând 
țările cu o situație mai critică sau favorizându-le pe cele cu o capacitate supraîncărcată ca 
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urmare a depunerii masive de dosare. Acest lucru este agravat de o aprobare tacită. Statele 
membre au stabilit deja platforme de cooperare precum Grupul de facilitare a trialurilor 
clinice, pentru a conveni cu privire la principiile și criteriile comune de armonizare a 
deciziilor și proceselor administrative de evaluare a trialurilor clinice. Această platformă 
poate asista statele membre să fie de acord cu criteriile de selecție comune la alegerea 
statului membru raportor.

Amendamentul 262
Philippe Juvin, Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Sponsorul propune unul din statele 
membre în cauză ca stat membru raportor.

Sponsorul propune unul din statele membre 
în cauză ca stat membru raportor. Statele 
membre în cauză au libertatea de a alege 
dintre ele statul membru raportor.

Or. fr

Amendamentul 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă statul membru propus nu dorește să 
fie stat membru raportor, acesta convine 
cu un alt stat membru ca acesta din urmă 
să fie statul membru raportor. Dacă 
niciun stat membru în cauză nu acceptă 
să fie stat membru raportor, statul 
membru raportor propus devine stat 
membru raportor.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 264
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă statul membru propus nu dorește să 
fie stat membru raportor, acesta convine 
cu un alt stat membru ca acesta din urmă 
să fie statul membru raportor. Dacă 
niciun stat membru în cauză nu acceptă 
să fie stat membru raportor, statul 
membru raportor propus devine stat 
membru raportor.

eliminat

Or. en

Justificare

Asociat cu articolul 5 alineatul (1) paragraful 2: ar trebui stabilită o procedură 
cuprinzătoare și transparentă pentru determinarea statului membru raportor, de exemplu, 
utilizând un tabel organizațional care prestabilește statul membru raportor responsabil sau 
care se bazează pe numărul anticipat de subiecți ai studiului sau de centre ale studiului din 
statul membru. Acest lucru este necesar în special în vederea axării pe statul membru 
raportor asociat cu elaborarea propusă a părții I a raportului de evaluare și constituie, de 
asemenea, un avantaj în termeni de acceptare a trialului clinic propus în statul membru în 
cauză.

Amendamentul 265
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dacă statul membru propus nu dorește să 
fie stat membru raportor, acesta convine cu 
un alt stat membru ca acesta din urmă să 
fie statul membru raportor. Dacă niciun stat 
membru în cauză nu acceptă să fie stat 

Dacă statul membru propus nu dorește să 
fie stat membru raportor, acesta convine cu 
un alt stat membru ca acesta din urmă să 
fie statul membru raportor. Dacă niciun stat 
membru în cauză nu acceptă să fie stat 
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membru raportor, statul membru raportor 
propus devine stat membru raportor.

membru raportor, statul membru raportor 
propus devine stat membru raportor, cu 
excepția cazului în care statul membru 
raportor propus poate justifica faptul că 
nu dispune de capacitatea necesară 
pentru a îndeplini sarcina într-un mod 
satisfăcător.

Or. en

Amendamentul 266
Philippe Juvin, Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un sponsor depune un 
dosar de cerere într-un singur stat 
membru în cauză, acesta din urma este 
numit din oficiu stat membru raportor.

Or. fr

Amendamentul 267
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de șase zile de la depunerea 
dosarului de cerere, statul membru raportor 
propus notifică sponsorul prin portalul UE 
cu privire la următoarele:

(2) În termen de șase zile calendaristice de 
la depunerea dosarului de cerere, statul 
membru raportor propus notifică sponsorul 
prin portalul UE cu privire la următoarele:

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de șase zile de la depunerea
dosarului de cerere, statul membru 
raportor propus notifică sponsorul prin 
portalul UE cu privire la următoarele:

(2) În termen de 15 zile de la numire, acest 
membru notifică sponsorul prin portalul 
UE cu privire la următoarele:

Or. en

Justificare

Stabilirea unor termene prea scurte implică riscul ca statele membre să nu poată să analizeze 
cu atenție dosarul de evaluare. De exemplu, calificarea unui trial clinic ca fiind cu 
„intervenție redusă” necesită o evaluare detaliată și diligentă a protocolului de cercetare. 
Potrivit experienței dobândite de statele membre în cadrul procedurii de armonizare 
voluntară (PAV) pentru aprobarea trialurilor clinice multianuale, termenele propuse sunt 
mult mai scurte și nu sunt flexibile pentru statele membre.

Amendamentul 269
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de șase zile de la depunerea 
dosarului de cerere, statul membru raportor 
propus notifică sponsorul prin portalul UE 
cu privire la următoarele:

(2) În termen de 14 zile de la depunerea 
dosarului de cerere, statul membru raportor 
propus notifică sponsorul prin portalul UE 
cu privire la următoarele:
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Or. en

Justificare

Pentru a stabili dacă un studiu este un „trial clinic cu intervenție redusă”, este posibil să fie 
necesară realizarea unei examinări considerabile, care nu poate fi finalizată în șase zile, de 
exemplu, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3), trebuie stabiliți termenii autorizației de 
introducere pe piață a medicamentelor experimentale și problema utilizării lor ca tratament 
standard în statul membru în cauză și trebuie evaluate gradul de risc și sarcina subiecților 
studiului. O astfel de evaluare trebuie să fie complexă, de exemplu, în cazul trialurilor 
oncologice și poate necesita asistența unui expert extern. Astfel, pentru această notificare ar 
trebui acordate 14 zile.

Amendamentul 270
Margrete Auken

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă este stat membru raportor sau
care alt stat membru în cauză este statul 
membru raportor;

(a) care este statul membru raportor;

Or. en

Justificare

Acesta este un amendament propus al amendamentului de la articolul 5 alineatul (1) al doilea 
paragraf (statele membre determină statul care este statul membru raportor în conformitate 
cu criteriile obiective stabilite de Comisie).

Amendamentul 271
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă trialul clinic este un trial clinic cu 
intervenție redusă, în cazul în care acest 
lucru este solicitat de sponsor.

(d) dacă trialul clinic este un trial clinic cu 
grad mediu de risc sau grad redus de risc, 
în cazul în care acest lucru este solicitat de 
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sponsor.

Or. en

Amendamentul 272
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numărul de înregistrare al trialului 
clinic pe portalul UE.

Or. en

Justificare

Numărul de înregistrare, adică identificatorul specific similar cu registrul din EudraCT 
existent, ar facilita o mai bună cooperare în rândul statelor membre la nivelul Uniunii.

Amendamentul 273
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă statul membru raportor propus nu 
a notificat sponsorul în termenul menționat 
la alineatul (2), trialul clinic pentru care s-a 
depus cererea se consideră ca intrând în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cererea se consideră completă, 
trialul clinic se consideră ca fiind un trial 
clinic cu intervenție redusă, în cazul în 
care acest lucru este solicitat de către 
sponsor, iar statul membru raportor propus 
este statul membru raportor.

(3) Dacă statul membru raportor propus nu 
a notificat sponsorul în termenul menționat 
la alineatul (2), trialul clinic pentru care s-a 
depus cererea se consideră ca intrând în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cererea se consideră completă, 
trialul clinic se consideră ca fiind un trial 
clinic cu grad mediu de risc sau cu grad 
redus de risc, în cazul în care acest lucru 
este solicitat de către sponsor, iar statul 
membru raportor propus este statul 
membru raportor.
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Or. en

Amendamentul 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă statul membru raportor propus nu 
a notificat sponsorul în termenul menționat 
la alineatul (2), trialul clinic pentru care s-a 
depus cererea se consideră ca intrând în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cererea se consideră completă,
trialul clinic se consideră ca fiind un trial 
clinic cu intervenție redusă, în cazul în care 
acest lucru este solicitat de către sponsor, 
iar statul membru raportor propus este 
statul membru raportor.

(3) Dacă statul membru raportor propus nu 
a notificat sponsorul în termenul menționat 
la alineatul (2), trialul clinic pentru care s-a 
depus cererea se consideră ca intrând în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cererea se consideră completă, 
iar trialul clinic se consideră ca fiind un 
trial clinic cu intervenție redusă, în cazul în 
care acest lucru este solicitat de către 
sponsor.

Or. en

Justificare

Corespunde articolului 5 alineatul (1) modificat.

Amendamentul 275
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă statul membru raportor propus nu 
a notificat sponsorul în termenul menționat 
la alineatul (2), trialul clinic pentru care s-
a depus cererea se consideră ca intrând în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cererea se consideră 
completă, trialul clinic se consideră ca
fiind un trial clinic cu intervenție redusă, 

(3) Dacă statul membru raportor numit nu 
a notificat sponsorul în termenul menționat 
la alineatul (2), este prezentată o explicație 
pentru întârziere prin portalul UE, cu 
indicarea datei la care va fi transmisă 
notificarea.
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în cazul în care acest lucru este solicitat 
de către sponsor, iar statul membru 
raportor propus este statul membru 
raportor.

Or. en

Justificare

Procedura de autorizare tacită se desfășoară pe seama siguranței pacientului prin asigurarea 
celui mai mic nivel implicit de protecție (prezumția trialului cu intervenție redusă). 
Autorizația ar trebui acordată în schimb în mod explicit de statele membre, astfel cum 
prevede o cerință a Directivei 2001/20/CE. Sancțiunile pentru nerespectarea termenelor de 
către statul membru ar trebui să reflecte sancțiunile pentru sponsor pentru nerespectarea 
termenelor de la articolul 34 [alineatul (3) al doilea paragraf].

Amendamentul 276
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar 
Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă statul membru raportor propus nu 
a notificat sponsorul în termenul 
menționat la alineatul (2), trialul clinic 
pentru care s-a depus cererea se consideră 
ca intrând în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, cererea se 
consideră completă, trialul clinic se 
consideră ca fiind un trial clinic cu
intervenție redusă, în cazul în care acest 
lucru este solicitat de către sponsor, iar 
statul membru raportor propus este statul 
membru raportor.

(3) Dacă statul membru raportor propus nu 
a notificat sponsorul în termen de 14 zile, 
trialul clinic pentru care s-a depus cererea 
se consideră ca intrând în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament, cererea 
se consideră completă, trialul clinic se 
consideră ca fiind un trial clinic cu 
intervenție redusă, în cazul în care acest 
lucru este solicitat de către sponsor, iar 
statul membru raportor propus este statul 
membru raportor.

Or. en

Justificare

Intervalele de timp specificate la articolul 5 alineatul (2) sunt prea scurte.
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Amendamentul 277
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă statul membru raportor propus 
constată că cererea nu este completă, că 
trialul clinic pentru care s-a depus cererea 
nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament sau că trialul clinic 
nu este un trial clinic cu intervenție 
redusă, în cazul în care acest lucru este
solicitat de către sponsor, acesta 
informează sponsorul prin portalul UE și 
stabilește o perioadă maximă de șase zile 
pentru ca sponsorul să prezinte observații 
sau să completeze cererea prin portalul UE.

(4) Dacă statul membru raportor propus 
constată că cererea nu este completă, că 
trialul clinic pentru care s-a depus cererea 
nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament sau că trialul clinic 
nu este un trial clinic cu grad mediu de 
risc sau cu grad redus de risc, în cazul în 
care acest lucru este solicitat de către 
sponsor, acesta informează sponsorul prin 
portalul UE și stabilește o perioadă 
maximă de șase zile pentru ca sponsorul să 
prezinte observații sau să completeze 
cererea prin portalul UE.

Or. en

Amendamentul 278
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă statul membru raportor propus nu a 
notificat sponsorul în conformitate cu 
alineatul (2) literele (a) - (d) în termen de 
trei zile de la primirea observațiilor sau a 
cererii completate, cererea se consideră 
completă, trialul clinic se consideră ca 
intrând în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, trialul clinic se 
consideră un trial clinic cu intervenție 
redusă, în cazul în care acest lucru este 
solicitat de către sponsor, iar statul 

Dacă statul membru numit nu a notificat 
sponsorul în conformitate cu alineatul (2) 
literele (a)-(d) în termen de trei zile de la 
primirea observațiilor sau a cererii 
completate, statul membru numit prezintă 
o explicație prin intermediul portalului 
UE cu indicarea datei la care va fi 
transmisă notificarea.
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membru raportor propus este statul 
membru raportor.

Or. en

Justificare

Procedura de autorizare tacită se desfășoară pe seama siguranței pacientului prin asigurarea 
celui mai mic nivel implicit de protecție (prezumția trialului cu intervenție redusă). 
Autorizația ar trebui acordată în schimb în mod explicit de statele membre, astfel cum 
prevede o cerință a Directivei 2001/20/CE. Sancțiunile pentru nerespectarea termenelor de 
către statul membru ar trebui să reflecte sancțiunile pentru sponsor pentru nerespectarea 
termenelor de la articolul 34 [alineatul (3) al doilea paragraf].

Amendamentul 279
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă statul membru raportor propus nu a 
notificat sponsorul în conformitate cu 
alineatul (2) literele (a) - (d) în termen de 
trei zile de la primirea observațiilor sau a 
cererii completate, cererea se consideră 
completă, trialul clinic se consideră ca 
intrând în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, trialul clinic se 
consideră un trial clinic cu intervenție 
redusă, în cazul în care acest lucru este 
solicitat de către sponsor, iar statul membru 
raportor propus este statul membru 
raportor.

Dacă statul membru raportor propus nu a 
notificat sponsorul în conformitate cu 
alineatul (2) literele (a)-(d) în termen de 14 
zile de la primirea observațiilor sau a 
cererii completate, cererea se consideră 
completă, trialul clinic se consideră ca 
intrând în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, trialul clinic se 
consideră un trial clinic cu intervenție 
redusă, în cazul în care acest lucru este 
solicitat de către sponsor, iar statul membru 
raportor propus este statul membru 
raportor.

Or. sl

Amendamentul 280
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă statul membru raportor propus nu a 
notificat sponsorul în conformitate cu 
alineatul (2) literele (a) - (d) în termen de 
trei zile de la primirea observațiilor sau a 
cererii completate, cererea se consideră 
completă, trialul clinic se consideră ca 
intrând în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, trialul clinic se 
consideră un trial clinic cu intervenție 
redusă, în cazul în care acest lucru este 
solicitat de către sponsor, iar statul membru 
raportor propus este statul membru 
raportor.

Dacă statul membru raportor propus nu a 
notificat sponsorul în conformitate cu 
alineatul (2) literele (a)-(d) în termen de 
șapte zile de la primirea observațiilor sau a 
cererii completate, cererea se consideră 
completă, trialul clinic se consideră ca 
intrând în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, trialul clinic se 
consideră un trial clinic cu intervenție 
redusă, în cazul în care acest lucru este 
solicitat de către sponsor, iar statul membru 
raportor propus este statul membru 
raportor.

Or. en

Justificare

Intervalele de timp specificate la articolul 5 alineatul (4) sunt prea scurte.

Amendamentul 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă statul membru raportor propus nu a 
notificat sponsorul în conformitate cu 
alineatul (2) literele (a) - (d) în termen de 
trei zile de la primirea observațiilor sau a 
cererii completate, cererea se consideră 
completă, trialul clinic se consideră ca 
intrând în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, trialul clinic se 
consideră un trial clinic cu intervenție 
redusă, în cazul în care acest lucru este 
solicitat de către sponsor, iar statul 
membru raportor propus este statul 
membru raportor.

Dacă statul membru raportor propus nu a 
notificat sponsorul în conformitate cu 
alineatul (2) literele (a)-(d) în termen de 
cinci zile de la primirea observațiilor sau a 
cererii completate, cererea se consideră 
completă, trialul clinic se consideră ca 
intrând în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, trialul clinic se 
consideră un trial clinic cu intervenție 
redusă, în cazul în care acest lucru este 
solicitat de către sponsor.
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Or. en

Justificare

Corespunde articolului 5 alineatul (1) modificat. Stabilirea unor termene prea scurte implică 
riscul ca statele membre să nu poată să analizeze cu atenție dosarul de evaluare. De exemplu, 
calificarea unui trial clinic ca fiind cu „intervenție redusă” necesită o evaluare detaliată și 
diligentă a protocolului de cercetare. Potrivit experienței dobândite de statele membre în 
cadrul procedurii de armonizare voluntară pentru aprobarea trialurilor clinice multianuale, 
termenele propuse sunt mult mai scurte și nu sunt flexibile pentru statele membre.

Amendamentul 282
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă statul membru raportor propus nu a 
notificat sponsorul în conformitate cu 
alineatul (2) literele (a) - (d) în termen de 
trei zile de la primirea observațiilor sau a 
cererii completate, cererea se consideră 
completă, trialul clinic se consideră ca 
intrând în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, trialul clinic se 
consideră un trial clinic cu intervenție 
redusă, în cazul în care acest lucru este 
solicitat de către sponsor, iar statul membru 
raportor propus este statul membru 
raportor.

Dacă statul membru raportor propus nu a 
notificat sponsorul în conformitate cu 
alineatul (2) literele (a)-(d) în termen de 
trei zile de la primirea observațiilor sau a 
cererii completate, cererea se consideră 
completă, trialul clinic se consideră ca 
intrând în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, trialul clinic se 
consideră un trial clinic cu grad mediu de 
risc mediu sau cu grad redus de risc, în 
cazul în care acest lucru este solicitat de 
către sponsor, iar statul membru raportor 
propus este statul membru raportor.

Or. en

Amendamentul 283
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În sensul prezentului capitol, data la 
care sponsorul este notificat în 

(5) În sensul prezentului capitol, data la 
care sponsorul este notificat în 
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conformitate cu alineatul (2) este data 
validării cererii. Dacă sponsorul nu este 
notificat, data validării este ultima zi a 
termenelor menționate la alineatele (2) și 
(4).

conformitate cu alineatul (2) este data 
admisibilității cererii. Dacă sponsorul nu 
este notificat, data admisibilității este 
ultima zi a termenelor menționate la 
alineatele (2) și (4).
(Amendamentul care înlocuiește expresia 
„data validării” cu „dată admisibilității” 
se aplică întregului text. Dacă 
amendamentul este adoptat, trebuie 
efectuate modificările în întreg conținutul 
textului.)

Or. fr

Justificare

Pentru o mai bună înțelegere a procedurii în ansamblul său,„data validării” trebuie înlocuită 
cu „data admisibilității”. Amendamentul care înlocuiește expresia „data validării” cu „dată 
admisibilității” se aplică întregului text. Dacă amendamentul este adoptat, trebuie efectuate 
modificările în întreg conținutul textului.

Amendamentul 284
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În sensul prezentului capitol, data la 
care sponsorul este notificat în 
conformitate cu alineatul (2) este data 
validării cererii. Dacă sponsorul nu este 
notificat, data validării este ultima zi a 
termenelor menționate la alineatele (2) și 
(4).

(5) În sensul prezentului capitol, data la 
care sponsorul este notificat în 
conformitate cu alineatul (2) este data 
validării cererii.

Or. en

Justificare

Amendament propus la amendamentul la articolul 5 alineatul (3) și la articolul 5 alineatul (4) 
al treilea paragraf.
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Amendamentul 285
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În sensul prezentului capitol, data la 
care sponsorul este notificat în 
conformitate cu alineatul (2) este data 
validării cererii. Dacă sponsorul nu este 
notificat, data validării este ultima zi a 
termenelor menționate la alineatele (2) și 
(4).

(5) În sensul prezentului capitol, data la 
care sponsorul este notificat că dosarul de 
cerere al trialului clinic este complet, în 
conformitate cu alineatul (2) sau (4), este 
data validării cererii.

Or. en

Amendamentul 286
Alda Sousa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Raportul de evaluare este prezentat 
pe portalul UE și pus la dispoziția 
publicului.

Or. en

Justificare

Raportul de evaluare este pus la dispoziția publicului pentru ca acesta să aibă încredere în 
procesul de autorizare.

Amendamentul 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Orice stat membru în cauză are 
libertatea de a alege elementele din 
partea I și din partea II care vor fi 
evaluate de către un comitet etic.

Or. fr

Amendamentul 288
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Beneficiile preconizate, terapeutice sau 
în folosul sănătății publice, ținând seama 
de toate aspectele următoare:

(i) Beneficiile preconizate, terapeutice sau 
în folosul sănătății publice, inclusiv 
beneficiile anticipate pentru subiecți, 
ținând seama de toate aspectele următoare:

Or. en

Amendamentul 289
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– relevanța trialului clinic, ținând cont de 
situația actuală a cunoștințelor științifice și 
dacă trialul clinic a fost recomandat sau 
impus de autoritățile de reglementare 
responsabile de evaluarea și autorizarea 
introducerii pe piață a medicamentelor;

– relevanța trialului clinic, inclusiv 
garantarea că grupurile de subiecți care 
participă la trial sunt reprezentative 
pentru populația care trebuie tratată, în 
termeni de vârstă, gen și dacă subiecții 
sunt sănătoși, voluntari sau pacienți, 
precum și ținând cont de situația actuală a 
cunoștințelor științifice, intervenția optimă 
actuală dovedită și dacă trialul clinic a fost 
recomandat sau impus de autoritățile de 
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reglementare responsabile de evaluarea și 
autorizarea introducerii pe piață a 
medicamentelor;

Or. en

Justificare

Amendamentul are la bază amendamentul raportorului, însă asigură că vârsta, genul, 
sănătatea, tipul de subiect și intervenția optimă actuală dovedită sunt luate în considerare la 
evaluarea relevanței trialului în partea I a procedurii de evaluare.

Amendamentul 290
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– relevanța trialului clinic, ținând cont de 
situația actuală a cunoștințelor științifice și 
dacă trialul clinic a fost recomandat sau 
impus de autoritățile de reglementare 
responsabile de evaluarea și autorizarea 
introducerii pe piață a medicamentelor;

– relevanța trialului clinic, garantând că 
grupurile de subiecți care participă la 
trialuri sunt reprezentative pentru 
populație, inclusiv femei și persoane în 
vârstă, care trebuie tratată și ținând cont 
de situația actuală a cunoștințelor științifice 
și dacă trialul clinic a fost recomandat sau 
impus de autoritățile de reglementare 
responsabile de evaluarea și autorizarea 
introducerii pe piață a medicamentelor;

Or. en

Amendamentul 291
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– relevanța trialului clinic, ținând cont de 
situația actuală a cunoștințelor științifice și 
dacă trialul clinic a fost recomandat sau 

– relevanța trialului clinic, garantând că 
participanții la trial sunt reprezentativi 
pentru populația țintă pentru medicament, 
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impus de autoritățile de reglementare 
responsabile de evaluarea și autorizarea 
introducerii pe piață a medicamentelor;

ținând cont de situația actuală a 
cunoștințelor științifice și dacă trialul clinic 
a fost recomandat sau impus de autoritățile 
de reglementare responsabile de evaluarea 
și autorizarea introducerii pe piață a 
medicamentelor;

Or. en

Amendamentul 292
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– relevanța trialului clinic, ținând cont de 
situația actuală a cunoștințelor științifice și 
dacă trialul clinic a fost recomandat sau 
impus de autoritățile de reglementare 
responsabile de evaluarea și autorizarea 
introducerii pe piață a medicamentelor;

– relevanța trialului clinic, garantând că 
grupul este relevant pentru populația 
vizată a fi tratată și ținând cont de situația 
actuală a cunoștințelor științifice și dacă 
trialul clinic a fost recomandat sau impus 
de autoritățile de reglementare responsabile 
de evaluarea și autorizarea introducerii pe 
piață a medicamentelor;

Or. en

Amendamentul 293
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– fiabilitatea și robustețea datelor generate 
în cadrul trialului clinic, luând în 
considerare abordările statistice, proiectul 
și metodologia trialului (inclusiv mărimea 
eșantionului, randomizarea, comparatorii și 
criteriile finale de evaluare);

– fiabilitatea și robustețea datelor generate 
în cadrul trialului clinic, luând în 
considerare abordările statistice, 
proiectarea trialului, metodologia (inclusiv 
mărimea eșantionului, randomizarea, 
comparatorii și criteriile finale de evaluare) 
și prevalența condiției, în special pentru 
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bolile rare (care afectează nu mai puțin de 
cinci persoane din 10 000) și bolile foarte 
rare (care respectă un prag de prevalență 
de nu mai puțin de o persoană afectată 
din 50 000).

Or. en

Justificare

În cazul bolilor rare, dificultatea de a efectua un trial clinic este cel mai adesea asociată cu 
un număr redus de pacienți pentru fiecare boală și răspândirea din punct de vedere geografic 
a acestora.

Amendamentul 294
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– fiabilitatea și robustețea datelor generate 
în cadrul trialului clinic, luând în 
considerare abordările statistice, proiectul 
și metodologia trialului (inclusiv mărimea 
eșantionului, randomizarea, comparatorii și 
criteriile finale de evaluare);

– fiabilitatea și robustețea datelor generate 
în cadrul trialului clinic, luând în 
considerare abordările statistice 
corespunzătoare, stadiul actual al 
tehnologiei de proiectare a trialului și 
metodologia (inclusiv, atunci când este 
relevant, mărimea eșantionului care 
permite o analiză defalcată în funcție de 
vârstă și gen, randomizarea, comparatorii 
și criteriile finale de evaluare); măsura în 
care trialul clinic abordează problemele 
identificate ca prioritate de către pacienți 
(inclusiv măsura și natura implicării 
pacienților în proiectarea trialului);

Or. en

Justificare

Stratificarea propusă ar putea să nu fie relevantă în toate cazurile (de exemplu, trialul 
efectuat în mod specific pe populația în vârstă; mai mult, din punct de vedere metodologic, 
numărul factorilor de stratificare care poate fi utilizat nu este nelimitat. În mod frecvent, 
statisticienii trebuie să aleagă în limita potențialilor factori ai stratificării care pot include, 
de asemenea, biomarkeri sau tratamente anterioare etc. Propunem adăugarea sintagmei 
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„atunci când este relevant” pentru a permite flexibilitatea la justificarea adecvată.

Amendamentul 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– fiabilitatea și robustețea datelor generate 
în cadrul trialului clinic, luând în 
considerare abordările statistice, proiectul 
și metodologia trialului (inclusiv mărimea 
eșantionului, randomizarea, comparatorii și 
criteriile finale de evaluare);

– fiabilitatea și robustețea datelor generate 
în cadrul trialului clinic, pe baza 
parametrilor prestabiliți ai rezultatelor 
principale, luând în considerare abordările 
statistice, proiectarea trialului și 
metodologia (inclusiv mărimea 
eșantionului și subgrupurile prestabilite 
care permit o analiză stratificată defalcată 
în funcție de vârstă și gen, randomizarea, 
comparatorii și criteriile finale de 
evaluare);

Or. en

Justificare

Este important ca parametrii rezultatelor principale să fie definiți în avans pentru a evita 
manipularea constatărilor. 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. Subgrupurile trebuie definite în avans pentru a asigura interpretarea 
corespunzătoare și utilizarea datelor.

Amendamentul 296
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– fiabilitatea și robustețea datelor generate 
în cadrul trialului clinic, luând în 
considerare abordările statistice, proiectul 
și metodologia trialului (inclusiv mărimea 

– fiabilitatea și robustețea datelor generate 
în cadrul trialului clinic, luând în 
considerare abordările statistice, 
proiectarea trialului și metodologia
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eșantionului, randomizarea, comparatorii și 
criteriile finale de evaluare);

(inclusiv mărimea eșantionului pentru 
analiza grupului propus, randomizarea, 
comparatorii și criteriile finale de 
evaluare);

Or. en

Amendamentul 297
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– fiabilitatea și robustețea datelor generate
în cadrul trialului clinic, luând în 
considerare abordările statistice, proiectul 
și metodologia trialului (inclusiv mărimea 
eșantionului, randomizarea, comparatorii și 
criteriile finale de evaluare);

– fiabilitatea și robustețea datelor 
prevăzute în cadrul trialului clinic, luând în 
considerare abordările statistice, 
proiectarea trialului și metodologia
(inclusiv mărimea eșantionului, 
randomizarea, comparatorii și criteriile 
finale de evaluare);

Or. fr

Justificare

Trebuie să înlocuim „datelor obținute” cu „datelor prevăzute”, întrucât, în faza de evoluție, 
aceste date nu sunt cunoscute încă.

Amendamentul 298
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul ii – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– caracteristicile intervenției în comparație 
cu practica clinică uzuală;

– caracteristicile intervenției în comparație 
cu termenii articolului 32 din Declarația 
de la Helsinki;

Or. en
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Amendamentul 299
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul ii – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– riscul asupra sănătății subiecților 
prezentat de afecțiunea pentru care este 
investigat medicamentul experimental;

– riscul asupra sănătății subiecților, 
mintală sau fizică, prezentat de afecțiunea 
pentru care este investigat medicamentul 
experimental;

Or. sl

Amendamentul 300
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul ii – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectele anumitor boli care afectează și 
pun în pericol viața, precum unele boli 
rare și foarte rare pentru care există 
opțiuni de tratament limitate;

Or. en

Justificare

În cazul bolilor rare, dificultatea de a efectua un trial clinic este cel mai adesea asociată cu 
un număr redus de pacienți pentru fiecare boală și cu răspândirea din punct de vedere 
geografic a acestora.

Amendamentul 301
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La evaluarea aspectelor acoperite de 
punctele (i) și (ii), statul membru 
raportor, după caz, ia în considerare, de 
asemenea, subpopulațiile de studiat.

Or. en

Justificare

Particularitățile anumitor subpopulații (conform genului, vârstei etc.) pot să privească, de 
asemenea, aspecte precum relevanța sau riscurile și inconvenientele pentru subiectul 
menționat la punctul (ii). Prin urmare, se propune să se extindă sfera de aplicare a prezentei 
dispoziții și să țină seama de subpopulații la evaluarea tuturor elementelor menționate la 
punctele (i) și (ii).

Amendamentul 302
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) adecvarea conținutului și avizul 
propunerii de proces conform 
capitolului V;

Or. en

Amendamentul 303
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) conformitatea cu cerințele privind 
consimțământul în cunoștință de cauză, 
astfel cum prevede capitolul V;
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Or. en

Amendamentul 304
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) conformitatea cu Directiva 95/46/CE;

Or. en

Amendamentul 305
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru raportor întocmește un 
raport de evaluare. Evaluarea aspectelor 
menționate la alineatul (1) constituie partea 
I din raportul de evaluare.

(2) Statul membru raportor întocmește un 
raport de evaluare. În mod simultan, 
statele membre în cauză evaluează 
aspectele etice de la alineatul (1).
Evaluarea aspectelor menționate la 
alineatul (1) constituie partea I din raportul 
de evaluare, care include evaluarea 
aspectelor etice prevăzute de statele 
membre implicate în procedură.

Or. en

Justificare

Aspectele etice ale părții I nu pot fi separate de evaluarea în ansamblu.

Amendamentul 306
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statul membru raportor transmite partea I 
din raportul de evaluare, inclusiv concluzia 
acestuia, către sponsor și celelalte state 
membre în cauză în următoarele termene:

Statul membru raportor transmite partea I 
din raportul de evaluare, inclusiv concluzia 
acestuia, către sponsor și celelalte state 
membre în cauză prin intermediul 
portalului Uniunii Europene prevăzut la 
articolul 77 din prezentul regulament, în 
următoarele termene:

Or. fr

Amendamentul 307
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful -1 (nou) și paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul acestui capitol, data 
evaluării este data la care raportul de 
evaluare este prezentat celorlalte state 
membre în cauză și data raportării este 
data la care raportul evaluării finale este 
prezentat sponsorului și celorlalte state 
membre în cauză.

(4) Statul membru raportor transmite 
partea I din raportul de evaluare, inclusiv 
concluzia acestuia, către sponsor și 
celelalte state membre în cauză în 
următoarele termene:

Statul membru raportor transmite partea I 
din raportul de evaluare, inclusiv concluzia 
acestuia, către sponsor și celelalte state 
membre în cauză în următoarele termene, 
care include perioade pentru evaluarea 
inițială, pentru evaluarea comună și 
pentru consolidarea raportului final:

Or. en

Justificare

Procesul de evaluare trebuie structurat astfel încât să fie facilitată o evaluare inițială de 
către statul membru raportor, care este distribuită tuturor statelor membre în cauză care pot 
face observații apoi (evaluare comună) și să permită suficient timp statului membru raportor 
să includă observațiile din partea statelor membre în cauză (consolidare). Acest proces va 
evita dublarea evaluării realizate de statul membru raportor și a celei realizate de statul 
membru în cauză și clarifică rolul statului membru raportor.
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Amendamentul 308
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statul membru raportor transmite 
partea I din raportul de evaluare, inclusiv 
concluzia acestuia, către sponsor și 
celelalte state membre în cauză în 
următoarele termene:

(4) Statul membru raportor transmite 
partea I din raportul de evaluare, inclusiv 
concluzia acestuia, către sponsor și 
celelalte state membre în cauză în 
următoarele termene, în care statele 
membre în cauză au, de asemenea, 
obligația de a-și prezenta observațiile cu 
privire la aspectele etice părților 
implicate:

Or. en

Justificare

Statele membre în cauză au obligația de a furniza informațiile pe care le dețin statului 
membru raportor privind aspectele etice.

Amendamentul 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statul membru raportor transmite 
partea I din raportul de evaluare, inclusiv 
concluzia acestuia, către sponsor și 
celelalte state membre în cauză în 
următoarele termene:

(4) Statul membru raportor transmite 
partea I din raportul de evaluare, inclusiv 
concluzia acestuia, care cuprinde deja 
opiniile comitetului de etică, către sponsor 
și celelalte state membre în cauză în 
următoarele termene:

Or. en
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Justificare

Ajustarea termenelor-limită este necesară în vederea asigurării timpului necesar pentru 
evaluarea corespunzătoare de către entitățile în cauză ale statului membru în cauză și între 
toate statele membre în cauză, dat fiind faptul că acestea sunt invitate să își prezinte 
observațiile înainte ca statul membru raportor să trimită evaluarea sa sponsorului.

Amendamentul 310
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în termen de 10 zile de la data validării
pentru trialurile clinice cu intervenție 
redusă;

(a) în termen de 25 de zile, dar nu mai 
devreme de 15 zile de la data primirii cu 
succes a cererii validate, pentru trialuri 
clinice cu intervenție redusă;

Or. en

Justificare

Este necesară ajustarea termenelor-limită pentru transmiterea părții I a raportului de 
evaluare în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din regulamentul propus, pentru a 
permite o evaluare efectivă a dosarului de cerere și a observațiilor din partea statelor 
membre în cauză. La literele (a)-(c), ar trebui să se aplice termenul pentru primirea cererii 
validate cu succes. Sunt necesare perioade de reexaminare minime pentru a se asigura că 
statele membre în cauză dispun de suficient timp pentru a participa la evaluarea 
acceptabilității în conformitate cu articolul 6 alineatul (5).

Amendamentul 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în termen de 10 zile de la data validării 
pentru trialurile clinice cu intervenție 

(a) în termen de 20 de zile de la data 
validării pentru trialurile clinice cu 
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redusă; intervenție redusă;

Or. en

Justificare

Ajustarea termenelor-limită este necesară în vederea asigurării timpului necesar pentru 
evaluarea corespunzătoare de către entitățile în cauză ale statului membru în cauză și între 
toate statele membre în cauză, dat fiind faptul că acestea sunt invitate să își prezinte 
observațiile înainte ca statul membru raportor să trimită evaluarea sa sponsorului.

Amendamentul 312
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în termen de 10 zile de la data validării 
pentru trialurile clinice cu intervenție 
redusă;

(a) în termen de 10 zile de la data validării 
pentru trialurile clinice cu grad redus de 
risc și pentru trialurile clinice cu grad 
mediu de risc, utilizând regimuri de 
tratament susținute de dovezi publicate 
și/sau orientări standard privind 
tratamentele;

Or. en

Justificare

Trialurile cu grad redus de risc (dar nu și cele cu grad mediu de risc) ar trebui să fie supuse 
unei evaluări mai rapide, dat fiind faptul că evaluarea părții I ar trebui să se concentreze pe 
protocol (datele privind produsul sunt disponibile deja). Aceasta poate fi considerată drept 
încurajare a statelor membre de a se baza pe comitetele de etică pentru a evalua protocolul, 
de exemplu, printr-o notificare a autorității competente, dat fiind faptul că produsul este 
utilizat în cadrul indicației sale care face obiectul autorizației.

Amendamentul 313
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în termen de 25 de zile de la data 
validării pentru trialurile clinice, altele 
decât cele cu intervenție redusă;

(a) în termen de 35 de zile, dar nu mai 
devreme de 20 de zile de la data primirii 
cu succes a cererii validate, pentru 
trialurile clinice, altele decât cele cu 
intervenție redusă;

Or. en

Justificare

Este necesară ajustarea termenelor-limită pentru transmiterea părții I a raportului de 
evaluare în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din regulamentul propus, pentru a 
permite o evaluare efectivă a dosarului de cerere și a observațiilor din partea statelor 
membre în cauză. La literele (a)-(c), ar trebui să se aplice termenul pentru primirea cererii 
validate cu succes. Sunt necesare perioade de reexaminare minime pentru a asigura că 
statele membre în cauză dispun de suficient timp pentru a participa la evaluarea 
acceptabilității în conformitate cu articolul 6 alineatul (5).

Amendamentul 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în termen de 25 de zile de la data 
validării pentru trialurile clinice, altele 
decât cele cu intervenție redusă;

(b) în termen de 35 de zile de la data 
validării pentru trialurile clinice, altele 
decât cele cu intervenție redusă;

Or. en

Amendamentul 315
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în termen de 25 de zile de la data 
validării pentru trialurile clinice, altele 
decât cele cu intervenție redusă;

(a) în termen de 25 de zile de la data 
validării pentru trialurile clinice, altele 
decât cele cu grad redus de risc și 
trialurile clinice cu grad mediu de risc 
utilizând regimuri de tratament susținute 
de dovezi publicate și/sau orientări 
standard privind tratamentele;

Or. en

Justificare

Trialurile cu grad redus de risc (dar nu și cele cu grad mediu de risc) ar trebui să fie supuse 
unei evaluări mai rapide, dat fiind faptul că evaluarea părții I ar trebui să se concentreze pe 
protocol (datele privind produsul sunt disponibile deja). Aceasta poate fi considerată drept 
încurajare a statelor membre de a se baza pe comitetele de etică pentru a evalua protocolul, 
de exemplu, printr-o notificare a autorității competente, dat fiind faptul că produsul este 
utilizat în cadrul indicației sale care face obiectul autorizației.

Amendamentul 316
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în termen de 30 de zile de la data 
validării pentru orice trial clinic cu 
medicamente experimentale pentru terapii 
avansate.

eliminat

Or. en

Justificare

„Medicamentele experimentale pentru terapii avansate" variază în ceea ce privește 
capacitatea noastră de înțelegere și de înțelegere în cadrul profesiei medicale, al autorităților 
de reglementare și al industriei. Numeroase terapii avansate care au fost utilizate de-a lungul 
deceniilor nu mai sunt noi și nu ar trebui să necesite timp suplimentar pentru evaluare. Nu ar 
trebui solicitat un termen suplimentar pentru terapii avansate în ansamblu. Statele membre 
pot solicita informații suplimentare dacă ele consideră că terapia avansată necesită un 
control suplimentar.
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Amendamentul 317
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în termen de 30 de zile de la data 
validării pentru orice trial clinic cu 
medicamente experimentale pentru terapii 
avansate.

(c) în termen de 40 de zile, dar nu mai 
devreme de 30 de zile de la data primirii 
cu succes a cererii validate, pentru orice 
trial clinic cu medicamente experimentale 
pentru terapii avansate;

Or. en

Justificare

Este necesară ajustarea termenelor-limită pentru transmiterea părții I a raportului de 
evaluare în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din regulamentul propus, pentru a 
permite o evaluare efectivă a dosarului de cerere și a observațiilor din partea statelor 
membre în cauză. La literele (a)-(c), ar trebui să se aplice termenul pentru primirea cererii 
validate cu succes. Sunt necesare perioade de reexaminare minime pentru a se asigura că 
statele membre în cauză dispun de suficient timp pentru a participa la evaluarea 
acceptabilității în conformitate cu articolul 6 alineatul (5).

Amendamentul 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în termen de 30 de zile de la data 
validării pentru orice trial clinic cu 
medicamente experimentale pentru terapii 
avansate.

(c) în termen de 45 de zile de la data 
validării pentru orice trial clinic cu 
medicamente experimentale pentru terapii 
avansate.

Or. en
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Justificare

Sunt necesare termene-limită mai mari pentru a asigura suficient timp statelor membre în 
cauză, inclusiv comitetelor lor de etică, să realizeze evaluarea corespunzătoare. Prin urmare, 
dacă statul membru în cauză nu își prezintă la timp avizul cu privire la partea II a cererii de 
autorizare, va prevala evaluarea părții I (realizată de statul membru raportor), statul 
membru în cauză nemaiavând opțiunea de a refuza autorizarea trialului clinic pe teritoriul 
lor în temeiul analizei părții II (neținând cont de aspectele etice importante).

Amendamentul 319
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În sensul prezentului capitol, data evaluării 
este data la care raportul de evaluare este 
transmis către sponsor și către celelalte 
state membre în cauză.

În sensul prezentului capitol, data evaluării 
este data la care raportul de evaluare este 
transmis către sponsor și către celelalte 
state membre în cauză. Începând cu 
această dată, raportul de evaluare este 
accesibil pe portalul Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la data evaluării, statele membre 
în cauză pot transmite către statul membru 
raportor orice considerente care prezintă 
relevanță pentru cerere. Statul membru 
raportor ia în considerare în mod 
corespunzător aceste considerente.

(5) Până la data evaluării, statele membre 
în cauză pot transmite către statul membru 
raportor orice considerente care prezintă 
relevanță pentru cerere. Statul membru 
raportor ia în considerare în mod 
corespunzător aceste considerente și le 
menționează în raportul de evaluare.
Dacă raportul de evaluare al statului 
membru raportor se abate de la 
considerațiile statelor membre în cauză, 
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motivele acestei abateri sunt menționate 
în raportul de evaluare.

Or. en

Justificare

Deoarece partea I a raportului de evaluare abordează aspecte etice majore care, în 
conformitate cu considerentele 6 și 12 urmează să fie reglementate de însăși statele membre 
în cauză, ar fi de preferat un proces decizional consensual al tuturor statelor membre în 
cauză în partea I a raportului de evaluare. Dacă statul membru raportor se abate în raportul 
său de evaluare de la considerațiile statelor membre în cauză, motivele acestei abateri ar 
trebui explicate.

Amendamentul 321
Peter Liese, Anna Rosbach, Anne Delvaux, 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
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la data evaluării, statele membre 
în cauză pot transmite către statul membru 
raportor orice considerente care prezintă 
relevanță pentru cerere. Statul membru 
raportor ia în considerare în mod 
corespunzător aceste considerente.

(5) Până la data evaluării, statele membre 
în cauză pot transmite către statul membru 
raportor orice considerente care prezintă 
relevanță pentru cerere. Statul membru 
raportor ia în considerare în mod 
corespunzător aceste considerente și le 
menționează în raportul de evaluare.
Dacă raportul de evaluare al statului 
membru raportor se abate de la 
considerațiile statelor membre în cauză, 
menționează motivele pentru această 
abatere în raportul de evaluare.

Or. en

Justificare

Deoarece partea I a raportului de evaluare abordează aspecte etice majore care, în 
conformitate cu considerentele 6 și 12 urmează să fie reglementate de însăși statele membre 
în cauză, ar fi de preferat un proces decizional consensual al tuturor statelor membre în 
cauză în partea I a raportului de evaluare. Dacă statul membru raportor se abate în raportul 
său de evaluare de la considerațiile statelor membre în cauză, acesta ar trebui, cel puțin să 
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explice motivele pentru această abatere. Procesul decizional ar trebui să fie transparent în 
raportul de evaluare.

Amendamentul 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Raportul de evaluare este transmis 
prin intermediul portalului UE, stocat în 
baza de date a UE și pus la dispoziția 
publicului.

Or. en

Justificare

Raportul de evaluare este pus la dispoziția publicului pentru ca acesta să aibă încredere în 
procesul de autorizare.

Amendamentul 323
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statul membru raportor, și numai statul 
membru raportor, poate, între data 
validării și data evaluării, să solicite 
explicații suplimentare din partea 
sponsorului, luând în considerare
considerentele menționate la alineatul (5).

(6) Între data validării și data evaluării, 
statul membru raportor, și numai statul 
membru raportor, poate să solicite 
explicații suplimentare din partea 
sponsorului, ținând seama de propriile
considerente și de cele ale statului 
membru în cauză menționate la 
alineatul (5).

Or. fr



PE506.159v02-00 80/83 AM\929471RO.doc

RO

Justificare

Obiectivul acestui amendament nu este modificarea dispoziției propuse de Comisie cu privire 
la fond. El urmărește să facă traducerea în limba franceză mai ușor de înțeles.

Amendamentul 324
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a obține aceste explicații 
suplimentare, statul membru raportor poate 
suspenda termenul menționat la 
alineatul (4) o perioadă de maximum 10 
zile pentru trialurile clinice cu intervenție 
redusă și o perioadă de maximum 20 de 
zile pentru alte trialuri decât trialurile 
clinice cu intervenție redusă.

Pentru a obține aceste explicații 
suplimentare, statul membru raportor poate 
prelungi termenul menționat la 
alineatul (4) cu o perioadă de maximum 20
de zile pentru trialurile clinice cu 
intervenție redusă și cu o perioadă de 
maximum 30 de zile pentru alte trialuri 
decât trialurile clinice cu intervenție 
redusă.

Or. en

Justificare

Termenele ar trebui să permită timp suficient pentru evaluarea și consolidarea în comun a 
răspunsurilor și a întrebărilor primite de la sponsor. Deoarece perioada evaluării comune a 
explicațiilor suplimentare este inclusă în termenul prelungit (20 sau 30) de zile, termenul 
total pentru autorizare nu prezintă modificări semnificative.

Amendamentul 325
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a obține aceste explicații 
suplimentare, statul membru raportor poate 
suspenda termenul menționat la 
alineatul (4) o perioadă de maximum 10 
zile pentru trialurile clinice cu intervenție 

Pentru a obține aceste explicații 
suplimentare, statul membru raportor poate 
suspenda termenul menționat la 
alineatul (4) o perioadă de maximum 10 
zile pentru trialurile clinice cu grad redus
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redusă și o perioadă de maximum 20 de 
zile pentru alte trialuri decât trialurile 
clinice cu intervenție redusă.

de risc și pentru trialurile clinice cu grad 
mediu de risc care utilizează regimuri de 
tratament susținut de dovezi publice și/sau 
orientări standard privind tratamentele și 
pentru o perioadă de maximum 20 de zile 
pentru alte trialuri decât trialurile clinice cu 
grad redus de risc și pentru trialurile 
clinice cu grad mediu de risc care 
utilizează regimuri de tratament susținut 
de dovezi publice și/sau orientări standard 
privind tratamentele.

Or. en

Justificare

Procedură accelerată pentru trialurile cu grad redus de risc (a se vedea amendamentul 8).

Amendamentul 326
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a obține aceste explicații 
suplimentare, statul membru raportor poate 
suspenda termenul menționat la 
alineatul (4) o perioadă de maximum 10 
zile pentru trialurile clinice cu intervenție 
redusă și o perioadă de maximum 20 de 
zile pentru alte trialuri decât trialurile 
clinice cu intervenție redusă.

Pentru a obține aceste explicații 
suplimentare, statul membru raportor poate 
suspenda termenul menționat la 
alineatul (4) o perioadă de maximum 10 
zile pentru trialurile clinice cu intervenție 
redusă și o perioadă de maximum 20 de 
zile pentru alte trialuri decât trialurile 
clinice cu intervenție redusă. Statul 
membru raportor informează sponsorul 
cu privire la suspendarea termenului prin 
intermediul portalului UE.

Or. fr

Amendamentul 327
Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, în momentul primirii explicațiilor 
suplimentare, perioada rămasă pentru 
depunerea părții I a raportului de 
evaluare este mai mică de trei zile, în 
cazul trialurilor clinice cu intervenție 
redusă, și mai mică de cinci zile pentru 
alte trialuri decât trialurile clinice cu 
intervenție redusă, termenul se 
prelungește la trei și, respectiv, cinci zile.

În momentul primirii explicațiilor 
suplimentare, statele membre în cauză 
transmit considerente statului membru în 
cauză cu până la două zile înainte de data 
raportării. Statul membru raportor va lua 
în considerare aceste considerente la 
finalizarea raportului de evaluare. 
Intervalul de timp pentru evaluarea 
comună și pentru consolidarea de către 
statele membre în cauză și statul membru 
raportor a explicațiilor suplimentare nu 
este mai scurt de 15 zile pentru trialurile 
cu intervenție redusă și de 20 de zile 
pentru alte trialuri decât trialurile clinice 
cu intervenție redusă.

Or. en

Justificare

Procesul de evaluare a explicațiilor suplimentare ar trebui să reflecte procesul de evaluare 
comună a cererii. Aceasta va asigura, de asemenea, că există suficient timp pentru ca statul 
membru raportor să realizeze o evaluare inițială și că există suficient timp pentru evaluarea 
și consolidarea comună.

Amendamentul 328
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru raportor poate, de 
asemenea, să prelungească intervalul de 
timp menționat la alineatele (4) și (6) cu 
încă 60 de zile pentru trialurile care 
implică medicamente pentru terapii 
avansate sau alte terapii noi, pentru a se 
consulta cu comitetele specializate.
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Or. en

Justificare

Este important ca intervalele de timp să permită suficient timp statelor membre pentru 
obținerea de informații specializate pentru procesul de evaluare a medicamentelor pentru 
terapii avansate sau doar pentru alte terapii noi. Acest lucru este posibil în temeiul directivei 
în vigoare.

Amendamentul 329
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Dacă statul membru raportor nu își 
prezintă raportul de evaluare în termenele 
prevăzute la alineatele (4), (5) și (7), 
partea I din trialul clinic este considerată 
ca fiind acceptată de către statul membru 
raportor.

Or. fr

Justificare

În acest sens trebuie amintit că prezentul proiect de regulament european se bazează pe 
principiul aprobării tacite, principiu introdus de Directiva 2001/20/CE. Respectarea acestui 
principiu este indispensabilă pentru că aceasta va permite garantarea respectării termenelor 
care sunt esențiale pentru a asigura nu numai un acces rapid la tratamentele inovatoare, dar 
și menținerea competitivității cercetării clinice europene.


