
AM\929473EL.doc PE506.160v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2012/0192(COD)

6.3.2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
330 - 460

Σχέδιο έκθεσης
Glenis Willmott
(PE504.236v01-00)

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον 
άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ

Πρόταση κανονισμού
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))



PE506.160v02-00 2/73 AM\929473EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\929473EL.doc 3/73 PE506.160v02-00

EL

Τροπολογία 330
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε οικείο κράτος μέλος αξιολογεί, για 
το δικό του έδαφος, την αίτηση σε σχέση 
με τις ακόλουθες πτυχές:

1. Με την επιφύλαξη των πτυχών που 
καλύπτονται από το Μέρος Ι σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6, κάθε οικείο 
κράτος μέλος αξιολογεί, για το δικό του 
έδαφος, την αίτηση σε σχέση με τις 
ακόλουθες πτυχές:

Or. en

Τροπολογία 331
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε οικείο κράτος μέλος αξιολογεί, για 
το δικό του έδαφος, την αίτηση σε σχέση 
με τις ακόλουθες πτυχές:

Οι αξιολογήσεις των Μερών Ι και ΙΙ 
πραγματοποιούνται ταυτοχρόνως. Κάθε 
οικείο κράτος μέλος αξιολογεί, για το δικό 
του έδαφος, την αίτηση σε σχέση με τις 
ακόλουθες πτυχές:

Or. fr

Τροπολογία 332
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για 
εν επιγνώσει συναίνεση που ορίζονται στο 

διαγράφεται
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κεφάλαιο V·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι δηλώσεις αυτές δεν περιορίζεται στο εθνικό επίπεδο, αλλά 
είναι επίσης κοινό και κοινοτικό. Για αυτόν τον λόγο, είναι καλύτερο να μεταφερθούν στο 
Μέρος Ι της αξιολόγησης.

Τροπολογία 333
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για 
εν επιγνώσει συναίνεση που ορίζονται στο 
κεφάλαιο V·

(α) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για 
προστασία των συμμετεχόντων στη 
δοκιμή και εν επιγνώσει συναίνεση που 
ορίζονται στο κεφάλαιο V·

Or. en

Τροπολογία 334
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για 
εν επιγνώσει συναίνεση που ορίζονται στο 
κεφάλαιο V·

(α) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για 
προστασία των συμμετεχόντων στη 
δοκιμή και εν επιγνώσει συναίνεση που 
ορίζονται στο κεφάλαιο V·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της δεοντολογικής αξιολόγησης ώστε να επικυρώνει απλώς τη διαδικασία εν 
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επιγνώσει συναίνεσης δεν επαρκεί. Η πρόταση κανονισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
πολυμορφία των κρατών μελών όσον αφορά την δεοντολογική αξιολόγηση για την προστασία 
των συμμετεχόντων στη δοκιμή. Η εν λόγω αρχή τηρείται από διάφορες διεθνείς συμβάσεις, 
όπως η Διακήρυξη του Ελσίνκι και η Σύμβαση του Οβιέδο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
τη βιοϊατρική.

Τροπολογία 335
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) τη συμμόρφωση με τις εθνικές 
νομοθετικές διατάξεις που σχετίζονται με 
τη δεοντολογία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των επιτροπών δεοντολογίας δεν φαίνεται να διευκρινίζεται επαρκώς στην πρόταση 
της Επιτροπής. Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η αξιολόγηση που είναι αναγκαία για την 
έγκριση μιας κλινικής δοκιμής περιλαμβάνει και δεοντολογικές πτυχές.

Τροπολογία 336
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη συμμόρφωση με την οδηγία 
95/46/ΕΚ·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι δηλώσεις αυτές δεν περιορίζεται στο εθνικό επίπεδο, αλλά 
είναι επίσης κοινό και κοινοτικό. Για αυτόν τον λόγο, είναι καλύτερο να μεταφερθούν στο 
Μέρος Ι της αξιολόγησης.
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Τροπολογία 337
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) τη συμμόρφωση με το άρθρο 46α·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεροληψία των αποτελεσμάτων λόγω του σχεδιασμού της κλινικής δοκιμής (δοκιμή έναντι 
εικονικού φαρμάκου για βελτιωμένα αποτελέσματα) είναι εξαιρετικά αντιδεοντολογική προς 
τους συμμετέχοντες στην κλινική δοκιμή και, δυστυχώς, συνιστά κοινό φαινόμενο στην ιατρική 
έρευνα. Για να εξασφαλιστεί η πραγματική πρόοδος της επιστήμης τα νέα φάρμακα ή οι δοκιμές 
χωρίς σήμανση των ήδη υφιστάμενων φαρμάκων πρέπει να συγκρίνονται με την καλύτερη 
τρέχουσα αποδεδειγμένη παρέμβαση (άρθρο 46α). Δοκιμές φαρμάκων έναντι εικονικού 
φαρμάκου/χωρίς θεραπευτική αγωγή δεν θα πρέπει να διεξάγονται μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη 
θεραπεία.

Τροπολογία 338
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) συμμόρφωση προς τις πλέον 
προστατευτικές εθνικές διατάξεις όσον 
αφορά τις κλινικές έρευνες σε ευάλωτα 
πρόσωπα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όσον αφορά την προστασία των κατηγοριών των ευάλωτων 
προσώπων, ο παρών κανονισμός πρέπει να σεβαστεί τις προβλεπόμενες από τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη περιοριστικές διατάξεις για τις λοιπές κατηγορίες ευάλωτων προσώπων, όπως οι 



AM\929473EL.doc 7/73 PE506.160v02-00

EL

έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, και τα άτομα που στερούνται την ελευθερία τους.

Τροπολογία 339
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1 - στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 340
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κάθε οικείο κράτος μέλος αξιολογεί, 
το δεοντολογικώς αποδεκτό της κλινικής 
δοκιμής σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία του. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε 
κράτος μέλος συστήνει επιτροπές 
δεοντολογίας. Σε περίπτωση 
πολυκεντρικών κλινικών δοκιμών κάθε 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθιερώνει 
διαδικασία για την έγκριση μίας μόνο 
γνώμης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
επιτροπών δεοντολογίας.

Or. en

Τροπολογία 341
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε οικείο κράτος μέλος ολοκληρώνει 
την αξιολόγησή του εντός δέκα ημερών 
από την ημερομηνία επικύρωσης. Μπορεί 
να ζητήσει, με αιτιολόγηση, επιπλέον 
εξηγήσεις από τον ανάδοχο όσον αφορά τις 
πτυχές που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 μόνο εντός της εν λόγω χρονικής 
περιόδου.

2. Κάθε οικείο κράτος μέλος ολοκληρώνει 
την αξιολόγησή του εντός είκοσι ημερών 
από την ημερομηνία επικύρωσης. Μπορεί 
να ζητήσει, με αιτιολόγηση, επιπλέον 
εξηγήσεις από τον ανάδοχο όσον αφορά τις 
πτυχές που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 μόνο εντός της εν λόγω χρονικής 
περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 342
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
ενημερώνει τον ανάδοχο σχετικά με την 
αναστολή της προθεσμίας μέσω της 
ευρωπαϊκής πύλης.

Or. fr

Τροπολογία 343
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο ανάδοχος δεν δώσει επιπλέον 
εξηγήσεις εντός της χρονικής περιόδου που 
ορίζει το κράτος μέλος σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο, η αίτηση θεωρείται ότι έχει 
αποσυρθεί. Η απόσυρση ισχύει μόνον για 

Εάν, κατόπιν αιτήσεως του οικείου 
κράτους μέλους, ο ανάδοχος δεν δώσει 
επιπλέον εξηγήσεις εντός της χρονικής 
περιόδου που ορίζει το κράτος μέλος 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, η αίτηση
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το οικείο κράτος μέλος. για την υπό αξιολόγηση κλινική δοκιμή
θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί Η απόσυρση 
ισχύει μόνον για το οικείο κράτος μέλος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δεν αποσκοπεί στην τροποποίηση της διάταξης που προτείνεται από την 
Επιτροπή επί της ουσίας. Σκοπός της είναι να καταστεί περισσότερο κατανοητή η γαλλική 
μετάφραση.

Τροπολογία 344
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος ενδέχεται να παρατείνει 
τις προθεσμίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 κατά 15 ακόμη 
ημέρες προκειμένου να διαβουλευθεί με 
τις επιτροπές δεοντολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής δεν αναφέρονται ρητά οι επιτροπές δεοντολογίας, αν και ο ρόλος 
τους όσον αφορά την κρίση δεοντολογικών ζητημάτων στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών είναι 
υψίστης σημασίας. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να γίνεται ειδική αναφορά στις επιτροπές 
δεοντολογίας, καθώς να δοθεί παράταση της προθεσμίας, προκειμένου να τους δίνεται η 
δυνατότητα να αναλύουν κατάλληλα τα δεοντολογικά ζητήματα ως μέρος της διαδικασίας.

Τροπολογία 345
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
δεν υποβάλει την έκθεση αξιολόγησής του 
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 
στις παραγράφους 2 και 3, το Μέρος ΙΙ 
της κλινικής δοκιμής θεωρείται ότι έγινε 
αποδεκτό από το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το παρόν ευρωπαϊκό σχέδιο κανονισμού βασίζεται στην αρχή της 
σιωπηρής έγκρισης, αρχή που θεσπίζεται από την οδηγία 2001/20/ΕΚ. Ο σεβασμός της αρχής 
αυτής είναι απαραίτητος γιατί θα δώσει τη δυνατότητα να διασφαλιστεί η τήρηση των 
προθεσμιών, που έχει ζωτική σημασία για τη διασφάλιση όχι απλώς της ταχείας πρόσβασης στις 
καινοτόμες θεραπείες αλλά στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής κλινικής 
έρευνας.

Τροπολογία 346
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Έκθεση αξιολόγησης για κλινικές δοκιμές 

στον τομέα των σπάνιων νόσων
1. Στην συγκεκριμένη περίπτωση των 
κλινικών δοκιμών στον τομέα των 
σπάνιων νόσων, σύμφωνα με τον 
προσδιορισμό του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, για τα ορφανά 
φάρμακα, το κοινοποιούν κράτος μέλος 
ζητεί την εξειδικευμένη γνώμη της 
ομάδας εργασίας επιστημονικών 
συμβουλών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων σχετικά με την νόσο ή την 
κατηγορία νόσων τις οποίες αφορά η 
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κλινική δοκιμή, συμπεριλαμβανομένων 
των πτυχών που καλύπτονται από το 
Μέρος ΙΙ της αξιολόγησης.
2. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των 
πτυχών που αναφέρονται στο άρθρο 7, το 
κοινοποιούν κράτος μέλος διαβιβάζει, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την 
γνώμη της ομάδας εργασίας 
επιστημονικών συμβουλών στα οικεία 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση των σπάνιων ασθενειών, η απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για την αξιολόγηση 
της αίτησης είναι συνήθως ελάχιστη σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό ενδέχεται να είναι 
χρήσιμο ή εμπειρογνωμοσύνη αυτή να αναζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προκείμενου να 
βοηθήσει το κοινοποιούν κράτος μέλος και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να εκπονήσουν 
αξιολόγηση που να βασίζεται σε ορθά στοιχεία, το κοινοποιούν κράτος μέλος πρέπει να 
συμβουλευτεί την ομάδα εργασίας επιστημονικών συμβουλών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων (ΕΜΑ)που είναι σε καλύτερη θέση να παρέχει την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη.

Τροπολογία 347
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Απόφαση σχετικά με την κλινική δοκιμή Τελική απόφαση σχετικά με την κλινική 
δοκιμή

Or. fr

Τροπολογία 348
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε οικείο κράτος μέλος ενημερώνει
τον ανάδοχο μέσω της πύλης της ΕΕ εάν 
έχει εγκριθεί η κλινική δοκιμή, εάν η
έγκρισή της υπόκειται σε όρους ή εάν έχει 
απορριφθεί.

1. Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος
γνωστοποιεί τον ανάδοχο, μέσω της πύλης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την τελική 
απόφασή του σχετικά με την έγκριση της 
κλινικής δοκιμής, την υπό όρους έγκρισή 
της ή την απόρριψή της.

Or. fr

Τροπολογία 349
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η ενημέρωση γίνεται με μία μόνο 
απόφαση εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία επικύρωσης ή την τελευταία 
ημέρα της αξιολόγησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 7, ανάλογα με το ποια είναι 
μεταγενέστερη.

Η ενημέρωση γίνεται με μία μόνο 
απόφαση στην οποία περιλαμβάνονται 
ήδη οι απόψεις της ενδιαφερόμενης 
επιτροπής δεοντολογίας, εντός δέκα 
ημερών από την ημερομηνία επικύρωσης ή 
την τελευταία ημέρα της αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 7, ανάλογα με το 
ποια είναι μεταγενέστερη.

Or. en

Τροπολογία 350
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι προϋποθέσεις της έγκρισης 
δύνανται να σχετίζονται μόνο με τις 
πτυχές που ορίζονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 87, δεν μπορούν να ζητηθεί καμία 
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επιπρόσθετη απαίτηση ή έγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση υπό προϋποθέσεις όπως έχει διατυπωθεί είναι υπερβολικά αφηρημένη και θα πρέπει 
να περιοριστεί.

Τροπολογία 351
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, το 
οικείο κράτος μέλος μπορεί να διαφωνεί με 
το συμπέρασμα του κοινοποιούντος 
κράτους μέλους μόνο για τους ακόλουθους 
λόγους:

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, το 
οικείο κράτος μέλος μπορεί να διαφωνεί με 
την έγκριση του Μέρους Ι της έκθεσης 
αξιολόγησης μόνο για τους ακόλουθους 
λόγους:

Or. en

Τροπολογία 352
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) επιστημονικούς λόγους που 
σχετίζονται με πτυχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 353
Elena Oana Antonescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) την ασφάλεια των συμμετεχόντων 
στη δοκιμή, ιδίως όσον αφορά τα 
κριτήρια συμμετοχής ή μη στη δοκιμή, 
και τις διαδικασίες παρακολούθησης που 
προβλέπονται στην προτεινόμενη κλινική 
δοκιμή·

Or. en

Τροπολογία 354
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) βάσιμες δεοντολογικές ανησυχίες 
που προκύπτουν από την αξιολόγηση του 
άρθρου 6 παράγραφος 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να περιληφθούν οι δεοντολογικές ανησυχίες που προκύπτουν από τη δυνατότητα 
αυτοεξαίρεσης στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Μέρους Ι.

Τροπολογία 355
Margrete Auken, Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) η επιτροπή δεοντολογίας αρνείται να 
εγκρίνει τη διενέργεια της κλινικής 
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δοκιμής στο οικείο κράτος μέλος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν να μη συμμετέχουν σε μια κλινική 
δοκιμή για δεοντολογικούς λόγους. Η αρνητική απόφαση της επιτροπής δεοντολογίας σε έναν 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει αναγκαστικά να έχει ως αποτέλεσμα να μην χορηγείται 
στο εν λόγω κράτος μέλος η έγκριση για τη διενέργεια της κλινικής δοκιμής.

Τροπολογία 356
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το οικείο κράτος μέλος διαφωνεί με 
το συμπέρασμα βάσει του σημείου α) του 
δεύτερου εδαφίου, κοινοποιεί τη διαφωνία 
του, μαζί με λεπτομερή αιτιολόγηση βάσει 
επιστημονικών και 
κοινωνικοοικονομικών επιχειρημάτων, 
καθώς και με περίληψη αυτών, στην 
Επιτροπή, σε όλα τα κράτη μέλη και στον 
ανάδοχο μέσω της πύλης της ΕΕ.

Εάν το οικείο κράτος μέλος διαφωνεί με το 
συμπέρασμα του κοινοποιούντος κράτους 
μέλους, κοινοποιεί τη διαφωνία του στην 
Επιτροπή, σε όλα τα κράτη μέλη και στον 
ανάδοχο μέσω της πύλης της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δυσανάλογη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, δεδομένης της σύντομης προθεσμίας.

Τροπολογία 357
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το οικείο κράτος μέλος διαφωνεί με 
το συμπέρασμα βάσει του σημείου α) του 

Εάν το οικείο κράτος μέλος διαφωνεί με το 
συμπέρασμα του κοινοποιούντος κράτους 
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δεύτερου εδαφίου, κοινοποιεί τη διαφωνία 
του, μαζί με λεπτομερή αιτιολόγηση βάσει
επιστημονικών και κοινωνικοοικονομικών 
επιχειρημάτων, καθώς και με περίληψη 
αυτών, στην Επιτροπή, σε όλα τα κράτη 
μέλη και στον ανάδοχο μέσω της πύλης 
της ΕΕ.

μέλους βάσει του δεύτερου εδαφίου του
σημείου α), κοινοποιεί τη διαφωνία του, 
μαζί με λεπτομερή αιτιολόγηση βάσει 
επιστημονικών και κοινωνικοοικονομικών 
επιχειρημάτων, καθώς και με περίληψη 
αυτών, στην Επιτροπή, σε όλα τα κράτη 
μέλη και στον ανάδοχο μέσω της πύλης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 358
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν το οικείο κράτος μέλος διαφωνεί με 
το συμπέρασμα βάσει του σημείου α) του 
δεύτερου εδαφίου, κοινοποιεί τη διαφωνία 
του, μαζί με λεπτομερή αιτιολόγηση βάσει 
επιστημονικών και κοινωνικοοικονομικών 
επιχειρημάτων, καθώς και με περίληψη 
αυτών, στην Επιτροπή, σε όλα τα κράτη 
μέλη και στον ανάδοχο μέσω της πύλης 
της ΕΕ.

Εάν το οικείο κράτος μέλος διαφωνεί με το 
συμπέρασμα βάσει του σημείου α) του 
δεύτερου εδαφίου, κοινοποιεί τη διαφωνία 
του, μαζί με λεπτομερή αιτιολόγηση βάσει 
επιστημονικών και κοινωνικοοικονομικών 
επιχειρημάτων, καθώς και με περίληψη 
αυτών, στην Επιτροπή, σε όλα τα κράτη 
μέλη και στον ανάδοχο μέσω της πύλης 
της ΕΕ. Οι λόγοι της διαφωνίας θα πρέπει 
να δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφωνία ενός κράτους μέλους με το συμπέρασμα βάσει του σημείου (α) του δεύτερου 
εδαφίου πρέπει να δημοσιοποιείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η ενημέρωση 
του κοινού σχετικά με την απόφαση που αφορά την άρνηση έγκρισης κλινικών δοκιμών σε 
εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 359
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug



AM\929473EL.doc 17/73 PE506.160v02-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο και 
δεύτερο εδάφιο, σε περίπτωση άλλης 
σύγκρουσης, τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη προσπαθούν να συμφωνήσουν σε 
κάποιο συμπέρασμα. Εάν δεν καταλήξουν 
σε συμπέρασμα, θα πρέπει η Επιτροπή να 
λάβει απόφαση σχετικά με κάποιο 
συμπέρασμα, αφού ακούσει τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, και, κατά 
περίπτωση, αφού λάβει συμβουλές από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση του κοινοποιούντος κράτους μέλους είναι δεσμευτική για τα υπόλοιπα. Θα 
μπορούσε να συμβεί ένα κοινοποιούν κράτος μέλος να είναι υπέρ της κλινικής δοκιμής, ενώ οι 
αρχές και οι δεοντολογικές επιτροπές της πλειονότητας των ενδιαφερόμενων κρατών μελών να 
είναι κατά . Ακόμη και εάν οι αρχές και οι δεοντολογικές επιτροπές συνεργάζονται προκειμένου 
να υπάρξει συμφωνία, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος για να επιλύονται οι συγκρούσεις.
Η Επιτροπή έχει υποχρέωση λογοδοσίας στους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου· επομένως είναι καλύτερο να επιτρέπεται να λάβει μια τέτοια απόφαση το 
κοινοποιούν κράτος μέλος. Όπως προβλέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο 
επιπρόσθετος χρόνος που είναι αναγκαίος είναι αποδεκτός.

Τροπολογία 360
Philippe Juvin, Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Αν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
αμφισβητεί το συμπέρασμα του 
κοινοποιούντος κράτους μέλους δυνάμει 
των διατάξεων της παραγράφου 2, 
εδάφια α) και β), η κλινική δοκιμή δεν 
μπορεί να διενεργηθεί σα αυτό το κράτος 
μέλος.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή (άρθρο 8, παράγραφος 2) επιτρέπει σε ένα ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος να αμφισβητήσει την απόφαση αδειοδότησης μιας δοκιμής που ελήφθη από το 
κοινοποιούν κράτος μέλος, αλλά δεν αναφέρει τις συνέπειες. Η τροπολογία διευκρινίζει με 
σαφήνεια ότι, στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος μπορεί να αυτοεξαιρεθεί από τα 
συμπεράσματα του κοινοποιούντος κράτους μέλους και η δοκιμή να μην μπορεί να διενεργηθεί 
στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Τροπολογία 361
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν, όσον αφορά το μέρος Ι της έκθεσης 
αξιολόγησης, η κλινική δοκιμή είναι 
αποδεκτή ή αποδεκτή υπό όρους, το οικείο 
κράτος μέλος ενσωματώνει στην απόφασή 
του το συμπέρασμά του σχετικά με το 
μέρος ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης.

3. Εάν, όσον αφορά το μέρος Ι της έκθεσης 
αξιολόγησης, η κλινική δοκιμή είναι 
αποδεκτή ή αποδεκτή υπό όρους, το οικείο 
κράτος μέλος ενσωματώνει στην απόφασή 
του το συμπέρασμά του σχετικά με το 
μέρος ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης. Το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει 
τόσο το Μέρος Ι όσο και Μέρος ΙΙ της 
έκθεσης αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συμπερασμάτων τους, στον ανάδοχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή και των δύο μερών της έκθεσης αξιολόγησης θα καταστήσει πιο σαφή τη διαδικασία 
αξιολόγησης.

Τροπολογία 362
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Σε περίπτωση απόρριψης από 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος του Μέρους 
ΙΙ, ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να 
προσφύγει άπαξ στο εν λόγω 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μέσω της 
δικτυακής πύλης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που προβλέπεται στο άρθρο 77. 
Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να 
αποστείλει συμπληρωματικές εξηγήσεις 
εντός επτά ημερών. Το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος αξιολογεί για δεύτερη φορά, 
στην επικράτειά του, τις πτυχές που 
προβλέπονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1 
και λαμβάνει υπόψη τις 
συμπληρωματικές εξηγήσεις που 
διαβίβασε ο ανάδοχος.
Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οφείλει 
να ολοκληρώσει την αξιολόγησή του 
εντός 7 ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής των συμπληρωματικών 
εξηγήσεων. Αν εντός της προθεσμίας των 
επτά ημερών το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος αρνηθεί ή δεν διαβιβάσει 
συμπέρασμα όσον αφορά το Μέρος ΙΙ, η 
αίτηση θεωρείται ως οριστικώς 
απορριφθείσα και η κλινική δοκιμή δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να εισαγάγει τη δυνατότητα προσφυγής του αναδόχου στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης του μέρους ΙΙ. Η δυνατότητα προσφυγής θα δώσει στον 
ανάδοχο τη δυνατότητα να αιτιολογήσει ή να εξηγήσει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για 
τελευταία φορά τις πτυχές της κλινικής δοκιμής που εμπίπτουν στο μέρος ΙΙ. Για να μην 
καθυστερήσει καταχρηστικά η διαδικασία αξιολόγησης, η εν λόγω δυνατότητα προσφυγής 
αντισταθμίζεται από την αρχή της σιωπηρής έγκρισης.

Τροπολογία 363
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
κοινοποιήσει στον ανάδοχο την απόφασή 
του εντός των χρονικών προθεσμιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, το 
συμπέρασμα σχετικά με το μέρος Ι της 
έκθεσης αξιολόγησης θεωρείται ότι 
αποτελεί την απόφαση του οικείου 
κράτους μέλους σχετικά με την αίτηση 
έγκρισης της κλινικής δοκιμής.

4. Όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές 
χαμηλής παρέμβασης, εάν το οικείο 
κράτος μέλος δεν έχει κοινοποιήσει στον 
ανάδοχο την απόφασή του εντός των 
χρονικών προθεσμιών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, το συμπέρασμα 
σχετικά με το μέρος Ι της έκθεσης 
αξιολόγησης θεωρείται ότι αποτελεί την 
απόφαση του οικείου κράτους μέλους 
σχετικά με την αίτηση έγκρισης της 
κλινικής δοκιμής, υπό τον όρο ότι αυτή 
θεωρείται κλινική δοκιμή χαμηλής 
παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σιωπηρή έγκριση των κλινικών δοκιμών βάσει της παρούσας παραγράφου (που βασίζεται 
αποκλειστικά στην εφαρμογή του Μέρους Ι) συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο για τους 
συμμετέχοντες στην κλινική δοκιμή και ως εκ τούτου θα πρέπει να περιορίζεται στις κλινικές 
δοκιμές χαμηλής παρέμβασης.

Τροπολογία 364
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
κοινοποιήσει στον ανάδοχο την απόφασή 
του εντός των χρονικών προθεσμιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, το 
συμπέρασμα σχετικά με το μέρος Ι της 
έκθεσης αξιολόγησης θεωρείται ότι 
αποτελεί την απόφαση του οικείου 
κράτους μέλους σχετικά με την αίτηση 
έγκρισης της κλινικής δοκιμής.

4. Το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στον 
ανάδοχο την απόφασή του εντός των 
χρονικών προθεσμιών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1. Μια κλινική δοκιμή 
μπορεί να ξεκινήσει μόνο αφού το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
κοινοποιήσει στον ανάδοχο μέσω της 
δικτυακής πύλης της ΕΕ ότι η κλινική 
δοκιμή έχει εγκριθεί.
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Or. en

Τροπολογία 365
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα οικεία κράτη μέλη δεν ζητούν 
επιπλέον εξηγήσεις από τον ανάδοχο 
ύστερα από την ημερομηνία αξιολόγησης.

5. Τα οικεία κράτη μέλη, προκειμένου να 
διασφαλίσουν τη διαρκή παρακολούθηση 
της δεοντολογίας και της ασφάλειας της 
κλινικής έρευνας που διεξάγεται σε 
ανθρώπους, δύνανται να ζητούν επιπλέον 
εξηγήσεις από τον ανάδοχο ύστερα από 
την ημερομηνία αξιολόγησης.

Or. sl

Τροπολογία 366
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Μετά από την ημερομηνία 
κοινοποίησης, εκτός εάν το οικείο κράτος 
μέλος έχει αρνηθεί την άδεια, καμία άλλη 
αξιολόγηση ή απόφαση δεν παρεμποδίζει 
τον ανάδοχο από το να ξεκινήσει την 
κλινική δοκιμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι από τη στιγμή που η μοναδική απόφαση κοινοποιηθεί από το οικείο 
κράτος μέλος, ο ανάδοχος μπορεί να ξεκινήσει την κλινική δοκιμή.

Τροπολογία 367
Philippe Juvin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσωπα που αξιολογούν την αίτηση Πρόσωπα που αξιολογούν την αίτηση του 
Μέρους Ι και του Μέρους ΙΙ του φακέλου 
της αιτήσεως

Or. fr

Τροπολογία 368
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που επικυρώνουν και αξιολογούν
την αίτηση δεν έχουν συγκρουόμενα 
συμφέροντα, είναι ανεξάρτητα από τον 
ανάδοχο, από τον οργανισμό διεξαγωγής 
της δοκιμής και από τους συμμετέχοντες 
ερευνητές, καθώς και από κάθε άλλη 
αθέμιτη επιρροή.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που επικυρώνουν και αξιολογούν
τα Μέρη Ι και ΙΙ της αίτησης δεν έχουν 
συγκρουόμενα συμφέροντα, είναι 
ανεξάρτητα από τον ανάδοχο και από τους 
συμμετέχοντες ερευνητές, καθώς και από 
κάθε άλλη αθέμιτη επιρροή.

Or. fr

Τροπολογία 369
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που επικυρώνουν και αξιολογούν 
την αίτηση δεν έχουν συγκρουόμενα 
συμφέροντα, είναι ανεξάρτητα από τον 
ανάδοχο, από τον οργανισμό διεξαγωγής 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που επικυρώνουν και αξιολογούν 
την αίτηση δεν έχουν συγκρουόμενα 
συμφέροντα, είναι ανεξάρτητα από τον 
ανάδοχο, από τον οργανισμό διεξαγωγής 
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της δοκιμής και από τους συμμετέχοντες 
ερευνητές, καθώς και από κάθε άλλη 
αθέμιτη επιρροή.

της δοκιμής και από τους συμμετέχοντες 
ερευνητές, καθώς και από κάθε άλλη 
αθέμιτη επιρροή. Τα ονόματα και οι 
δηλώσεις συμφερόντων των ατόμων που 
επικυρώνουν και αξιολογούν τις αιτήσεις 
για την κλινική δοκιμή θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την επικύρωση και την 
αξιολόγηση της κλινικής δοκιμής θα συμβάλλει στην ακεραιότητα και την ανεξαρτησία των 
αποφάσεων που λαμβάνονται, και σε τελική ανάλυση θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 370
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που επικυρώνουν και αξιολογούν 
την αίτηση δεν έχουν συγκρουόμενα 
συμφέροντα, είναι ανεξάρτητα από τον 
ανάδοχο, από τον οργανισμό διεξαγωγής 
της δοκιμής και από τους συμμετέχοντες 
ερευνητές, καθώς και από κάθε άλλη 
αθέμιτη επιρροή.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που επικυρώνουν και αξιολογούν 
την αίτηση δεν έχουν συγκρουόμενα 
συμφέροντα, είναι ανεξάρτητα από τον 
ανάδοχο, από τον οργανισμό διεξαγωγής 
της δοκιμής και από τους συμμετέχοντες 
ερευνητές, καθώς και από κάθε άλλη 
αθέμιτη επιρροή. Όπου είναι δυνατόν, τα 
πρόσωπα που επικυρώνουν τις αιτήσεις 
θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
δημοσιεύουν στην βάση δεδομένων της 
ΕΕ δήλωση των συμφερόντων τους, ή 
δήλωση ότι δεν έχουν κανένα συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 371
Erik Bánki
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που επικυρώνουν και αξιολογούν 
την αίτηση δεν έχουν συγκρουόμενα 
συμφέροντα, είναι ανεξάρτητα από τον 
ανάδοχο, από τον οργανισμό διεξαγωγής 
της δοκιμής και από τους συμμετέχοντες 
ερευνητές, καθώς και από κάθε άλλη 
αθέμιτη επιρροή.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που επικυρώνουν και αξιολογούν 
την αίτηση δεν έχουν συγκρουόμενα 
συμφέροντα, είναι ανεξάρτητα από τον 
ανάδοχο, από τον οργανισμό διεξαγωγής 
της δοκιμής και από τους συμμετέχοντες 
ερευνητές, καθώς και από κάθε άλλη 
αθέμιτη επιρροή. Το βιογραφικό 
σημείωμα και η δήλωση συμφερόντων 
των προσώπων που επικυρώνουν και 
αξιολογούν την αίτηση θα πρέπει να 
δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη της 
ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης διαφάνεια της κλινικής δοκιμής, είναι απαραίτητο να 
δημοσιοποιείται το βιογραφικό σημείωμα και η δήλωση συμφερόντων των προσώπων που 
επικυρώνουν και αξιολογούν την αίτηση. Αυτό πρέπει να γίνεται μέσω της δικτυακής πύλης της 
ΕΕ, καθώς αυτή θα χρησιμεύει ως διεπαφή για ολόκληρη τη διαδικασία, σύμφωνα με την 
πρόταση.

Τροπολογία 372
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που επικυρώνουν και αξιολογούν 
την αίτηση δεν έχουν συγκρουόμενα 
συμφέροντα, είναι ανεξάρτητα από τον 
ανάδοχο, από τον οργανισμό διεξαγωγής 
της δοκιμής και από τους συμμετέχοντες 
ερευνητές, καθώς και από κάθε άλλη 
αθέμιτη επιρροή.

1. Ένα θεσμικό συμβούλιο επανεξέτασης 
(ΘΣΕ) / ανεξάρτητη επιτροπή 
δεοντολογίας (ΑΕΔ) είναι υπεύθυνο για 
την αξιολόγηση που αναφέρεται σε αυτό 
το κεφάλαιο. Σύμφωνα με τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τις 
αρμοδιότητες του ΘΣΕ / ΑΕΔ, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που 
επικυρώνουν και αξιολογούν την αίτηση 
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δεν έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα, 
είναι ανεξάρτητα από τον ανάδοχο, από 
τον οργανισμό διεξαγωγής της δοκιμής και 
από τους συμμετέχοντες ερευνητές, καθώς 
και από κάθε άλλη αθέμιτη επιρροή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η δεοντολογική αξιολόγηση είναι μέρος της αξιολόγησης και 
δεν μπορεί να εξεταστεί χωριστά.

Τροπολογία 373
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την 
αξιολόγηση πραγματοποιεί από κοινού 
ένας εύλογος αριθμός προσώπων τα οποία 
διαθέτουν, στο σύνολό τους, τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την 
αξιολόγηση του Μέρους ΙΙ πραγματοποιεί 
ομάδα προσώπων, από τα οποία, 
τουλάχιστον τα μισά ανταποκρίνονται 
στους όρους που ορίζει το άρθρο 46 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 9, παράγραφος 2 πρέπει να τροποποιηθεί για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας. Η 
διατύπωση «από κοινού ένας εύλογος αριθμός προσώπων τα οποία διαθέτουν, στο σύνολό 
τους, τα απαραίτητα προσόντα και πείρα» που προτείνει η Επιτροπή είναι ασαφής και 
επιδέχεται διάφορες ερμηνείες.

Τροπολογία 374
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την 
αξιολόγηση πραγματοποιεί από κοινού 
ένας εύλογος αριθμός προσώπων τα οποία 
διαθέτουν, στο σύνολό τους, τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την 
αξιολόγηση πραγματοποιεί από κοινού 
ένας εύλογος αριθμός προσώπων τα οποία 
διαθέτουν, στο σύνολό τους, τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα. Επιπλέον, 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
απόψεις της ενδιαφερομένης επιτροπή 
δεοντολογίας.

Or. en

Τροπολογία 375
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την 
αξιολόγηση πραγματοποιεί από κοινού 
ένας εύλογος αριθμός προσώπων τα οποία 
διαθέτουν, στο σύνολό τους, τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την 
αξιολόγηση πραγματοποιεί από κοινού 
ένας εύλογος αριθμός προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένου ενός εύλογου 
αριθμού γιατρών, τα οποία διαθέτουν, στο 
σύνολό τους, τα απαραίτητα προσόντα και 
πείρα.

Or. en

Τροπολογία 376
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την αξιολόγηση, λαμβάνεται 
υπόψη η γνώμη τουλάχιστον ενός 

3. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται 
υπόψη η γνώμη μιας επιτροπής 



AM\929473EL.doc 27/73 PE506.160v02-00

EL

προσώπου από πρωταρχικό μη 
επιστημονικό τομέα ενδιαφέροντος.
Λαμβάνεται υπόψη η γνώμη ενός 
τουλάχιστον ασθενούς.

δεοντολογίας. Θα πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή διαδικασίες που να επιτρέπουν 
στον ανάδοχο να ασκήσει έφεση. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη 
συμμετοχή των ασθενών, βάσει των 
υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει γίνει σαφές από τις συζητήσεις με ορισμένες επιτροπές δεοντολογίας κατά τη διάρκεια 
εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για ορθές πρακτικές δοκιμών 
(EFGCP), ότι γενικοί όροι, όπως το να «ληφθεί υπόψη», θεωρούνται ασαφείς, και ότι ως εκ 
τούτου είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τη χορήγηση αδειών για μια δίκη που είχαν αξιολογήσει 
αρνητικά. Αυτό σαφώς και δεν είναι ο σκοπός αυτής της τροπολογίας και για αυτόν τον λόγο 
προτείνουμε η νέα διατύπωση να παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις.

Τροπολογία 377
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την αξιολόγηση, λαμβάνεται 
υπόψη η γνώμη τουλάχιστον ενός 
προσώπου από πρωταρχικό μη 
επιστημονικό τομέα ενδιαφέροντος. 
Λαμβάνεται υπόψη η γνώμη ενός 
τουλάχιστον ασθενούς.

3. Κατά την αξιολόγηση, λαμβάνεται 
υπόψη η γνώμη τουλάχιστον ενός 
προσώπου από πρωταρχικό μη 
επιστημονικό τομέα ενδιαφέροντος. 
Λαμβάνεται υπόψη η γνώμη ενός 
τουλάχιστον ασθενούς. Μια ανεξάρτητη 
επιτροπή δεοντολογίας, όπως αυτή που 
αναφέρεται στη Δήλωση του Ελσίνκι και 
στις κατευθυντήρες γραμμές της ICH για 
τις ορθές κλινικές πρακτικές, συμμετέχει 
στην αξιολόγηση κάθε κλινικής δοκιμής.

Or. en

Τροπολογία 378
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την αξιολόγηση, λαμβάνεται 
υπόψη η γνώμη τουλάχιστον ενός 
προσώπου από πρωταρχικό μη 
επιστημονικό τομέα ενδιαφέροντος. 
Λαμβάνεται υπόψη η γνώμη ενός 
τουλάχιστον ασθενούς.

3. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται 
υπόψη η γνώμη μιας ανεξάρτητης σε 
εθνικό επίπεδο επιτροπής δεοντολογίας.

Or. es

Τροπολογία 379
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την αξιολόγηση, λαμβάνεται 
υπόψη η γνώμη τουλάχιστον ενός 
προσώπου από πρωταρχικό μη 
επιστημονικό τομέα ενδιαφέροντος. 
Λαμβάνεται υπόψη η γνώμη ενός 
τουλάχιστον ασθενούς.

3. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται 
υπόψη η γνώμη μιας επιτροπής 
δεοντολογίας.

Or. es

Τροπολογία 380
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή, εντός ενός έτους από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, δημοσιεύει κατευθυντήριες 
γραμμές για τα κράτη μέλη σχετικά με τις 
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επιτροπές δεοντολογίας, προκειμένου να 
απλουστευθούν οι διαδικασίες και να 
διευκολυνθεί η διεξαγωγή των δοκιμών 
σε διάφορα κράτη μέλη, χωρίς να 
διακυβεύεται η ασφάλεια των 
συμμετεχόντων στις δοκιμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις επιτροπές 
δεοντολογίας που να βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη, προκειμένου να 
καθιερωθεί και να διευκολυνθεί η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 381
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι συμμετέχοντες στη δοκιμή είναι 
ανήλικοι, δίνεται ειδική προσοχή στην 
αξιολόγηση της αίτησης για έγκριση της 
κλινικής δοκιμής με βάση την παιδιατρική 
εμπειρογνωμοσύνη ή τις συμβουλές 
σχετικά με κλινικά, δεοντολογικά και 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αφορούν 
τον κλάδο της παιδιατρικής.

1. Εάν οι συμμετέχοντες στη δοκιμή είναι 
ανήλικοι, δίνεται ειδική προσοχή στην 
αξιολόγηση της αίτησης για έγκριση της 
κλινικής δοκιμής με βάση την παιδιατρική 
εμπειρογνωμοσύνη ή τις συμβουλές 
σχετικά με κλινικά, δεοντολογικά και 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αφορούν 
τον κλάδο της παιδιατρικής, σύμφωνα με 
το θέμα Ε11 των κατευθυντήριων 
γραμμών της ICH και τις δεοντολογικές 
συστάσεις της ΕΕ (ΕΕ, 2008).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διεθνώς συμφωνημένο θέμα Ε11 της κατευθυντήριας γραμμής ICH, καθώς και οι συστάσεις 
που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστούν τα έγγραφα αναφοράς για την 
αξιολόγηση μιας παιδιατρικής κλινικής δοκιμής.
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Τροπολογία 382
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν οι συμμετέχοντες στην κλινική 
δοκιμή προέρχονται από άλλες ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, 
των αδύναμων ατόμων και των ατόμων 
με άνοια, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε η αξιολόγηση της αίτησης 
για την έγκριση μιας κλινικής δοκιμής να 
γίνεται με βάση την εμπειρία 
επαγγελματιών του συγκεκριμένου τομέα, 
ή αφού ληφθεί η συμβουλή ειδικών 
σχετικά με κλινικά, δεοντολογικά και 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα του τομέα.

Or. en

Τροπολογία 383
Philippe Juvin, Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που η κλινική δοκιμή 
αφορά άλλες κατηγορίες συμμετεχόντων 
που, με βάση το εθνικό δίκαιο 
θεωρούνται ευάλωτα πρόσωπα, η αίτηση 
αδειοδότησης της κλινικής δοκιμής 
αξιολογείται με βάση τις εθνικές 
διατάξεις των οικείων κρατών μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όσον αφορά την προστασία των κατηγοριών των ευάλωτων 
προσώπων, ο παρών κανονισμός πρέπει να σεβαστεί τις προβλεπόμενες από τα ενδιαφερόμενα 
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κράτη μέλη περιοριστικές διατάξεις για τις λοιπές κατηγορίες ευάλωτων προσώπων, όπως οι 
έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, και τα άτομα που στερούνται την ελευθερία τους.

Τροπολογία 384
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν οι συμμετέχοντες ανήκουν σε 
ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, 
αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
αξιολόγησης της αίτησης για έγκριση της 
κλινικής δοκιμής βάσει της εμπειρίας 
όσον αφορά τη σχετική νόσο την ιατρική 
ή την κοινωνική κατάσταση του 
συμμετέχοντος ή τις συμβουλές σχετικά 
με τυχόν ειδικά κλινικά, δεοντολογικά και 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα της σχετικής 
ομάδας του πληθυσμού.

Or. es

Τροπολογία 385
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που οι εθνικές 
διατάξεις για την προστασία των 
συμμετεχόντων στις κλινικές δοκιμές 
είναι ευρύτερες από τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται 
μέτρα που είναι πιο προστατευτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ισχύουν πιο προστατευτικοί κανόνες σε ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. στη Γαλλία για τις 
εγκύους) θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, όπως προβλεπόταν στο άρθρο 3 
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παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/20/ΕΚ.

Τροπολογία 386
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που οι εθνικές 
διατάξεις για την προστασία των 
συμμετεχόντων στις κλινικές δοκιμές 
είναι ευρύτερες από τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται 
μέτρα που είναι πιο προστατευτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που υπάρχουν ειδικοί εθνικοί κανόνες προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες θα 
πρέπει να τηρούνται.

Τροπολογία 387
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 διαγράφεται
 Υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων 

που περιορίζονται στις πτυχές που 
καλύπτονται στο μέρος Ι της έκθεσης 

αξιολόγησης
Κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
αναδόχου, η αίτηση για την έγκριση 
κλινικής δοκιμής, η αξιολόγησή της και η 
σχετική απόφαση περιορίζονται στις 
πτυχές που καλύπτονται από το μέρος Ι 
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της έκθεσης αξιολόγησης.
Ύστερα από την κοινοποίηση της 
απόφασης σχετικά με τις πτυχές που 
καλύπτονται από το μέρος Ι της έκθεσης 
αξιολόγησης, ο ανάδοχος μπορεί να 
υποβάλει αίτηση για έγκριση που να 
περιορίζεται στις πτυχές που καλύπτονται 
από το μέρος ΙΙ της έκθεσης 
αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, η εν 
λόγω αίτηση αξιολογείται σύμφωνα με το 
άρθρο 7 και το οικείο κράτος μέλος 
κοινοποιεί την απόφασή του σχετικά με 
το μέρος ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιστημονικές και ηθικές αξιολογήσεις δεν θα πρέπει να αποσυνδέονται στην έκθεση 
αξιολόγησης. Στην πράξη θα συμβεί ακριβώς αυτό, εάν είναι δυνατό να διαχωριστεί η 
διαδικασία αξιολόγησης σε δύο μέρη και να παραληφθεί η υποχρέωση αξιολόγησης σύμφωνα 
με το άρθρο 6.

Τροπολογία 388
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αξιολογήσεις των Μερών Ι και ΙΙ 
πραγματοποιούνται ταυτοχρόνως.

Or. fr

Τροπολογία 389
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
αναδόχου, η αίτηση για την έγκριση 
κλινικής δοκιμής, η αξιολόγησή της και η 
σχετική απόφαση περιορίζονται στις 
πτυχές που καλύπτονται από το μέρος Ι της 
έκθεσης αξιολόγησης.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
αναδόχου, η αίτηση για την έγκριση 
κλινικής δοκιμής περιορίζεται στις πτυχές 
που καλύπτονται από το μέρος Ι της 
έκθεσης αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 390
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ύστερα από την κοινοποίηση της 
απόφασης σχετικά με τις πτυχές που 
καλύπτονται από το μέρος Ι της έκθεσης 
αξιολόγησης, ο ανάδοχος μπορεί να 
υποβάλει αίτηση για έγκριση που να 
περιορίζεται στις πτυχές που καλύπτονται 
από το μέρος ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης. 
Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω αίτηση 
αξιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί την 
απόφασή του σχετικά με το μέρος ΙΙ της 
έκθεσης αξιολόγησης σύμφωνα με το 
άρθρο 8.

Ύστερα από την κοινοποίηση της 
απόφασης σχετικά με τις πτυχές που 
καλύπτονται από το μέρος Ι της έκθεσης 
αξιολόγησης, ο ανάδοχος υποβάλλει 
αίτηση για έγκριση που να περιορίζεται 
στις πτυχές που καλύπτονται από το μέρος 
ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης. Στην 
περίπτωση αυτή, η εν λόγω αίτηση 
αξιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί την 
απόφασή του σχετικά με το μέρος ΙΙ της 
έκθεσης αξιολόγησης σύμφωνα με το 
άρθρο 8. Η μη χορήγηση έγκρισης είτε 
στο Μέρος Ι είτε στο Μέρος ΙΙ του 
φακέλου της αίτησης θα έχει ως 
αποτέλεσμα την μη έγκριση της κλινικής 
δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της πρότασης καθιστά προαιρετικό το Μέρος ΙΙ του φακέλου της αίτησης καθώς ο 
ανάδοχος «μπορεί να υποβάλει αίτηση» (ή όχι) για την έγκριση που ορίζεται στο Μέρος II. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος επιλέγει να μην το πράξει, η απόφαση θα πρέπει να βασιστεί μόνο 
στην ανάλυση του Μέρους Ι. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την παράληψη σημαντικών 
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ηθικών πτυχών που καλύπτονται από το μέρος ΙΙ, το οποίο είναι απαράδεκτο. Προστέθηκε 
επίσης μία φράση για σκοπούς νομικής σαφήνειας.

Τροπολογία 391
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν 
προτεραιότητα στις αιτήσεις για κλινικές 
δοκιμές προκειμένου να βελτιώσουν, όπου 
είναι δυνατόν, τα καθορισμένα 
χρονοδιαγράμματα όταν η κλινική δοκιμή 
σχετίζεται με μια ασθένεια σπάνια ή πολύ 
σπάνια και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε 
σημαντική διοικητική επιβάρυνση λόγω 
του εξαιρετικά μικρού αριθμού των 
ασθενών. Ως σπάνιες και πολύ σπάνιες 
ασθένειες ορίζονται σοβαρές ασθένειες 
που προκαλούν εκφυλισμό ή απειλούν τη 
ζωή, και οι οποίες παρουσιάζουν λιγότερα 
από 5 κρούσματα ανά 10.000 άτομα, ή 
λιγότερα από ένα κρούσμα ανά 50.000 
άτομα στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να δοθεί προτεραιότητα σε ορισμένες αιτήσεις για κλινικές δοκιμές μέσα στο 
πλαίσιο των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων και των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν σε 
αυτόν τον κανονισμό, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ασθενών που υποφέρουν από 
σοβαρές σπάνιες και πολύ σπάνιες ασθένειες που απειλούν τη ζωή.

Τροπολογία 392
Edite Estrela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο δεν θίγει τη 
δυνατότητα του αναδόχου να υποβάλει 
αίτηση, ύστερα από άρνηση έγκρισης ή 
απόσυρση της αίτησης, για έγκριση σε 
οποιοδήποτε οικείο κράτος μέλος. Η εν 
λόγω αίτηση θεωρείται νέα αίτηση για 
έγκριση άλλης κλινικής δοκιμής.

Το παρόν κεφάλαιο δεν θίγει τη 
δυνατότητα του αναδόχου να υποβάλει 
αίτηση, ύστερα από άρνηση έγκρισης ή 
απόσυρση της αίτησης, για έγκριση σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος. Η εν λόγω 
αίτηση θεωρείται ότι υποβάλλεται εκ νέου 
για έγκριση άλλης κλινικής δοκιμής. Η 
αίτηση συνοδεύεται από όλες τις 
προηγούμενες εκθέσεις αξιολόγησης, από 
τις εκτιμήσεις των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών, και επισημαίνει τις 
αλλαγές ή τους λόγους που δικαιολογούν 
την εκ νέου υποβολή του φακέλου της 
αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση, θα επιτραπεί με αυτόν τον τρόπο στους αναδόχους να επιλέγουν τα 
πιο ανεκτικά κράτη μέλη, ιδίως όταν η επιστημονική λογική για μια κλινική δοκιμή έχει κριθεί 
αμφισβητήσιμη από τα κράτη μέλη που συμμετείχαν στην αρχική αίτηση. Η εκ νέου υποβολή της 
αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από το ιστορικό της έτσι ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη 
γραφειοκρατική επιβάρυνση και η επικάλυψη των εργασιών.

Τροπολογία 393
Philippe Juvin, Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο δεν θίγει τη 
δυνατότητα του αναδόχου να υποβάλει 
αίτηση, ύστερα από άρνηση έγκρισης ή 
απόσυρση της αίτησης, για έγκριση σε 
οποιοδήποτε οικείο κράτος μέλος. Η εν 
λόγω αίτηση θεωρείται νέα αίτηση για 
έγκριση άλλης κλινικής δοκιμής.

Ύστερα από άρνηση έγκρισης ή απόσυρση 
της αίτησης, ο ανάδοχος έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει νέα αίτηση για 
έγκριση σε οποιοδήποτε οικείο κράτος 
μέλος. Η εν λόγω αίτηση θεωρείται νέα 
αίτηση για έγκριση άλλης κλινικής 
δοκιμής. Ωστόσο, πρέπει να προσδιορίζει 
τους λόγους απόρριψης ή απόσυρσης της 
αρχικής αίτησης για έγκριση καθώς και 
τις τροποποιήσεις που επήλθαν σε σχέση 
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με την αρχική εκδοχή του πρωτοκόλλου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στο να εμποδίσει έναν ανάδοχο να υποβάλει σχέδιο που αποτέλεσε 
αντικείμενο απόρριψης ή απόσυρσης σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να έχει εκ των προτέρων 
ενημερώσει για την αρχική απόρριψη ή απόσυρση και τους λόγους που την επέβαλαν και χωρίς 
να έχει επιφέρει τις απαιτούμενες βελτιώσεις.

Τροπολογία 394
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο 
ύστερα απο την ημερομηνία κοινοποίησης 
της αρχικής απόφασης έγκρισης.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο 
ύστερα από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της αρχικής απόφασης έγκρισης από όλα 
τα οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα υπάρχουν περισσότερες από μια ημερομηνία κοινοποίησης της αρχικής άδειας εφόσον οι 
ημερομηνίες αυτές κοινοποιούνται ξεχωριστά από τα μεμονωμένα οικεία κράτη μέλη. Κατά 
πάσα πιθανότητα οι αποφάσεις θα κοινοποιούνται περίπου ταυτόχρονα ή με διαφορά μερικών 
ημερών μόνο. Λαμβανομένων υπόψη των σύντομων προθεσμιών για την αρχική άδεια, είναι 
προτιμότερο η διαδικασία να παραμείνει απλή, σαφής και τακτοποιημένη, αποφεύγοντας την 
προσθήκη νέων κρατών μελών πριν από την περάτωση της αρχικής διαδικασίας.

Τροπολογία 395
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο 
ύστερα απο την ημερομηνία κοινοποίησης 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο 
ύστερα από την ημερομηνία κοινοποίησης 
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της αρχικής απόφασης έγκρισης. της αρχικής απόφασης έγκρισης σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η διεξαγωγή των πολυεθνικών κλινικών δοκιμών, οι ανάδοχοι θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επεκτείνονται σε κάποιο επιπλέον κράτος μέλος αφού ληφθεί η 
απόφαση για έγκριση από κάποιο από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη του πρώτου γύρου.

Τροπολογία 396
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κοινοποιούν κράτος μέλος για την 
αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1
πρέπει να είναι το κοινοποιούν κράτος 
μέλος για την αρχική διαδικασία 
έγκρισης.

2. Όπου υπήρχε κοινοποιούν κράτος 
μέλος για την διαδικασία της αρχικής 
έγκρισης, αυτό θα είναι το κοινοποιούν 
κράτος μέλος για την αίτηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το κοινοποιούν κράτος 
μέλος της αρχικής έγκρισης είναι και το κοινοποιούν κράτος μέλος για τη διαδικασία επέκτασης 
της κλινικής δοκιμής. Ένα κοινοποιούν κράτος μέλος ορίζεται μόνο εφόσον εμπλέκονται τρία η 
περισσότερα κράτη μέλη στην αίτηση. Μια κλινική δοκιμή δεν πρέπει να επεκταθεί βάσει 
δοκιμής που έχει εγκριθεί από 1 ή 2 μόνο κράτη μέλη.

Τροπολογία 397
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 - παράγραφος 3 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εντός 25 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης που αναφέρεται 

(α) εντός 25 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης που αναφέρεται 
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στην παράγραφο 1 για κλινικές δοκιμές
χαμηλής παρέμβασης·

στην παράγραφο 1 για κλινικές δοκιμές
χαμηλού κινδύνου και για κλινικές 
δοκιμές μέσου κινδύνου που 
χρησιμοποιούν θεραπευτικά σχήματα που 
υποστηρίζονται από δημοσιευμένα 
στοιχεία και/ή τυπικές κατευθυντήριες 
γραμμές αγωγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιταχυμένη διαδικασία για δοκιμές χαμηλού κινδύνου.

Τροπολογία 398
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εντός 35 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 για κλινικές δοκιμές 
εκτός των κλινικών δοκιμών χαμηλής 
παρέμβασης·

(β) εντός 35 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 για κλινικές δοκιμές 
εκτός των κλινικών δοκιμών χαμηλού 
κινδύνου και των κλινικών δοκιμών 
μέσου κινδύνου που χρησιμοποιούν 
θεραπευτικά σχήματα που 
υποστηρίζονται από δημοσιευμένες και/ή 
τυπικές κατευθυντήριες γραμμές αγωγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιταχυμένη διαδικασία για δοκιμές χαμηλού κινδύνου.

Τροπολογία 399
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 - παράγραφος 3 - στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εντός 40 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 για κάθε κλινική 
δοκιμή με υπό έρευνα φάρμακο 
προηγμένων θεραπειών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δοκιμαζόμενα φάρμακα προηγμένης θεραπείας ποικίλλουν ανάλογα με την αντίληψή μας και 
την αντίληψή των γιατρών, των ρυθμιστικών αρχών και της βιομηχανίας. Πολλά δοκιμαζόμενα 
φάρμακα προηγμένης θεραπείας έχουν χρησιμοποιηθεί για δεκαετίες, δεν είναι πλέον καινούρια 
και δεν θα πρέπει να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την αξιολόγησή τους. Δεν θα πρέπει να 
απαιτείται πρόσθετο χρονοδιάγραμμα για τα φάρμακα προηγμένης θεραπείας συνολικά. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να ζητούν περαιτέρω πληροφορίες, εάν θεωρούν ότι τα φάρμακα 
προηγμένης θεραπείας απαιτούν επιπλέον έλεγχο.

Τροπολογία 400
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) η επιτροπή δεοντολογίας αρνείται να 
εγκρίνει τη διεξαγωγή της κλινικής 
δοκιμής.

Or. en

Τροπολογία 401
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επικαιροποιημένη έκθεση αξιολόγησης 
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όσον αφορά το Μέρος Ι καταχωρείται 
μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΕΕ και 
τίθεται στη διάθεση του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 402
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κοινοποιούν κράτος μέλος, για να 
λάβει τις περαιτέρω αυτές εξηγήσεις, 
μπορεί να αναστείλει τη χρονική περίοδο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 το 
ανώτερο κατά 10 ημέρες για κλινικές 
δοκιμές χαμηλής παρέμβασης και το 
ανώτερο κατά 20 ημέρες για δοκιμές εκτός 
των κλινικών δοκιμών χαμηλής 
παρέμβασης.

Το κοινοποιούν κράτος μέλος, για να λάβει 
τις περαιτέρω αυτές εξηγήσεις, μπορεί να 
αναστείλει τη χρονική περίοδο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 το ανώτερο 
κατά 10 ημέρες για κλινικές δοκιμές
χαμηλού κινδύνου και κλινικές δοκιμές 
μέσου κινδύνου στις οποίες 
χρησιμοποιούνται θεραπευτικά σχήματα 
που υποστηρίζονται από δημοσιευμένα 
στοιχεία και/ή τυπικές κατευθυντήριες 
γραμμές αγωγής, και το ανώτερο κατά 20 
ημέρες για δοκιμές εκτός των κλινικών 
δοκιμών χαμηλού κινδύνου και των 
κλινικών δοκιμών μέσου κινδύνου στις 
οποίες χρησιμοποιούνται θεραπευτικά 
σχήματα που υποστηρίζονται από 
δημοσιευμένα στοιχεία και/ή τυπικές 
κατευθυντήριες γραμμές αγωγής.

Or. en

Τροπολογία 403
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, κατόπιν παραλαβής των επιπλέον Εάν, κατόπιν παραλαβής των επιπλέον 
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εξηγήσεων, η εναπομείνασα χρονική 
περίοδος για την κοινοποίηση της 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 είναι μικρότερη από τρεις 
ημέρες στην περίπτωση κλινικών δοκιμών
χαμηλής παρέμβασης και μικρότερη από 
πέντε ημέρες για άλλες κλινικές δοκιμές
χαμηλής παρέμβασης, παρατείνεται σε 
τρεις και πέντε ημέρες αντιστοίχως.

εξηγήσεων, η εναπομείνασα χρονική 
περίοδος για την κοινοποίηση της 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 είναι μικρότερη από τρεις 
ημέρες στην περίπτωση κλινικών δοκιμών
χαμηλού κινδύνου και κλινικών δοκιμών 
μέσου κινδύνου στις οποίες 
χρησιμοποιούνται θεραπευτικά σχήματα 
που υποστηρίζονται από δημοσιευμένα 
στοιχεία και/ή τυπικές κατευθυντήριες 
γραμμές αγωγής, και μικρότερη από πέντε 
ημέρες για άλλες κλινικές δοκιμές εκτός 
των κλινικών δοκιμών χαμηλού κινδύνου 
και των κλινικών δοκιμών μέσου 
κινδύνου στις οποίες χρησιμοποιούνται 
θεραπευτικά σχήματα που 
υποστηρίζονται από δημοσιευμένα 
στοιχεία και/ή τυπικές κατευθυντήριες 
γραμμές αγωγής, παρατείνεται σε τρεις 
και πέντε ημέρες αντιστοίχως.

Or. en

Τροπολογία 404
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επικαιροποιημένη έκθεση αξιολόγησης 
όσον αφορά το Μέρος Ι καταχωρείται 
μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΕΕ 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ και τίθεται 
στη διάθεση του κοινού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην διαδικασία έγκρισης κλινικών 
δοκιμών.
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Τροπολογία 405
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το επιπρόσθετο οικείο κράτος μέλος 
αξιολογεί, για το έδαφός του, τις πτυχές 
που αφορούν το μέρος ΙΙ της έκθεσης 
αξιολόγησης εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εντός της 
εν λόγω χρονικής προθεσμίας μπορεί να 
ζητήσει, με αιτιολόγηση, επιπλέον 
εξηγήσεις από τον ανάδοχο σχετικά με τις 
πτυχές που αφορούν το μέρος ΙΙ της 
έκθεσης αξιολόγησης όσον αφορά το 
έδαφός του.

7. Το επιπρόσθετο οικείο κράτος μέλος 
αξιολογεί, για το έδαφός του, τις πτυχές 
που αφορούν το μέρος ΙΙ της έκθεσης 
αξιολόγησης εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εντός της 
εν λόγω χρονικής προθεσμίας μπορεί να 
ζητήσει επιπλέον εξηγήσεις από τον 
ανάδοχο σχετικά με τις πτυχές που 
αφορούν το μέρος ΙΙ της έκθεσης 
αξιολόγησης όσον αφορά το έδαφός του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κράτος μέλος δεν θα πρέπει να χρειάζεται να δικαιολογείται όταν ζητάει διευκρινίσεις και 
πρόσθετες πληροφορίες.

Τροπολογία 406
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Εάν το επιπρόσθετο οικείο κράτος 
μέλος δεν έχει γνωστοποιήσει στον
ανάδοχο την απόφασή του εντός της
σχετικής χρονικής προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, το
συμπέρασμα σχετικά με το μέρος Ι της 
έκθεσης αξιολόγησης θεωρείται ότι 
αποτελεί την απόφαση του επιπρόσθετου 

10. Εάν το επιπρόσθετο οικείο κράτος 
μέλος δεν έχει ενημερώσει τον ανάδοχο 
εντός της χρονικής προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, το
επιπρόσθετο κράτος μέλος πρέπει να 
υποβάλει σχετική εξήγηση μέσω της 
πύλης της ΕΕ, αναφέροντας πότε θα γίνει 
η κοινοποίηση.
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οικείου κράτους μέλους σχετικά με την 
αίτηση έγκρισης της κλινικής δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση θα πρέπει να δίνεται από το κράτος μέλος ρητά και όχι σιωπηρά, όπως απαιτούσε η 
οδηγία 2001/20/ΕΚ. Οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση κράτους μέλους προς τα 
χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να είναι ανάλογες εκείνων που προτείνει η Επιτροπή για τον 
ανάδοχο σε περίπτωση μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων του άρθρου 43 παράγραφος 3 
εδάφιο 2.

Τροπολογία 407
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο ανάδοχος δεν υποβάλει αίτηση 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο εάν εκκρεμεί 
διαδικασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο 
ΙΙΙ σχετικά με την εν λόγω κλινική δοκιμή.

11. Ο ανάδοχος δεν υποβάλλει αίτηση 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο εάν εκκρεμεί 
διαδικασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο 
ΙΙΙ σχετικά με την εν λόγω κλινική δοκιμή
και με πτυχή που καλύπτεται από το 
Μέρος Ι της έκθεσης αξιολόγησης..

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του Μέρους ΙΙ διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο, και επομένως η υποβολή αίτησης 
για την προσθήκη νέου κράτους μέλους δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από τρέχουσα διαδικασία 
ουσιαστικής τροποποίησης που σχετίζεται με το Μέρος ΙΙ.

Τροπολογία 408
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο ανάδοχος δεν υποβάλει αίτηση 11. Ο ανάδοχος δεν υποβάλλει αίτηση 
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σύμφωνα με το παρόν άρθρο εάν εκκρεμεί 
διαδικασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο 
ΙΙΙ σχετικά με την εν λόγω κλινική δοκιμή.

σύμφωνα με το παρόν άρθρο εάν εκκρεμεί 
διαδικασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο 
ΙΙΙ σχετικά με την εν λόγω κλινική δοκιμή
και με πτυχή που καλύπτεται από το 
Μέρος Ι της έκθεσης αξιολόγησης..

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή πολυεθνικών κλινικών δοκιμών, θα πρέπει να
υπάρχει ευελιξία πρόσθεσης νέων κρατών μελών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να 
προσθέσει νέα κράτη μέλη, εάν δεν υπάρχει καμία ουσιαστική τροποποίηση που να επηρεάζει το 
Μέρος Ι.

Τροπολογία 409
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, Philippe Juvin, Filip 
Kaczmarek, Richard Seeber, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta 
Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ουσιαστική τροποποίηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο.

Ουσιαστική τροποποίηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο και 
εφόσον έχει εγκριθεί από ανεξάρτητη 
επιτροπή δεοντολογίας πριν από την 
εφαρμογή της.

Or. en

Τροπολογία 410
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις ουσιαστικές τροποποιήσεις που 
ορίζονται από το άρθρο 35, ο ανάδοχος 
υποβάλλει τον φάκελο της αίτησης εντός 
15 ημερών από την απόφαση του 
αναδόχου να διακόψει προσωρινά ή να 
τερματίσει τη δοκιμασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού διευκρινίζει ότι θα πρέπει να καθιερωθεί τροποποίηση 
για προσωρινή διακοπή / πρόωρο τερματισμό, χωρίς ωστόσο να ορίζει χρονοδιαγράμματα. Στο 
τρέχον πλαίσιο, η προθεσμία είναι 15 ημέρες, και προτείνεται να διατηρηθεί.

Τροπολογία 411
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός τεσσάρων ημερών από την 
υποβολή του φακέλου αίτησης, το 
κοινοποιούν κράτος μέλος ενημερώνει τον 
ανάδοχο μέσω της πύλης της ΕΕ σχετικά 
με τα εξής:

2. Εντός δέκα ημερών από την υποβολή 
του φακέλου αίτησης, το κοινοποιούν 
κράτος μέλος ενημερώνει τον ανάδοχο 
μέσω της πύλης της ΕΕ σχετικά με τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπερβολικά στενές προθεσμίες ενέχουν τον κίνδυνο τα κράτη μέλη να μην είναι σε θέση να 
εξετάσουν προσεκτικά τον φάκελο αξιολόγησης. Για παράδειγμα, ο χαρακτηρισμός μιας 
κλινικής δοκιμής ως "χαμηλής παρέμβασης" απαιτεί λεπτομερή και επιμελή αξιολόγηση του 
ερευνητικού πρωτοκόλλου.

Τροπολογία 412
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
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Jutta Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός τεσσάρων ημερών από την 
υποβολή του φακέλου αίτησης, το 
κοινοποιούν κράτος μέλος ενημερώνει τον 
ανάδοχο μέσω της πύλης της ΕΕ σχετικά 
με τα εξής:

2. Εντός δέκα ημερών από την υποβολή 
του φακέλου αίτησης, το κοινοποιούν 
κράτος μέλος ενημερώνει τον ανάδοχο 
μέσω της πύλης της ΕΕ σχετικά με τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία (α) και (γ) απαιτούν ουσιαστική 
εξέταση οι τέσσερις ημέρες δεν επαρκούν.

Τροπολογία 413
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εάν η κλινική δοκιμή είναι κλινική 
δοκιμή χαμηλής παρέμβασης, ανεξάρτητα 
από το αν παραμείνει κλινική δοκιμή
χαμηλής παρέμβασης ύστερα από την 
ουσιώδη τροποποίησή της.

(γ) εάν η κλινική δοκιμή είναι κλινική 
δοκιμή μέσου ή χαμηλού κινδύνου, 
ανεξάρτητα από το αν παραμείνει κλινική 
δοκιμή μέσου ή χαμηλού κινδύνου ύστερα 
από την ουσιώδη τροποποίησή της.

Or. en

Τροπολογία 414
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το κοινοποιούν κράτος μέλος δεν 
ενημερώσει τον ανάδοχο εντός της 
χρονικής προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η ουσιαστική τροποποίηση 
για την οποία υποβλήθηκε αίτηση 
θεωρείται ότι αφορά μια πτυχή που 
καλύπτεται από το μέρος Ι της έκθεσης 
αξιολόγησης, η αίτηση θεωρείται πλήρης 
και, εάν η κλινική δοκιμή είναι κλινική 
δοκιμή χαμηλής παρέμβασης, θεωρείται 
ότι παραμένει κλινική δοκιμή χαμηλής 
παρέμβασης ύστερα από την ουσιώδη 
τροποποίησή της.

3. Εάν το κοινοποιούν κράτος μέλος δεν
έχει ενημερώσει τον ανάδοχο εντός της 
χρονικής προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, το κοινοποιούν κράτος 
μέλος πρέπει να υποβάλει σχετική 
εξήγηση μέσω της πύλης της ΕΕ, 
αναφέροντας πότε θα γίνει η κοινοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση θα πρέπει να δίνεται από το κράτος μέλος ρητά και όχι σιωπηρά, όπως απαιτούσε η 
οδηγία 2001/20/ΕΚ. Οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση κράτους μέλους προς τα 
χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να είναι ανάλογες εκείνων που προτείνει η Επιτροπή για τον 
ανάδοχο σε περίπτωση μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων του άρθρου 43 παράγραφος 3 
εδάφιο 2.

Τροπολογία 415
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το κοινοποιούν κράτος μέλος δεν 
ενημερώσει τον ανάδοχο εντός της 
χρονικής προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η ουσιαστική τροποποίηση 
για την οποία υποβλήθηκε αίτηση 
θεωρείται ότι αφορά μια πτυχή που 
καλύπτεται από το μέρος Ι της έκθεσης 
αξιολόγησης, η αίτηση θεωρείται πλήρης 
και, εάν η κλινική δοκιμή είναι κλινική 
δοκιμή χαμηλής παρέμβασης, θεωρείται 
ότι παραμένει κλινική δοκιμή χαμηλής 

3. Εάν το κοινοποιούν κράτος μέλος δεν 
ενημερώσει τον ανάδοχο εντός της 
χρονικής προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η ουσιαστική τροποποίηση 
για την οποία υποβλήθηκε αίτηση 
θεωρείται ότι αφορά μια πτυχή που 
καλύπτεται από το μέρος Ι της έκθεσης 
αξιολόγησης, η αίτηση θεωρείται πλήρης 
και, εάν η κλινική δοκιμή είναι κλινική 
δοκιμή μέσου ή χαμηλού κινδύνου, 
θεωρείται ότι παραμένει κλινική δοκιμή 
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παρέμβασης ύστερα από την ουσιώδη 
τροποποίησή της.

μέσου ή χαμηλού κινδύνου ύστερα από 
την ουσιώδη τροποποίησή της.

Or. en

Τροπολογία 416
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν το κοινοποιούν κράτος μέλος δεν έχει 
ενημερώσει τον ανάδοχο σύμφωνα με τα 
σημεία α) έως γ) της παραγράφου 2 εντός 
τριών ημερών από την παραλαβή των 
παρατηρήσεων ή της συμπληρωμένης 
αίτησης, η αίτηση θεωρείται πλήρης και, 
στην περίπτωση που η κλινική δοκιμή 
είναι κλινική δοκιμή χαμηλής παρέμβασης, 
θα παραμείνει κλινική δοκιμή χαμηλής 
παρέμβασης ύστερα από την ουσιώδη 
τροποποίησή της.

Εάν το κοινοποιούν κράτος μέλος δεν έχει 
ενημερώσει τον ανάδοχο σύμφωνα με τα 
σημεία α) έως γ) της παραγράφου 2 εντός 
τριών ημερών από την παραλαβή των 
παρατηρήσεων ή της συμπληρωμένης 
αίτησης, το κοινοποιούν κράτος μέλος 
υποβάλλει σχετική εξήγηση μέσω της 
πύλης της ΕΕ, αναφέροντας πότε θα γίνει 
η κοινοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση θα πρέπει να δίνεται από το κράτος μέλος ρητά και όχι σιωπηρά, όπως απαιτούσε η 
οδηγία 2001/20/ΕΚ. Οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση κράτους μέλους προς τα 
χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να είναι ανάλογες εκείνων που προτείνει η Επιτροπή για τον 
ανάδοχο σε περίπτωση μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων του άρθρου 43 παράγραφος 3 
εδάφιο 2.

Τροπολογία 417
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν το κοινοποιούν κράτος μέλος Εάν το κοινοποιούν κράτος μέλος 
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διαπιστώσει, αντίθετα με τους ισχυρισμούς 
του αναδόχου, ότι η αίτηση δεν αφορά 
πτυχή που καλύπτεται από το μέρος Ι της 
έκθεσης αξιολόγησης, η αίτηση δεν είναι 
πλήρης ή ότι η κλινική δοκιμή δεν είναι 
πλέον κλινική δοκιμή χαμηλής 
παρέμβασης ύστερα από την ουσιώδη 
τροποποίηση, ενημερώνει σχετικά τον 
ανάδοχο μέσω της πύλης της ΕΕ και 
καθορίζει ανώτατη προθεσμία έξι ημερών 
εντός της οποίας ο ανάδοχος πρέπει να 
υποβάλει παρατηρήσεις ή να συμπληρώσει 
την αίτηση μέσω της πύλης της ΕΕ.

διαπιστώσει, αντίθετα με τους ισχυρισμούς 
του αναδόχου, ότι η αίτηση δεν αφορά 
πτυχή που καλύπτεται από το μέρος Ι της 
έκθεσης αξιολόγησης, η αίτηση δεν είναι 
πλήρης ή ότι η κλινική δοκιμή δεν είναι 
πλέον κλινική δοκιμή μέσου ή χαμηλού 
κινδύνου ύστερα από την ουσιώδη 
τροποποίηση, ενημερώνει σχετικά τον 
ανάδοχο μέσω της πύλης της ΕΕ και 
καθορίζει ανώτατη προθεσμία έξι ημερών 
εντός της οποίας ο ανάδοχος πρέπει να 
υποβάλει παρατηρήσεις ή να συμπληρώσει 
την αίτηση μέσω της πύλης της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 418
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως την ημερομηνία αξιολόγησης, 
οποιοδήποτε από τα οικεία κράτη μέλη 
μπορεί να διαβιβάζει στο κοινοποιούν 
κράτος μέλος τυχόν απόψεις σχετικά με 
την αίτηση. Το κοινοποιούν κράτος μέλος 
λαμβάνει τις εν λόγω απόψεις δεόντως 
υπόψη.

4. Έως την ημερομηνία αξιολόγησης, 
οποιοδήποτε από τα οικεία κράτη μέλη 
μπορεί να διαβιβάζει στο κοινοποιούν 
κράτος μέλος τυχόν απόψεις σχετικά με 
την αίτηση. Το κοινοποιούν κράτος μέλος 
λαμβάνει τις εν λόγω απόψεις δεόντως 
υπόψη και τις περιλαμβάνει στην έκθεση 
αξιολόγησης..

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση της αίτησης για σημαντικές τροποποιήσεις θα πρέπει να υπόκειται στις ίδιες 
απαιτήσεις που ισχύουν και για την αρχική αίτηση.

Τροπολογία 419
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η έκθεση αξιολόγησης καταχωρείται 
μέσω της πύλης της ΕΕ στη βάση 
δεδομένων της ΕΕ, και τίθεται στη 
διάθεση του κοινού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει να δημοσιοποιείται ώστε να μπορεί το κοινό να έχει 
εμπιστοσύνη στη διαδικασία εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 420
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η ενημέρωση γίνεται με μία ενιαία 
απόφαση ενός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία αξιολόγησης.

Η ενημέρωση γίνεται με μία ενιαία 
απόφαση, που λαμβάνει ήδη υπόψη τις 
απόψεις της οικείας επιτροπής 
δεοντολογίας, μέσα σε 15 ημέρες από την 
ημερομηνία αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 421
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) η επιτροπή δεοντολογίας αρνείται να 
εγκρίνει τη διεξαγωγή της κλινικής 
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δοκιμής.

Or. en

Τροπολογία 422
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν, όσον αφορά το μέρος Ι της 
έκθεσης αξιολόγησης, η σημαντική 
τροποποίηση είναι αποδεκτή ή αποδεκτή 
υπό όρους, το οικείο κράτος μέλος 
ενσωματώνει στην απόφασή του το 
συμπέρασμά του σχετικά με το μέρος ΙΙ 
της έκθεσης αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημαντική τροποποίηση του μέρους 1 έχει συνέπειες για το μέρος ΙΙ: συνεπώς, το μέρος ΙΙ θα 
πρέπει επίσης να υποβληθεί για επαναξιολόγηση.

Τροπολογία 423
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
ενημερώσει τον ανάδοχο εντός της 
χρονικής προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η ουσιαστική τροποποίηση 
για την οποία υποβάλλεται αίτηση 
θεωρείται ότι αφορά πτυχή που 
καλύπτεται από το μέρος ΙΙ της έκθεσης 

2. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
ενημερώσει τον ανάδοχο εντός της 
χρονικής προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, πρέπει να υποβάλει σχετική 
εξήγηση μέσω της πύλης της ΕΕ, 
αναφέροντας πότε θα γίνει η κοινοποίηση.
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αξιολόγησης και η αίτηση θεωρείται 
πλήρης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας των ασθενών, η έγκριση θα πρέπει να δίνεται από το κράτος μέλος ρητά 
και όχι σιωπηρά, όπως απαιτούσε η οδηγία 2001/20/ΕΚ. Οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση 
κράτους μέλους προς τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να είναι ανάλογες εκείνων που προτείνει 
η Επιτροπή για τον ανάδοχο σε περίπτωση μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων του άρθρου 43 
παράγραφος 3 εδάφιο 2.

Τροπολογία 424
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
ενημερώσει τον ανάδοχο σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) εντός 
τριών ημερών από την παραλαβή των 
παρατηρήσεων ή της πλήρους αίτησης, η 
ουσιαστική τροποποίηση θεωρείται ότι 
αφορά πτυχή που καλύπτεται από το μέρος 
ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης και η αίτηση 
θεωρείται πλήρης.

Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
ενημερώσει τον ανάδοχο σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) εντός 
τριών ημερών από την παραλαβή των 
παρατηρήσεων ή της πλήρους αίτησης, 
πρέπει να υποβάλει σχετική εξήγηση 
μέσω της πύλης της ΕΕ, αναφέροντας 
πότε θα γίνει η κοινοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας των ασθενών, η έγκριση θα πρέπει να δίνεται από το κράτος μέλος ρητά 
και όχι σιωπηρά, όπως απαιτούσε η οδηγία 2001/20/ΕΚ. Οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση 
κράτους μέλους προς τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να είναι ανάλογες εκείνων που προτείνει 
η Επιτροπή για τον ανάδοχο σε περίπτωση μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων του άρθρου 43 
παράγραφος 3 εδάφιο 2.

Τροπολογία 425
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
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Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η ενημέρωση γίνεται με μία ενιαία 
απόφαση εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία αξιολόγησης.

Η ενημέρωση γίνεται με μία ενιαία 
απόφαση ενός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία αξιολόγησης σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των πτυχών που καλύπτονται στο μέρος ΙΙ συνδέεται άρρηκτα με τις πτυχές που 
καλύπτει το μέρος Ι. Για παράδειγμα, η έκταση και το περιεχόμενο των πληροφοριών που 
πρέπει να παρέχονται στους συμμετέχοντες, και η αποζημίωσή τους σε περίπτωση βλάβης 
εξαρτάται ιδίως από τον λόγο κινδύνου οφέλους. Αν περιληφθούν πρόσθετες απαιτήσεις στο 
μέρος Ι, και πραγματοποιηθεί πρώτα η αξιολόγηση του μέρους ΙΙ, ίσως χρειαστεί επανάληψη 
της αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση του μέρους Ι. Η τροπολογία σχετικά με τη χρονική 
περίοδο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι η αξιολόγηση των πτυχών που καλύπτει το μέρος ΙΙ 
θα υποβληθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του μέρους Ι.

Τροπολογία 426
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η ενημέρωση γίνεται με μία ενιαία 
απόφαση εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία αξιολόγησης.

Η ενημέρωση γίνεται με μία ενιαία 
απόφαση, που λαμβάνει ήδη υπόψη τις 
απόψεις της οικείας επιτροπής 
δεοντολογίας, μέσα σε 15 ημέρες από την 
ημερομηνία αξιολόγησης.

Or. en
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Τροπολογία 427
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
ενημερώσει τον ανάδοχο σχετικά με την 
απόφασή του εντός των χρονικών 
προθεσμιών που ορίζονται στις 
παραγράφους 5 και 6, η ουσιαστική 
τροποποίηση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

7. Όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές 
χαμηλής παρέμβασης, σε περίπτωση που 
το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
ενημερώσει τον ανάδοχο σχετικά με την 
απόφασή του εντός των χρονικών 
προθεσμιών που ορίζονται στις 
παραγράφους 5 και 6, η ουσιαστική 
τροποποίηση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, 
με την προϋπόθεση να έχει θεωρηθεί 
κλινική δοκιμή χαμηλής παρέμβασης και 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σιωπηρή έγκριση σημαντικών τροποποιήσεων κλινικών δοκιμών βάσει της παρούσας 
παραγράφου συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο για τους συμμετέχοντες και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να περιορίζεται στις κλινικές δοκιμές χαμηλής παρέμβασης.

Τροπολογία 428
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
ενημερώσει τον ανάδοχο σχετικά με την 
απόφασή του εντός των χρονικών 
προθεσμιών που ορίζονται στις 
παραγράφους 5 και 6, η ουσιαστική 
τροποποίηση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

7. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
ενημερώσει τον ανάδοχο σχετικά με την 
απόφασή του εντός των χρονικών 
προθεσμιών που ορίζονται στις 
παραγράφους 5 και 6, πρέπει να υποβάλει 
σχετική εξήγηση μέσω της πύλης της ΕΕ, 
αναφέροντας πότε θα γίνει η 
κοινοποίηση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση θα πρέπει να δίνεται από το κράτος μέλος ρητά και όχι σιωπηρά, όπως απαιτούσε η 
οδηγία 2001/20/ΕΚ. Οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση κράτους μέλους προς τα 
χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να είναι ανάλογες εκείνων που προτείνει η Επιτροπή για τον 
ανάδοχο σε περίπτωση μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων του άρθρου 43 παράγραφος 3 
εδάφιο 2.

Τροπολογία 429
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε οικείο κράτος μέλος αξιολογεί, για 
το έδαφός του, τις πτυχές της ουσιαστικής 
τροποποίησης που καλύπτονται από το 
μέρος ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης εντός 
δέκα ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης.

1. Κάθε οικείο κράτος μέλος αξιολογεί, για 
το έδαφός του, τις πτυχές της ουσιαστικής 
τροποποίησης που καλύπτονται από το 
μέρος ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης εντός 
δέκα ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
1..

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση της αίτησης για σημαντικές τροποποιήσεις που καλύπτονται από το μέρος ΙΙ θα 
πρέπει να υπόκειται στις ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν και για το μέρος ΙΙ της αρχικής αίτησης.

Τροπολογία 430
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε οικείο κράτος μέλος αξιολογεί, για 
το έδαφός του, τις πτυχές της ουσιαστικής 

1. Κάθε οικείο κράτος μέλος αξιολογεί, για 
το έδαφός του, τις πτυχές της ουσιαστικής 
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τροποποίησης που καλύπτονται από το 
μέρος ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης εντός 
δέκα ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης.

τροποποίησης που καλύπτονται από το 
μέρος ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης εντός 
δέκα ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
1.

Or. en

Τροπολογία 431
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τη χρονική περίοδο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 το οικείο 
κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει, με 
αιτιολόγηση, επιπλέον εξηγήσεις από τον 
ανάδοχο σχετικά με την ουσιώδη 
τροποποίηση όσον αφορά το έδαφός του.

2. Κατά τη χρονική περίοδο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 το οικείο 
κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει επιπλέον 
εξηγήσεις από τον ανάδοχο σχετικά με την 
ουσιώδη τροποποίηση όσον αφορά το 
έδαφός του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το οικείο κράτος μέλος δεν θα πρέπει να χρειάζεται να δικαιολογείται όταν ζητάει πρόσθετες 
πληροφορίες.

Τροπολογία 432
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η ενημέρωση γίνεται με μία μόνο 
απόφαση εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία επικύρωσης ή την τελευταία 
ημέρα της αξιολόγησης που αναφέρεται 

Η ενημέρωση γίνεται με μία μόνο 
απόφαση στην οποία περιλαμβάνονται 
ήδη οι απόψεις της ενδιαφερόμενης 
επιτροπής δεοντολογίας μέσα σε 15 
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στο άρθρο 22, ανάλογα με το ποια είναι 
μεταγενέστερη.

ημέρες από την ημερομηνία επικύρωσης ή 
την τελευταία ημέρα της αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 22, ανάλογα με το 
ποια είναι μεταγενέστερη.

Or. en

Τροπολογία 433
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) η επιτροπή δεοντολογίας αρνείται να 
εγκρίνει τη σημαντική τροποποίηση της 
κλινικής δοκιμής στο οικείο κράτος 
μέλος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν να μη συμμετέχουν σε μια κλινική 
δοκιμή για δεοντολογικούς λόγους, αν γίνει σημαντική τροποποίηση από τον ανάδοχο. Η 
αρνητική απόφαση της επιτροπής δεοντολογίας σε έναν ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για 
σημαντική τροποποίηση θα πρέπει αναγκαστικά να έχει ως αποτέλεσμα να μην χορηγείται στο 
εν λόγω κράτος μέλος η έγκριση.

Τροπολογία 434
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) η επιτροπή δεοντολογίας αρνείται να 
εγκρίνει τη σημαντική τροποποίηση της 
κλινικής δοκιμής.

Or. en



AM\929473EL.doc 59/73 PE506.160v02-00

EL

Τροπολογία 435
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
γνωστοποιήσει στον ανάδοχο την απόφασή 
του εντός των χρονικών προθεσμιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, το 
συμπέρασμα σχετικά με την ουσιώδη 
τροποποίηση πτυχών που καλύπτονται από 
το μέρος Ι της έκθεσης αξιολόγησης 
θεωρείται ότι αποτελεί την απόφαση του 
οικείου κράτους μέλους σχετικά με την 
αίτηση έγκρισης της ουσιαστικής 
τροποποίησης.

4. Όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές 
χαμηλής παρέμβασης, το οικείο κράτος 
μέλος δεν έχει γνωστοποιήσει στον 
ανάδοχο την απόφασή του εντός των 
χρονικών προθεσμιών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, το συμπέρασμα 
σχετικά με την ουσιώδη τροποποίηση 
πτυχών που καλύπτονται από το μέρος Ι 
της έκθεσης αξιολόγησης θεωρείται ότι 
αποτελεί την απόφαση του οικείου 
κράτους μέλους σχετικά με την αίτηση 
έγκρισης της ουσιαστικής τροποποίησης, 
υπό τον όρο ότι αυτή θεωρείται κλινική 
δοκιμή χαμηλής παρέμβασης σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σιωπηρή έγκριση σημαντικών τροποποιήσεων κλινικών δοκιμών βάσει της παρούσας 
παραγράφου συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο για τους συμμετέχοντες και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να περιορίζεται στις κλινικές δοκιμές χαμηλής παρέμβασης.

Τροπολογία 436
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
γνωστοποιήσει στον ανάδοχο την απόφασή 
του εντός των χρονικών προθεσμιών που 

4. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
γνωστοποιήσει στον ανάδοχο την απόφασή 
του εντός της χρονικής προθεσμίας που 



PE506.160v02-00 60/73 AM\929473EL.doc

EL

αναφέρονται στην παράγραφο 1, το 
συμπέρασμα σχετικά με την ουσιώδη 
τροποποίηση πτυχών που καλύπτονται 
από το μέρος Ι της έκθεσης αξιολόγησης 
θεωρείται ότι αποτελεί την απόφαση του 
οικείου κράτους μέλους σχετικά με την 
αίτηση έγκρισης της ουσιαστικής 
τροποποίησης.

αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρέπει να 
υποβάλει σχετική εξήγηση μέσω της 
πύλης της ΕΕ, αναφέροντας πότε θα γίνει 
η κοινοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση θα πρέπει να δίνεται από το κράτος μέλος ρητά και όχι σιωπηρά, όπως απαιτούσε η 
οδηγία 2001/20/ΕΚ. Οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση κράτους μέλους προς τα 
χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να είναι ανάλογες εκείνων που προτείνει η Επιτροπή για τον 
ανάδοχο σε περίπτωση μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων του άρθρου 43 παράγραφος 3 
εδάφιο 2.

Τροπολογία 437
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη διενέργεια της δοκιμής, 
συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού 
πλαισίου και των ρυθμίσεων που έχουν 
θεσπιστεί,

(α) τη διενέργεια της δοκιμής, 
συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού, 
μεθοδολογικού και δεοντολογικού 
πλαισίου,

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η δεοντολογική αξιολόγηση θα πρέπει να συνιστά μέρος της 
σφαιρικής αξιολόγησης.

Τροπολογία 438
Roberta Angelilli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) τη διαδικασία εν επιγνώσει 
συναίνεσης/έγκρισης.

Or. en

Τροπολογία 439
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παραπομπή στην κλινική δοκιμή ή τις 
κλινικές δοκιμές που αποτελούν 
αντικείμενο ουσιαστικής τροποποίησης·

(α) παραπομπή στην κλινική δοκιμή ή τις 
κλινικές δοκιμές που αποτελούν 
αντικείμενο ουσιαστικής τροποποίησης 
χρησιμοποιώντας τον αριθμό εγγραφής 
της δοκιμής στη διαδικτυακή πύλη της 
ΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολη η αναγνώριση της δοκιμής για την οποία προτείνεται η 
τροποποίηση και είναι δυνατή η αναζήτηση του ιστορικού των αλλαγών στο πρωτόκολλο.

Τροπολογία 440
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παραπομπή στην κλινική δοκιμή ή τις 
κλινικές δοκιμές που αποτελούν 
αντικείμενο ουσιαστικής τροποποίησης·

(α) παραπομπή στην κλινική δοκιμή ή τις 
κλινικές δοκιμές που αποτελούν 
αντικείμενο ουσιαστικής τροποποίησης
χρησιμοποιώντας τον συνολικό αριθμό 
εγγραφής της δοκιμής στη διαδικτυακή 
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πύλη της ΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση του συνολικού αριθμού εγγραφής ή του αριθμού εγγραφής στη διαδικτυακή 
πύλη της ΕΕ θα διευκολύνει την αναγνώριση της εν λόγω δοκιμής και της τροποποίησης που 
προτείνεται.

Τροπολογία 441
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν η κλινική δοκιμή έχει διενεργηθεί 
εκτός της Ένωσης, συμμορφώνεται με 
αρχές ισοδύναμες με αυτές του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά τα δικαιώματα 
και την ασφάλεια των συμμετεχόντων, 
καθώς και την αξιοπιστία και την 
ανθεκτικότητα των δεδομένων που 
προκύπτουν από την κλινική δοκιμή.

5. Εάν η κλινική δοκιμή έχει διενεργηθεί 
εκτός της Ένωσης, συμμορφώνεται με 
αρχές ισοδύναμες με αυτές του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά τα δικαιώματα 
και την ασφάλεια και καλή διαβίωση των 
συμμετεχόντων, καθώς και την αξιοπιστία 
και την ανθεκτικότητα των δεδομένων που 
προκύπτουν από την κλινική δοκιμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του προτεινόμενου κανονισμού και το άρθρο 6 της δήλωσης του 
Ελσίνκι της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης σχετικά με τις δεοντολογικές αρχές στην ιατρική 
έρευνα όταν οι συμμετέχοντες είναι άνθρωποι (Σεούλ 2008) θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στην ασφάλεια, τα δικαιώματα και την καλή διαβίωση των ατόμων.

Τροπολογία 442
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα δεδομένα της κλινικής δοκιμής που 6. Τα δεδομένα κλινικών δοκιμών που
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υποβάλλονται στον φάκελο αίτησης 
βασίζονται σε κλινικές δοκιμές οι οποίες 
έχουν καταχωριστεί πριν από την έναρξή 
τους σε δημόσιο μητρώο το οποίο αποτελεί 
βασικό μητρώο της διεθνούς πλατφόρμας 
κλινικών δοκιμών της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας.

διενεργούνται σε ασθενείς, τα οποία
υποβάλλονται στον φάκελο αίτησης 
βασίζονται σε κλινικές δοκιμές οι οποίες 
έχουν καταχωριστεί πριν από την έναρξή 
τους σε δημόσιο μητρώο το οποίο αποτελεί 
βασικό μητρώο ή φορέα παροχής 
δεδομένων της διεθνούς πλατφόρμας 
κλινικών δοκιμών της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας.

Or. en

Τροπολογία 443
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα δεδομένα της κλινικής δοκιμής που 
υποβάλλονται στον φάκελο αίτησης 
βασίζονται σε κλινικές δοκιμές οι οποίες 
έχουν καταχωριστεί πριν από την έναρξή 
τους σε δημόσιο μητρώο το οποίο 
αποτελεί βασικό μητρώο της διεθνούς
πλατφόρμας κλινικών δοκιμών της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

6. Τα δεδομένα της κλινικής δοκιμής που 
υποβάλλονται στον φάκελο αίτησης 
βασίζονται σε κλινικές δοκιμές οι οποίες 
έχουν καταχωριστεί σε δημόσιο μητρώο το 
οποίο αποτελεί βασικό μητρώο της 
διεθνούς πλατφόρμας κλινικών δοκιμών 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Or. en

Τροπολογία 444
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 - εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις κλινικές δοκιμές που διεξάγονται 
σε ένα μόνον ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, η γλώσσα του φακέλου της 
αίτησης μπορεί να είναι μία από τις 
επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους 
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μέλους.

Or. fr

Τροπολογία 445
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 - εδάφιο 1β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση διεύρυνσης σε άλλο κράτος 
μέλος, εφαρμόζεται το εδάφιο 3 του 
παρόντος άρθρου.

Or. fr

Τροπολογία 446
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο IV α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο IVα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Άρθρο 27α
Πρόσβαση σε πληροφορίες

1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 
εφαρμόζεται για τα έγγραφα που τηρεί ο 
Οργανισμός.
2. Ο Οργανισμός εγκρίνει τους 
πρακτικούς κανόνες για την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 
από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 27β
Δημόσια πρόσβαση σε εκθέσεις κλινικών 
μελετών
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Θα πρέπει να παρέχεται στο κοινό 
ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση σε 
κλινικά δεδομένα που τηρούνται στη 
βάση δεδομένων του Οργανισμού, ιδίως 
σε εκθέσεις κλινικών μελετών. Για το 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
σύνδεσμος υπερκειμένου στις εκθέσεις 
κλινικών μελετών των κλινικών δοκιμών. 

Or. en

Τροπολογία 447
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27α
Δημόσια πρόσβαση σε εκθέσεις κλινικών 

μελετών
Θα πρέπει να παρέχεται στο κοινό 
ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση σε 
κλινικά δεδομένα που τηρούνται στη 
βάση δεδομένων του Οργανισμού και 
ιδίως σε εκθέσεις κλινικών μελετών. Για 
το σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται σύνδεσμος υπερκειμένου 
στις εκθέσεις κλινικών μελετών των 
κλινικών δοκιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με πολλές ερευνητικές μελέτες, η μη συμπερίληψη εκθέσεων κλινικής μελέτης στις 
συστηματικές επανεξετάσεις οδηγεί σε ατελή βάση δεδομένων καθώς και σε πιθανότατα 
λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις μιας παρέμβασης·

Τροπολογία 448
Philippe Juvin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα προσδοκώμενα οφέλη από πλευρά 
θεραπευτικής και δημόσιας υγείας 
δικαιολογούν τους προβλεπόμενους 
κινδύνους και τις δυσάρεστες επιπτώσεις·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 449
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τηρείται συνεχώς η συμμόρφωση με το
σημείο α)·

β) οι αρχές που αναπτύσσονται στο
σημείο α) πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη 
τη διάρκεια της μελέτης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 450
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο συμμετέχων ή, στην περίπτωση που ο 
συμμετέχων δεν δύναται να δώσει εν 
επιγνώσει συναίνεση, ο νόμιμος 

διαγράφεται
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εκπρόσωπός του έχει δώσει εν επιγνώσει 
συναίνεση·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκοπιμότερο να αντικατασταθεί ο όρος αυτός και να τεθεί μετά το σημείο δ) του 
άρθρου 28, παράγραφος 1. Πράγματι, στην πράξη, πριν από την εν επιγνώσει συναίνεση, ο 
συμμετέχων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του πρέπει να είναι δεόντως ενημερωμένοι για τους 
στόχους, τους κινδύνους και τις παρενέργειές της κλινικής δοκιμής.

Τροπολογία 451
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ο συμμετέχων ή, στην περίπτωση που ο 
συμμετέχων δεν δύναται να δώσει εν 
επιγνώσει συναίνεση, ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του έχει δώσει εν επιγνώσει 
συναίνεση·

(γ) ο συμμετέχων ή, σε περίπτωση
αδυναμίας του συμμετέχοντος να δώσει εν 
επιγνώσει συναίνεση, ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του έχει δώσει εν επιγνώσει 
συναίνεση. Κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει 
ζητηθεί να συμμετάσχει σε κλινική 
δοκιμή έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να 
συμμετάσχει χωρίς αν υποστεί εξ αυτού 
καμία ευθύνη ή αρνητική συνέπεια·

Or. en

Τροπολογία 452
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ο συμμετέχων ή, στην περίπτωση που ο 
συμμετέχων δεν δύναται να δώσει εν 
επιγνώσει συναίνεση, ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του έχει δώσει εν επιγνώσει 

(γ) ο συμμετέχων ή, σε περίπτωση 
αδυναμίας του συμμετέχοντος να δώσει εν 
επιγνώσει συναίνεση, ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του έχει δώσει ελεύθερα και 
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συναίνεση· οικειοθελώς εν επιγνώσει συναίνεση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη δήλωση του Ελσίνκι της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης σχετικά με τις 
δεοντολογικές αρχές στην ιατρική έρευνα στην οποία οι συμμετέχοντες είναι άνθρωποι και 
σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού η απόφαση για 
συμμετοχή σε κλινική δοκιμή θα πρέπει να δίνεται ελεύθερα και οικειοθελώς.

Τροπολογία 453
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ο συμμετέχων ή, σε περίπτωση που ο 
συμμετέχων δεν είναι σε θέση να δώσει εν 
επιγνώσει συναίνεση, ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του είχε την ευκαιρία μέσω 
προηγούμενης συνέντευξης με τον 
ερευνητή ή μέλος της ομάδας έρευνας, να 
κατανοήσει τους στόχους, τους κινδύνους 
και τις δυσάρεστες επιπτώσεις της κλινικής 
δοκιμής, καθώς και τις συνθήκες υπό τις 
οποίες θα πραγματοποιηθεί· ο συμμετέχων 
έχει ενημερωθεί επίσης για το δικαίωμά 
του να αποχωρήσει ανά πάσα στιγμή από 
τις δοκιμές και χωρίς να υποστεί εξ αυτού 
καμία αρνητική συνέπεια·

δ) ο συμμετέχων ή, σε περίπτωση που ο 
συμμετέχων δεν είναι σε θέση να δώσει εν 
επιγνώσει συναίνεση, ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του είχε την ευκαιρία μέσω 
προηγούμενης συνέντευξης με τον 
ερευνητή ή εκπρόσωπό του, να κατανοήσει 
τους στόχους, τους κινδύνους και τις 
δυσάρεστες επιπτώσεις της κλινικής 
δοκιμής, καθώς και τις συνθήκες υπό τις 
οποίες θα πραγματοποιηθεί· ο συμμετέχων 
έχει ενημερωθεί επίσης για το δικαίωμά 
του να αποχωρήσει ανά πάσα στιγμή από 
τις δοκιμές και χωρίς να υποστεί εξ αυτού 
καμία αρνητική συνέπεια·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, στην πράξη, ένας ερευνητής μπορεί να αναθέσει σε ιατρό ή σε 
άλλο πρόσωπο το καθήκον να ενημερώσει και να λάβει τη συγκατάθεση του ατόμου που 
δηλώνει διαθεσιμότητα για την έρευνα ή του νομικού εκπροσώπου του. Για παράδειγμα, στη 
Γαλλία αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία.
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Τροπολογία 454
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ο συμμετέχων ή, σε περίπτωση που ο 
συμμετέχων δεν είναι σε θέση να δώσει εν 
επιγνώσει συναίνεση, ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του είχε την ευκαιρία μέσω 
προηγούμενης συνέντευξης με τον
ερευνητή ή μέλος της ομάδας έρευνας, να 
κατανοήσει τους στόχους, τους κινδύνους 
και τις δυσάρεστες επιπτώσεις της κλινικής 
δοκιμής, καθώς και τις συνθήκες υπό τις 
οποίες θα πραγματοποιηθεί· ο συμμετέχων 
έχει ενημερωθεί επίσης για το δικαίωμά 
του να αποχωρήσει ανά πάσα στιγμή από 
τις δοκιμές και χωρίς να υποστεί εξ αυτού 
καμία αρνητική συνέπεια·

(δ) ο συμμετέχων ή, σε περίπτωση που ο 
συμμετέχων δεν είναι σε θέση να δώσει εν 
επιγνώσει συναίνεση, ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του είχε την ευκαιρία μέσω 
προηγούμενης συνέντευξης με τον γιατρό 
που είναι ερευνητής ή μέλος της ομάδας 
έρευνας, να κατανοήσει τους στόχους, τους 
κινδύνους και τις δυσάρεστες επιπτώσεις 
της κλινικής δοκιμής, καθώς και τις 
συνθήκες υπό τις οποίες θα 
πραγματοποιηθεί· ο συμμετέχων έχει 
ενημερωθεί επίσης για το δικαίωμά του να 
αποχωρήσει ανά πάσα στιγμή από τις 
δοκιμές και χωρίς να υποστεί εξ αυτού 
καμία αρνητική συνέπεια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο ένας γιατρός έχει τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις και την πείρα έτσι ώστε να 
ενημερώσει συνολικά τους συμμετέχοντες σχετικά με τους κινδύνους και τα μειονεκτήματα της 
κλινικής δοκιμής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει η διαδικασία εν επιγνώσει συναίνεσης να διεξαχθεί 
από μέλος της ομάδας της κλινικής δοκιμής που να είναι εξειδικευμένος ιατρός.

Τροπολογία 455
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) ο συμμετέχων ή, στην περίπτωση που 
ο συμμετέχων δεν δύναται να δώσει εν 
επιγνώσει συναίνεση, ο νόμιμος 
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εκπρόσωπός του έχει δώσει εν επιγνώσει 
συναίνεση·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκοπιμότερο να αντικατασταθεί ο όρος αυτός και να τεθεί μετά το σημείο δ) του 
άρθρου 28, παράγραφος 1. Πράγματι, στην πράξη, πριν από την εν επιγνώσει συναίνεση, ο 
συμμετέχων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του πρέπει να είναι δεόντως ενημερωμένοι για τους 
στόχους, τους κινδύνους και τις παρενέργειές της κλινικής δοκιμής.

Τροπολογία 456
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Η προηγούμενη συνέντευξη με τον 
ερευνητή ή με μέλος της ερευνητικής 
ομάδος, με σκοπό την εν επιγνώσει 
συναίνεση, πρέπει να προϋποθέτει την 
διαπίστωση της πλήρους κατανόησης 
των πληροφοριών από πλευράς του 
συμμετέχοντος στην δοκιμή ή/και του 
εκπροσώπου του μέσω, λ.χ., της 
περιληπτικής παρουσίασης από τον ίδιο 
των πληροφοριών που έχει λάβει·

Or. pt

Τροπολογία 457
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο συμμετέχων δύναται, ανά πάσα 
στιγμή και χωρίς να υποστεί εξ αυτού 
καμία αρνητική συνέπεια, να αποσυρθεί 

3. Ο συμμετέχων δύναται, ανά πάσα 
στιγμή και χωρίς να υποστεί εξ αυτού 
καμία αρνητική συνέπεια, να αποσυρθεί 
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από την κλινική δοκιμή, αφού ανακαλέσει 
την εν επιγνώσει συναίνεσή του. Η 
ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τις 
δραστηριότητες που διεξήχθησαν βάσει 
της συναίνεσης πριν από την ανάκλησή 
της.

από την κλινική δοκιμή, αφού ανακαλέσει 
την εν επιγνώσει συναίνεσή του. Η 
ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τις 
δραστηριότητες που διεξήχθησαν βάσει 
της συναίνεσης πριν από την ανάκλησή 
της. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την 
κλινική δοκιμή, καθώς επίσης και τα 
δεδομένα που συγκεντρώνονται πριν από 
την ανάκληση της συναίνεσης, 
καταγράφονται, υπόκεινται επεξεργασία 
και αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μπορούν να κοινοποιηθούν, να 
ερμηνευθούν και να επικυρωθούν με 
ακρίβεια, προστατεύοντας συγχρόνως τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων 
των συμμετεχόντων στη δοκιμή.

Or. en

Τροπολογία 458
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο συμμετέχων δύναται, ανά πάσα 
στιγμή και χωρίς να υποστεί εξ αυτού 
καμία αρνητική συνέπεια, να αποσυρθεί 
από την κλινική δοκιμή, αφού ανακαλέσει 
την εν επιγνώσει συναίνεσή του. Η 
ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τις 
δραστηριότητες που διεξήχθησαν βάσει 
της συναίνεσης πριν από την ανάκλησή 
της.

3. Ο συμμετέχων δύναται, ανά πάσα 
στιγμή και χωρίς να υποστεί εξ αυτού 
καμία αρνητική συνέπεια, να αποσυρθεί 
από την κλινική δοκιμή, αφού ανακαλέσει 
την εν επιγνώσει συναίνεσή του. Η 
ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τις 
δραστηριότητες που διεξήχθησαν βάσει 
της συναίνεσης πριν από την ανάκλησή 
της. Τα στοιχεία που συνελέγησαν μεταξύ 
της ημερομηνίας της εν επιγνώσει 
συναίνεσης του συμμετέχοντος και της 
ημερομηνίας ανάκλησής της μπορούν να 
αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της δοκιμής, 
εκτός εάν ο συμμετέχων αντιτίθεται σε 
αυτό.

Or. fr
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Τροπολογία 459
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο συμμετέχων δύναται, ανά πάσα 
στιγμή και χωρίς να υποστεί εξ αυτού 
καμία αρνητική συνέπεια, να αποσυρθεί 
από την κλινική δοκιμή, αφού ανακαλέσει 
την εν επιγνώσει συναίνεσή του. Η 
ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τις 
δραστηριότητες που διεξήχθησαν βάσει 
της συναίνεσης πριν από την ανάκλησή 
της.

3. Ο συμμετέχων δύναται, ανά πάσα 
στιγμή και χωρίς να υποστεί εξ αυτού 
καμία ευθύνη ή αρνητική συνέπεια, να 
αποσυρθεί από την κλινική δοκιμή αφού 
ανακαλέσει , χωρίς να χρειάζεται καμία 
αιτιολόγηση την εν επιγνώσει συναίνεσή 
του. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει 
τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν βάσει 
της συναίνεσης πριν από την ανάκλησή 
της.

Or. en

Τροπολογία 460
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο συμμετέχων δύναται, ανά πάσα 
στιγμή και χωρίς να υποστεί εξ αυτού 
καμία αρνητική συνέπεια, να αποσυρθεί 
από την κλινική δοκιμή, αφού ανακαλέσει 
την εν επιγνώσει συναίνεσή του. Η 
ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τις 
δραστηριότητες που διεξήχθησαν βάσει 
της συναίνεσης πριν από την ανάκλησή 
της.

3. Ο συμμετέχων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός 
του δύναται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να 
υποστεί εξ αυτού καμία αρνητική 
συνέπεια, να αποσυρθεί από την κλινική 
δοκιμή, αφού ανακαλέσει την εν επιγνώσει 
συναίνεσή του. Η ανάκληση της 
συναίνεσης δεν θίγει τις δραστηριότητες 
που διεξήχθησαν βάσει της συναίνεσης 
πριν από την ανάκλησή της.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το επίπεδο προστασίας των ανίκανων προς δικαιοπραξία συμμετεχόντων δεν θα πρέπει να 
μειωθεί σε καμία περίπτωση. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να επιμείνουμε στη διατύπωση της 
οδηγίας 2001/20/ΕΚ.


