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Amendamentul 330
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru în cauză evaluează 
cererea, pentru teritoriul său, cu privire la 
următoarele aspecte:

(1) Fără a aduce atingere aspectelor 
vizate de partea I, astfel cum se 
menționează la articolul 6, fiecare stat 
membru în cauză evaluează cererea, pentru 
teritoriul său, cu privire la următoarele 
aspecte:

Or. en

Amendamentul 331
Philippe Juvin, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru în cauză evaluează 
cererea, pentru teritoriul său, cu privire la 
următoarele aspecte:

Evaluările părților I și II se realizează 
simultan. Fiecare stat membru în cauză 
evaluează cererea, pentru teritoriul său, cu 
privire la următoarele aspecte:

Or. fr

Amendamentul 332
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conformitatea cu cerințele privind 
consimțământul în cunoștință de cauză, 

eliminat
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astfel cum este prevăzut în capitolul V;

Or. en

Justificare

Aceste declarații nu au relevanță națională, ci relevanță comună și comunitară. Prin urmare, 
ar fi mai bine să fie mutate în partea I a evaluării.

Amendamentul 333
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conformitatea cu cerințele privind 
consimțământul în cunoștință de cauză, 
astfel cum este prevăzut în capitolul V;

(a) conformitatea cu cerințele privind 
protecția subiecților și consimțământul în
cunoștință de cauză, astfel cum sunt 
prevăzute în capitolul V;

Or. en

Amendamentul 334
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conformitatea cu cerințele privind 
consimțământul în cunoștință de cauză, 
astfel cum este prevăzut în capitolul V;

(a) conformitatea cu cerințele privind 
protecția subiecților și consimțământul în 
cunoștință de cauză, astfel cum sunt 
prevăzute în capitolul V;

Or. en

Justificare

Evaluarea etică limitată doar la procedura de verificare a consimțământului în cunoștință de 
cauză nu este suficientă. Propunerea de regulament trebuie să țină cont de diversitatea 



AM\929473RO.doc 5/69 PE506.160v02-00

RO

statelor membre în ceea ce privește evaluarea etică a protecției subiecților, un principiu 
respectat de diverse instrumente internaționale, de exemplu, Declarația de la Helsinki și 
Convenția de la Oviedo privind drepturile omului și biomedicina.

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

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) conformitatea cu dispozițiile 
legislative naționale legate de etică;

Or. en

Justificare

Rolul comitetelor de etică nu pare să fie foarte clar definit în propunerea Comisiei. Este 
necesar să se clarifice că evaluarea necesară pentru autorizarea unui trial clinic implică, de 
asemenea, aspecte etice.

Amendamentul 336
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) conformitatea cu Directiva 95/46/CE; eliminat

Or. en

Justificare

Aceste declarații nu au relevanță națională, ci relevanță comună și comunitară. Prin urmare, 
ar fi mai bine să fie mutate în partea I a evaluării.

Amendamentul 337
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) conformitatea cu articolul 46a;

Or. en

Justificare

Influențarea rezultatelor prin proiectul trialului clinic (testare cu placebo pentru rezultate 
îmbunătățite) este foarte lipsită de etică față de subiecți și, din păcate, un fenomen obișnuit în 
cercetarea medicală. Pentru a asigura evoluția reală a științei, noile medicamente sau 
testarea „fără respectarea indicațiilor” a medicamentelor existente sunt comparate cu 
intervenția optimă actuală dovedită (articolul 46a). Testarea medicamentelor cu placebo/fără 
tratament ar trebui realizată doar în cazurile în care nu există alt tratament.

Amendamentul 338
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) conformitatea cu dispoziții naționale 
mai protectoare în materie de trialuri 
clinice pe persoane vulnerabile.

Or. fr

Justificare

Trebuie amintit că, în materie de protecție a persoanelor vulnerabile, prezentul regulament 
trebuie să respecte dispozițiile restrictive prevăzute de statele membre în cauză pentru alte 
categorii de persoane vulnerabile, cum ar fi femeile însărcinate, lăuzele și cele care alăptează 
și persoanele private de libertate.

Amendamentul 339
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ha (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) conformitatea cu cerințele etice 
relevante pentru statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 340
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare stat membru în cauză 
evaluează acceptabilitatea etică a trialului 
clinic în conformitate cu legislația sa 
națională. Fiecare stat membru stabilește, 
în acest sens, comitete de etică. În cazul 
trialurilor clinice multicentrice, indiferent 
de numărul de comitete de etică, fiecare 
stat membru în cauză stabilește o 
procedură pentru adoptarea unui aviz 
unic.

Or. en

Amendamentul 341
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru în cauză 
completează evaluarea sa în termen de zece
zile de la data validării. Aceasta poate 
solicita, cu motive justificate, explicații 
suplimentare din partea sponsorului în ceea 
ce privește aspectele menționate la 
alineatul (1) numai în termenul menționat.

(2) Fiecare stat membru în cauză 
completează evaluarea sa în termen de 20 
de zile de la data validării. Acesta poate 
solicita, cu motive justificate, explicații 
suplimentare din partea sponsorului în ceea 
ce privește aspectele menționate la 
alineatul (1) numai în termenul menționat.
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Or. en

Amendamentul 342
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru în cauză informează 
sponsorul cu privire la suspendarea 
termenului prin intermediul portalului 
UE.

Or. fr

Amendamentul 343
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă sponsorul nu oferă explicații 
suplimentare în termenul stabilit de statul 
membru în conformitate cu primul 
paragraf, cererea este considerată ca fiind 
retrasă. Retragerea se aplică numai în ceea 
ce privește statul membru în cauză.

Dacă, la solicitarea statului membru în 
cauză, sponsorul nu oferă explicații 
suplimentare în termenul stabilit în 
conformitate cu primul paragraf, cererea de 
autorizare a unui trial clinic în curs de 
evaluare este considerată ca fiind retrasă. 
Retragerea se aplică numai în ceea ce 
privește statul membru în cauză.

Or. fr

Justificare

Formulare mai clară.

Amendamentul 344
Erik Bánki
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru poate prelungi termenele 
menționate la alineatele (2) și (3) cu încă 
15 zile în scopul consultării comitetelor de 
etică.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu menționează în mod explicit comitetele de etică, deși rolul lor în 
analizarea aspectelor etice ale trialurilor clinice este extrem de important. Ar fi, prin urmare, 
necesară o trimitere specială la comitetele de etică, precum și un termen suplimentar pentru a 
permite analizarea adecvată a aspectelor etice în cadrul procedurii.

Amendamentul 345
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă statul membru în cauză nu își 
prezintă raportul de evaluare în termenele 
prevăzute la alineatele (2) și (3), partea II 
este considerată acceptată de către statul 
membru în cauză.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 346
Cristian Silviu Bușoi
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Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Raportul de evaluare privind trialurile 

clinice în domeniul bolilor rare
(1) În cazul specific al trialurilor clinice 
în domeniul bolilor rare, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
141/2000 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind medicamentele orfane, 
statul membru raportor solicită avizul 
specializat al Grupului de lucru pentru 
consultanță științifică al Agenției 
Europene pentru Medicamente privind 
boala sau grupul de boli vizate de trialul 
clinic, inclusiv privind aspectele vizate de 
partea II a evaluării.
(2) În scopul evaluării aspectelor 
menționate la articolul 7, statul membru 
raportor notifică avizul Grupului de lucru 
pentru consultanță științifică statelor 
membre în cauză fără întârziere 
nejustificată.

Or. en

Justificare

În cazul bolilor rare, expertiza necesară pentru a evalua o cerere este în general precară la 
nivel național. Prin urmare, ar putea fi util ca aceasta să fie căutată la nivel european. 
Pentru a ajuta statul membru raportor și statele membre în cauză să furnizeze o evaluare 
bine informată a cererii, statul membru raportor ar trebui să consulte Grupul de lucru pentru 
consultanță științifică al AEM care este mai în măsură să furnizeze expertiza necesară.

Amendamentul 347
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Decizia privind trialul clinic Decizia finală privind trialul clinic

Or. fr

Amendamentul 348
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru în cauză notifică 
sponsorului prin portalul UE dacă trialul 
clinic este autorizat, dacă este autorizat
sub rezerva anumitor condiții, sau dacă
autorizația este refuzată.

(1) Fiecare stat membru în cauză notifică 
sponsorului prin portalul UE cu privire la 
decizia sa finală de a autoriza trialul 
clinic, de a-l autoriza sub rezerva anumitor 
condiții sau de a refuza autorizația.

Or. fr

Amendamentul 349
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii în termen de zece zile 
de la data evaluării sau ultima zi a evaluării 
menționate la articolul 7, reținându-se data 
care survine mai târziu.

Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii, care cuprinde deja 
opiniile exprimate de comitetul de etică în 
cauză, în termen de zece zile de la data 
evaluării sau ultima zi a evaluării 
menționate la articolul 7, reținându-se data 
care survine mai târziu.

Or. en
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Amendamentul 350
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Condițiile de autorizare pot fi legate 
doar de aspectele vizate de articolul 7 
alineatul (1). Fără a aduce atingere 
articolului 87, nu pot fi solicitate depuneri 
sau aprobări suplimentare.

Or. en

Justificare

Autorizarea condiționată, în formularea actuală, este prea vagă și ar trebui să fie limitată.

Amendamentul 351
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fără a aduce atingere primului paragraf, 
un stat membru în cauză poate să nu fie de 
acord cu concluzia statului membru 
raportor numai din următoarele motive:

Fără a aduce atingere primului paragraf, un 
stat membru în cauză poate să nu fie de 
acord să accepte partea I a raportului de 
evaluare numai din următoarele motive:

Or. en

Amendamentul 352
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) motive științifice legate de aspectele
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precizate la articolul 6 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 353
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) siguranța subiectului, în special în 
privința criteriilor de includere sau de 
neincludere în trial, și procedurile de 
monitorizare prevăzute în trialul clinic 
propus;

Or. en

Amendamentul 354
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – punctul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) preocupări etice întemeiate care reies 
din evaluarea de la articolul 6 alineatul 
(1);

Or. en

Justificare

Pentru a include preocupările etice care reies din evaluarea părții I ca derogare.

Amendamentul 355
Margrete Auken, Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – punctul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) refuzul comitetului de etică de a 
aproba desfășurarea unui trial clinic în 
statul membru în cauză;

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să poată obține o derogare de la desfășurarea unui trial clinic din 
motive etice. O decizie negativă din partea comitetului de etică dintr-un stat membru în cauză 
trebuie să aibă neapărat ca rezultat neacordarea autorizării trialului clinic pentru statul 
membru în cauză.

Amendamentul 356
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dacă, în baza celui de-al doilea paragraf 
litera (a), statul membru în cauză nu este 
de acord cu concluzia, acesta își comunică 
dezacordul, împreună cu o justificare 
detaliată bazată pe argumente științifice și 
socioeconomice, precum și un rezumat al 
acestuia, prin portalul UE către Comisie, 
către toate statele membre și către sponsor.

Dacă statul membru în cauză nu este de 
acord cu concluzia statului membru 
raportor, acesta își comunică dezacordul 
prin portalul UE către Comisie, către toate 
statele membre și către sponsor.

Or. en

Justificare

Sarcină disproporțională pentru statele membre, având în vedere termenul scurt.

Amendamentul 357
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, în baza celui de-al doilea paragraf 
litera (a), statul membru în cauză nu este de 
acord cu concluzia, acesta își comunică 
dezacordul, împreună cu o justificare 
detaliată bazată pe argumente științifice și 
socioeconomice, precum și un rezumat al 
acestuia, prin portalul UE către Comisie, 
către toate statele membre și către sponsor.

Dacă, în baza celui de al doilea paragraf 
litera (a), statul membru în cauză nu este de 
acord cu concluzia statului membru 
raportor, acesta își comunică dezacordul, 
împreună cu o justificare detaliată bazată 
pe argumente științifice și socioeconomice, 
precum și un rezumat al acestuia, prin 
portalul UE către Comisie, către toate 
statele membre și către sponsor.

Or. fr

Amendamentul 358
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dacă, în baza celui de-al doilea paragraf 
litera (a), statul membru în cauză nu este de 
acord cu concluzia, acesta își comunică 
dezacordul, împreună cu o justificare 
detaliată bazată pe argumente științifice și 
socioeconomice, precum și un rezumat al 
acestuia, prin portalul UE către Comisie, 
către toate statele membre și către sponsor.

Dacă, în baza celui de al doilea paragraf 
litera (a), statul membru în cauză nu este de 
acord cu concluzia, acesta își comunică 
dezacordul, împreună cu o justificare 
detaliată bazată pe argumente științifice și 
socioeconomice, precum și un rezumat al 
acestuia, prin portalul UE către Comisie, 
către toate statele membre și către sponsor. 
Motivele dezacordului ar trebui puse la 
dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Dezacordul, în baza celui de al doilea paragraf litera (a), al unui stat membru privind 
concluzia ar trebui pus la dispoziția publicului în vederea asigurării transparenței și a 
informării publice cu privire la decizia legată refuzarea autorizării trialului clinic la nivel 
național.
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Amendamentul 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

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere primului și celui de 
al doilea paragraf, în cazul unui alt 
conflict, statele membre implicate 
încearcă să convină asupra unei 
concluzii. Dacă nu se ajunge la nicio 
concluzie, Comisia ia o decizie privind 
concluzia după audierea statelor membre 
implicate și, dacă este cazul, după 
consultarea Agenției Europene pentru 
Medicamente.

Or. en

Justificare

Decizia statului membru raportor este obligatorie pentru celelalte state. Este posibil ca un
stat membru raportor să susțină un trial clinic, în timp ce autoritățile și comitetele de etică 
ale majorității statelor membre în cauză să nu îl susțină. Chiar dacă autoritățile și comitetele 
de etică colaborează în scopul ajungerii la un acord, trebuie să existe o soluție pentru 
rezolvarea conflictelor. Comisia este verificată de PE și de Consiliu și, prin urmare, este mai 
autorizată să ia o astfel de decizie decât statul membru raportor. Întrucât este prevăzut doar 
pentru circumstanțele extraordinare, timpul suplimentar necesar este acceptabil.

Amendamentul 360
Philippe Juvin, Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă statul membru în cauză 
contestă concluzia statului membru 
raportor în temeiul dispozițiilor 
alineatului (2) al doilea paragraf literele 
(a) și (b), trialul clinic nu se poate 
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desfășura în statul membru în cauză.

Or. fr

Justificare

Textul propus de Comisie [articolul 8 alineatul (2)] permite unui stat membru în cauză să 
conteste decizia de autorizare a unui trial luată de statul membru raportor, însă nu arată care 
este consecința. Amendamentul precizează în mod clar că, în acest caz, statul membru poate 
obține o „derogare” („opt out”) de la concluziile statului membru raportor și că trialul nu se 
poate desfășura în statul membru în cauză.

Amendamentul 361
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă, în ceea ce privește partea I din 
raportul de evaluare, trialul clinic este 
acceptabil sau acceptabil sub rezerva unor 
condiții, statul membru în cauză include în 
decizia sa concluzia sa cu privire la partea 
II din raportul de evaluare.

(3) Dacă, în ceea ce privește partea I din 
raportul de evaluare, trialul clinic este 
acceptabil sau acceptabil sub rezerva unor 
condiții, statul membru în cauză include în 
decizia sa concluzia sa cu privire la partea 
II din raportul de evaluare. Statul membru 
în cauză transmite sponsorului partea I și 
partea II ale raportului de evaluare, 
inclusiv concluziile acestora.

Or. en

Justificare

Transmiterea ambelor părți ale raportului de evaluare va conferi mai multă claritate 
procesului de evaluare.

Amendamentul 362
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul unui refuz din partea unui 
stat membru cu privire la partea II, 
sponsorul are posibilitatea de a face 
recurs o singură dată pe lângă statul 
membru în cauză prin intermediul 
portalului Uniunii Europene prevăzut la 
articolul 77. Sponsorul are posibilitatea 
de a trimite explicații suplimentare în 
termen de șapte zile. Statul membru în 
cauză evaluează a doua oară, pentru 
teritoriul său, aspectele prevăzute la 
articolul 7 alineatul (1) și ia în 
considerare explicațiile suplimentare 
transmise de sponsor.
Statul membru în cauză trebuie să 
completeze evaluarea sa în termen de 
șapte zile de la data primirii explicațiilor 
suplimentare. Dacă, în termen de șapte 
zile, statul membru în cauză refuză sau 
nu furnizează nicio concluzie cu privire la 
partea II, cererea este considerată 
refuzată definitiv și trialul clinic nu va 
putea să se desfășoare în statul membru 
în cauză.

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează introducerea unei posibilități de recurs pentru sponsori în cadrul 
procedurii de evaluare a părții II. Această posibilitate de recurs va permite sponsorului să 
justifice sau să explice pentru ultima dată statului membru în cauză aspectele trialului clinic 
care reies din partea II. Pentru a nu întârzia în mod abuziv procedura de evaluare, această 
posibilitate de recurs este echilibrată prin intermediul principiului aprobării tacite.

Amendamentul 363
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorului decizia sa în 
termenele menționate la alineatul (1), 
concluzia cu privire la partea I din raportul 
de evaluare se consideră ca fiind decizia 
statului membru în cauză cu privire la 
cererea de autorizare a trialului clinic.

(4) În privința trialurilor clinice cu 
intervenție redusă, în cazul în care statul 
membru în cauză nu a notificat sponsorului 
decizia sa în termenele menționate la 
alineatul (1), concluzia cu privire la 
partea I din raportul de evaluare se 
consideră ca fiind decizia statului membru 
în cauză cu privire la cererea de autorizare 
a trialului clinic, cu condiția să fi fost
considerat trial clinic cu intervenție 
redusă în conformitate cu articolul 5 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Aprobarea tacită a trialurilor clinice de la acest alineat (bazată exclusiv pe cererea privind 
partea I) implică un risc mai mare pentru subiecți și, prin urmare, ar trebui limitată la 
trialurile clinice cu intervenție redusă.

Amendamentul 364
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorului decizia sa în 
termenele menționate la alineatul (1), 
concluzia cu privire la partea I din 
raportul de evaluare se consideră ca fiind 
decizia statului membru în cauză cu 
privire la cererea de autorizare a trialului
clinic.

(4) Statul membru în cauză notifică
sponsorului decizia sa în termenele 
menționate la alineatul (1). Un trial clinic 
poate începe numai după ce statul
membru în cauză a notificat sponsorul 
prin intermediul portalului UE că trialul 
clinic a fost autorizat.

Or. en

Amendamentul 365
Zofija Mazej Kukovič
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre în cauză nu pot solicita
explicații suplimentare din partea 
sponsorului după data evaluării.

(5) Statele membre în cauză pot solicita
explicații suplimentare din partea 
sponsorului după data evaluării în scopul 
derulării unei monitorizări continue a 
eticii și a siguranței cercetării clinice pe 
oameni.

Or. sl

Amendamentul 366
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) După data notificării, cu excepția 
cazului în care statul membru în cauză 
refuză să acorde autorizarea, nicio altă 
evaluare sau decizie nu împiedică 
sponsorul să înceapă trialul clinic.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că odată ce decizia unică este notificată de către statul membru în 
cauză, sponsorul poate începe trialul clinic.

Amendamentul 367
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoanele care evaluează cererea Persoanele care evaluează partea I și 
partea II ale dosarului de cerere
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Or. fr

Amendamentul 368
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele care validează și evaluează 
cererea nu fac obiectul unor conflicte de 
interese, sunt independente de sponsor, de 
instituția locului de desfășurare a trialului
și de investigatorii implicați și sunt libere 
de orice altă influență nejustificată.

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele care validează și evaluează 
părțile I și II ale cererii nu fac obiectul 
unor conflicte de interese, sunt 
independente de sponsor și de 
investigatorii implicați și sunt libere de 
orice altă influență nejustificată.

Or. fr

Amendamentul 369
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele care validează și evaluează 
cererea nu fac obiectul unor conflicte de 
interese, sunt independente de sponsor, de 
instituția locului de desfășurare a trialului 
și de investigatorii implicați și sunt libere 
de orice altă influență nejustificată.

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele care validează și evaluează 
cererea nu fac obiectul unor conflicte de 
interese, sunt independente de sponsor, de 
instituția locului de desfășurare a trialului 
și de investigatorii implicați și sunt libere 
de orice altă influență nejustificată. 
Numele și declarațiile de interese ale 
persoanelor care validează și evaluează 
cererile de autorizare a unui trial clinic se 
pun la dispoziția publicului.

Or. en
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Justificare

Creșterea transparenței cu privire la procesul decizional pentru validarea și evaluarea unui 
trial clinic ar contribui la integritatea și independența deciziilor luate și ar trebui, în cele din 
urmă, să consolideze încrederea în autoritățile publice responsabile de la nivel național.

Amendamentul 370
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele care validează și evaluează 
cererea nu fac obiectul unor conflicte de 
interese, sunt independente de sponsor, de 
instituția locului de desfășurare a trialului 
și de investigatorii implicați și sunt libere 
de orice altă influență nejustificată.

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele care validează și evaluează 
cererea nu fac obiectul unor conflicte de 
interese, sunt independente de sponsor, de 
instituția locului de desfășurare a trialului 
și de investigatorii implicați și sunt libere 
de orice altă influență nejustificată. Dacă 
este posibil, persoanele care validează 
cererile publică, prin urmare, în baza de 
date a UE declarația lor de interese sau o 
declarație potrivită căreia nu au interese.

Or. en

Amendamentul 371
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele care validează și evaluează 
cererea nu fac obiectul unor conflicte de 
interese, sunt independente de sponsor, de 
instituția locului de desfășurare a trialului 
și de investigatorii implicați și sunt libere 
de orice altă influență nejustificată.

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele care validează și evaluează 
cererea nu fac obiectul unor conflicte de 
interese, sunt independente de sponsor, de 
instituția locului de desfășurare a trialului 
și de investigatorii implicați și sunt libere 
de orice altă influență nejustificată. CV-ul 
și declarația de interese ale persoanelor 
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care validează și evaluează cererea se 
publică pe portalul UE.

Or. en

Justificare

În vederea obținerii unei transparențe depline a trialului clinic, este necesar să se publice 
CV-ul și declarația de interese ale persoanelor care validează și evaluează cererea. Acest 
lucru trebuie făcut prin intermediul portalului UE, întrucât acesta va servi ca interfață pentru 
întreaga procedură, conform propunerii.

Amendamentul 372
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele care validează și evaluează 
cererea nu fac obiectul unor conflicte de 
interese, sunt independente de sponsor, de 
instituția locului de desfășurare a trialului 
și de investigatorii implicați și sunt libere 
de orice altă influență nejustificată.

(1) Un organism instituțional de evaluare 
(IRB)/comitet de etică independent (CEI) 
este responsabil cu evaluarea descrisă în 
prezentul capitol. Potrivit normelor care 
reglementează alcătuirea și 
responsabilitățile IRB/CEI, statele 
membre se asigură că persoanele care 
validează și evaluează cererea nu fac 
obiectul unor conflicte de interese, sunt 
independente de sponsor, de instituția 
locului de desfășurare a trialului și de 
investigatorii implicați și sunt libere de 
orice altă influență nejustificată.

Or. en

Justificare

Astfel cum s-a precizat anterior, evaluarea etică face parte din evaluare și nu poate fi luată în 
considerare separat.

Amendamentul 373
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că evaluarea 
este efectuată în comun de un număr 
rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificarea și 
experiența necesare.

(2) Statele membre se asigură că evaluarea 
părții II este efectuată de un grup de 
persoane dintre care cel puțin jumătate 
îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 
46 din prezentul regulament.

Or. fr

Justificare

Pentru mai multă claritate, trebuie modificat articolul 9 alineatul (2). Expresia „care dispun 
de calificarea și experiența necesare”, propusă de Comisie, este neclară și face obiectul unor 
interpretări diferite.

Amendamentul 374
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că evaluarea 
este efectuată în comun de un număr 
rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificarea și experiența 
necesare.

(2) Statele membre se asigură că evaluarea 
este efectuată în comun de un număr 
rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificarea și experiența 
necesare. În plus, în evaluare se ține cont 
de opinia exprimată de comitetul de etică 
în cauză.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2



AM\929473RO.doc 25/69 PE506.160v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că evaluarea 
este efectuată în comun de un număr 
rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificarea și experiența 
necesare.

(2) Statele membre se asigură că evaluarea 
este efectuată în comun de un număr 
rezonabil de persoane, inclusiv un număr 
semnificativ de medici, care, în mod 
colectiv, dispun de calificarea și experiența 
necesare.

Or. en

Amendamentul 376
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În evaluare se va ține cont de opinia 
exprimată de cel puțin o persoană al cărei 
domeniu de interes principal este non-
științific. Opinia exprimată de cel puțin 
un pacient trebuie să fie luată în 
considerare.

(3) În evaluare se ține cont de opinia 
exprimată de un comitet de etică. Se 
stabilesc proceduri pentru a permite 
sponsorului să facă recurs. Comisia 
elaborează orientări privind participarea 
pacienților, bazându-se pe bunele practici 
existente.

Or. en

Justificare

Reiese clar din discuțiile purtate cu unele comitete de etică pe parcursul evenimentelor 
organizate de EFGCP că acestea consideră că termenii generali precum „a ține cont” sunt 
neclari și, prin urmare, sunt îngrijorate că s-ar putea acorda autorizații pentru un trial pe 
care l-au evaluat negativ. În mod evident nu aceasta este intenția acestui amendament și 
propunem această nouă formulare pentru a aduce clarificări suplimentare.

Amendamentul 377
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În evaluare se va ține cont de opinia 
exprimată de cel puțin o persoană al cărei 
domeniu de interes principal este non-
științific. Opinia exprimată de cel puțin un 
pacient trebuie să fie luată în considerare.

(3) În evaluare se ține cont de opinia 
exprimată de cel puțin o persoană al cărei 
domeniu de interes principal este non-
științific. Opinia exprimată de cel puțin un 
pacient se ia în considerare. Un comitet de 
etică independent precum cel menționat 
în Declarația de la Helsinki și ICH-GCP 
este implicat în evaluarea fiecărui trial 
clinic.

Or. en

Amendamentul 378
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În evaluare se va ține cont de opinia 
exprimată de cel puțin o persoană al cărei 
domeniu de interes principal este non-
științific. Opinia exprimată de cel puțin un 
pacient trebuie să fie luată în considerare.

(3) În evaluare se ține cont de opinia 
exprimată de un comitet de etică 
independent de la nivel național.

Or. es

Amendamentul 379
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În evaluare se va ține cont de opinia 
exprimată de cel puțin o persoană al cărei 
domeniu de interes principal este non-
științific. Opinia exprimată de cel puțin 
un pacient trebuie să fie luată în 

(3) În evaluare se ține cont de opinia 
exprimată de un comitet de etică.
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considerare.

Or. es

Amendamentul 380
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia publică orientări privind 
comitetele de etică destinate statelor 
membre, pentru a îmbunătăți procedurile 
și a facilita derularea trialurilor în mai 
multe state membre, fără a compromite 
siguranța subiecților.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să propună orientări destinate comitetelor de etică bazate pe cele mai bune 
practici din statele membre pentru a integra și a facilita o mai bună cooperare între statele 
membre.

Amendamentul 381
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă subiecții sunt minori, se acordă o 
atenție specială evaluării cererii de 
autorizare a unui trial clinic pe baza 
competențelor pediatrice sau după 
consiliere cu privire la problemele clinice, 
etice și psihosociale în domeniul pediatriei.

(1) Dacă subiecții sunt minori, se acordă o 
atenție specială evaluării cererii de 
autorizare a unui trial clinic pe baza 
competențelor pediatrice sau după 
consiliere cu privire la problemele clinice, 
etice și psihosociale în domeniul pediatriei, 
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în conformitate cu Ghidul privind tema 
E11 a ICH și cu Recomandările etice ale 
UE (CE, 2008).

Or. en

Justificare

Orientările privind tema E11 a ICH convenite la nivel internațional, precum și recomandările 
emise de Comisia Europeană reprezintă documentele de referință pentru evaluarea unui trial 
clinic pediatric.

Amendamentul 382
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care subiecții aparțin 
altor segmente de populație vulnerabile, 
inclusiv persoanele în vârstă, persoanele 
fragile și persoanele care suferă de 
demență, se acordă o atenție specială 
evaluării cererii de autorizare a unui trial 
clinic pe baza cunoștințelor de specialitate 
ale profesioniștilor din domeniul respectiv 
sau a consultărilor cu privire la 
problemele clinice, etice și psihosociale 
din acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 383
Philippe Juvin, Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care trialul clinic privește 
alte categorii de subiecți care sunt 
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considerați persoane vulnerabile în 
dreptul național, cererea de autorizare a 
trialului clinic este evaluată în lumina 
dispozițiilor naționale ale statelor membre 
în cauză.

Or. fr

Justificare

Trebuie amintit că, în materie de protecție a persoanelor vulnerabile, prezentul regulament 
trebuie să respecte dispozițiile prevăzute de statele membre în cauză pentru alte categorii de 
persoane vulnerabile, cum ar fi femeile însărcinate, lăuzele și cele care alăptează și 
persoanele private de libertate.

Amendamentul 384
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care subiecții aparțin 
unor segmente de populație vulnerabile, 
se acordă o atenție specială evaluării 
cererii de autorizare a unui trial clinic pe 
baza cunoștințelor de specialitate privind 
boala relevantă, a situației medicale sau 
sociale a subiectului sau a consultărilor 
cu privire la problemele clinice, etice și 
psihosociale din acest domeniu.

Or. es

Amendamentul 385
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care dispozițiile naționale 
privind protecția subiecților trialurilor 
clinice sunt mai cuprinzătoare decât 
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dispozițiile prezentului regulament, se 
aplică măsurile cele mai protectoare.

Or. en

Justificare

Dacă în unele state membre (de exemplu, în Franța pentru femeile însărcinate) se aplică 
norme mai protectoare, acestea ar trebui să se aplice în continuare astfel cum s-a prevăzut la 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/20/CE.

Amendamentul 386
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care dispozițiile naționale 
privind protecția subiecților trialurilor 
clinice sunt mai cuprinzătoare decât 
dispozițiile prezentului regulament, se 
aplică măsura cea mai protectoare.

Or. en

Justificare

În cazurile în care există norme protectoare naționale pentru grupurile vulnerabile, acestea 
ar trebui respectate.

Amendamentul 387
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Depunerea și evaluarea cererilor limitate 
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la aspecte vizate de partea I din raportul 
de evaluare

Dacă sponsorul solicită acest lucru, 
cererea de autorizare a unui trial clinic, 
evaluarea și decizia trebuie să se limiteze
la aspectele vizate de partea I din raportul 
de evaluare.
După notificarea deciziei privind 
aspectele vizate de partea I din raportul de 
evaluare, sponsorul poate depune o cerere 
pentru o autorizație limitată la aspectele 
vizate de partea II a raportului de 
evaluare. În acest caz, cererea se 
evaluează în conformitate cu articolul 7, 
iar statul membru în cauză notifică 
decizia sa cu privire la partea II din 
raportul de evaluare în conformitate cu 
articolul 8.

Or. en

Justificare

Evaluarea științifică și evaluarea etică nu ar trebui separate în cadrul raportului de evaluare, 
ceea ce se va întâmpla de fapt dacă există posibilitatea de a împărți întreaga procedură de 
evaluare în două și de a omite cerința de evaluare în conformitate cu articolul 6.

Amendamentul 388
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluările părților I și II se realizează 
simultan.

Or. fr

Amendamentul 389
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă sponsorul solicită acest lucru, cererea 
de autorizare a unui trial clinic, evaluarea 
și decizia trebuie să se limiteze la aspectele 
vizate de partea I din raportul de evaluare.

Dacă sponsorul solicită acest lucru, cererea 
de autorizare a unui trial clinic se limitează
la aspectele vizate de partea I din raportul 
de evaluare.

Or. en

Amendamentul 390
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

După notificarea deciziei privind aspectele 
vizate de partea I din raportul de evaluare, 
sponsorul poate depune o cerere pentru o 
autorizație limitată la aspectele vizate de 
partea II a raportului de evaluare. În acest 
caz, cererea se evaluează în conformitate 
cu articolul 7, iar statul membru în cauză 
notifică decizia sa cu privire la partea II din 
raportul de evaluare în conformitate cu 
articolul 8.

După notificarea deciziei privind aspectele 
vizate de partea I din raportul de evaluare, 
sponsorul depune o cerere pentru o 
autorizație limitată la aspectele vizate de 
partea II a raportului de evaluare. În acest 
caz, cererea se evaluează în conformitate 
cu articolul 7, iar statul membru în cauză 
notifică decizia sa cu privire la partea II din 
raportul de evaluare în conformitate cu 
articolul 8. Dacă nu se acordă aprobarea 
pentru oricare dintre părțile I și II ale 
dosarului de cerere, autorizarea trialului 
clinic se refuză.

Or. en

Justificare

Textul propunerii transformă partea II a dosarului de cerere într-o parte opțională întrucât 
sponsorul „poate depune o cerere” (sau nu) pentru autorizația vizată de partea II. În cazul în 
care sponsorul alege să nu depună o cerere, decizia ar fi bazată doar pe analiza părții I. 
Astfel ar fi excluse din evaluare aspecte etice importante vizate de partea II, ceea ce este 
inacceptabil. Fragment adăugat pentru claritate juridică.
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Amendamentul 391
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Cererile de autorizare a unui trial clinic 
sunt tratate ca priorități de statele membre 
în vederea îmbunătățirii, dacă este posibil, 
a termenelor definite atunci când trialul 
clinic este legat de o afecțiune care este o 
boală rară sau foarte rară și, ca atare, 
este supusă sarcinii administrative din 
cauza populației de pacienți extrem de 
redusă. Bolile rare și foarte rare sunt 
definite ca boli grave, invalidante și 
adesea mortale care afectează mai puțin 
de cinci  persoane la 10 000 sau, 
respectiv, mai puțin de o persoană la 
50 000 în Uniune.

Or. en

Justificare

Este adecvat să se acorde prioritate anumitor cereri de autorizare a unui trial clinic în 
termenele convenite și să se adopte măsuri în cadrul prezentului regulament, în vederea 
îmbunătățirii situației pacienților care suferă de boli rare sau foarte rare grave și mortale.

Amendamentul 392
Edite Estrela

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol nu aduce atingere 
posibilității ca sponsorul să depună, în 
urma refuzului acordării unei autorizații 
sau a retragerii cererii, o cerere de 
autorizare destinată oricărui stat membru în 
cauză. Cererea menționată se consideră o 

Prezentul capitol nu aduce atingere 
posibilității ca sponsorul să depună, în 
urma refuzului acordării unei autorizații 
sau a retragerii cererii, o cerere de 
autorizare destinată oricărui stat membru. 
Cererea menționată se consideră 
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nouă cerere de autorizare a unui alt trial 
clinic.

redepunere a cererii de autorizare a unui 
alt trial clinic. Aceasta este însoțită de 
orice raport de evaluare anterior și de 
observațiile statelor membre în cauză și 
subliniază modificările sau motivele care 
justifică redepunerea dosarului de cerere.

Or. en

Justificare

Potrivit propunerii, aceasta ar permite sponsorilor să aleagă după bunul plac cele mai 
permisive state membre, în special atunci când argumentele științifice pentru un trial clinic 
au fost considerate discutabile de statele membre implicate în cererea inițială. Pentru a evita 
sarcinile birocratice inutile și pentru a evita munca dublă, este esențial ca redepunerea 
cererii să fie însoțită de istoricul acesteia.

Amendamentul 393
Philippe Juvin, Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol nu aduce atingere 
posibilității ca sponsorul să depună, în 
urma refuzului acordării unei autorizații 
sau a retragerii cererii, o cerere de 
autorizare destinată oricărui stat membru în 
cauză. Cererea menționată se consideră o 
nouă cerere de autorizare a unui alt trial 
clinic.

Sponsorul are posibilitatea de a depune,
în urma refuzului acordării unei autorizații 
sau a retragerii cererii, o nouă cerere de 
autorizare destinată oricărui stat membru în 
cauză. Cererea menționată se consideră o 
nouă cerere de autorizare a unui alt trial 
clinic. Totuși, ea trebuie să precizeze 
motivele refuzului sau ale retragerii 
cererii inițiale de autorizare și 
modificările aduse în raport cu versiunea 
inițială a protocolului.

Or. fr

Justificare

Această dispoziție urmărește să împiedice situația în care un sponsor nu prezintă unui alt stat 
membru un proiect care a făcut obiectul unui refuz sau al unei retrageri, fără să îl fi informat 
în prealabil cu privire la refuzul sau retragerea inițială și la motivele care l-au motivat și fără 
să fi adus îmbunătățirile solicitate.
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Amendamentul 394
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Cererea poate fi depusă numai după data 
de notificare a deciziei de autorizare 
inițiale.

Cererea poate fi depusă numai după data de 
notificare a deciziei de autorizare inițiale 
de către toate statele membre în cauză.

Or. en

Justificare

Vor exista mai multe date de notificare a deciziei de autorizare inițiale, deoarece notificarea 
se face de către fiecare stat membru implicat. Deciziile vor fi notificate probabil în aproape 
același timp sau la o diferență de doar câteva zile. Având în vedere termenele scurte pentru 
autorizarea inițială, este preferabil ca procesul să fie cât mai simplu, clar și ordonat, fără a 
se trece la adăugarea unui nou stat membru înainte ca procedura inițială să fie încheiată.

Amendamentul 395
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Cererea poate fi depusă numai după data 
de notificare a deciziei de autorizare 
inițiale.

Cererea poate fi depusă numai după data de 
notificare a deciziei de autorizare inițiale în 
orice stat membru.

Or. en

Justificare

În vederea îmbunătățirii desfășurării trialurilor clinice multinaționale, ar trebui să se permită 
sponsorilor să se extindă la un stat membru suplimentar după luarea unei decizii de 
autorizare de oricare dintre statele membre în cauză din prima rundă.



PE506.160v02-00 36/69 AM\929473RO.doc

RO

Amendamentul 396
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru raportor pentru cererea 
menționată la alineatul (1) este statul 
membru raportor pentru procedura inițială 
de autorizare.

(2) În cazul în care a existat un stat
membru raportor pentru procedura inițială 
de autorizare, acesta este statul membru 
raportor pentru cererea menționată la 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Acest lucru este necesar pentru a asigura faptul că un stat membru raportor pentru 
autorizarea inițială este statul membru raportor și pentru procedura de extindere a trialului 
clinic. Un stat membru raportor ar trebui să fie numit doar dacă există trei sau mai multe 
state membre implicate într-o cerere. Un trial clinic nu ar trebui extins pe baza unui trial 
autorizat doar de unul sau două state membre.

Amendamentul 397
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 25 de zile de la data depunerii cererii 
menționate la alineatul (1), pentru trialuri 
clinice cu intervenție redusă;

(a) 25 de zile de la data depunerii cererii 
menționate la alineatul (1), pentru trialuri 
clinice cu risc grad redus de risc și pentru 
trialuri clinice cu grad mediu de risc 
utilizând programe de tratament susținute 
de dovezi publicate și/sau de orientări de 
tratament standard;

Or. en

Justificare

Procedură accelerată pentru trialurile cu grad redus de risc.
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Amendamentul 398
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 35 de zile de la data depunerii cererii 
menționate la alineatul (1), pentru trialuri 
clinice, altele decât trialurile clinice cu 
intervenție redusă;

(b) 35 de zile de la data depunerii cererii 
menționate la alineatul (1), pentru trialuri 
clinice, altele decât trialurile clinice, altele 
decât trialurile clinice cu risc redus de risc
și trialurile clinice cu grad mediu de risc 
utilizând programe de tratament susținute 
de dovezi publicate și/sau de orientări de 
tratament standard;

Or. en

Justificare

Procedură accelerată pentru trialurile cu grad redus de risc.

Amendamentul 399
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 40 de zile de la data depunerii cererii 
menționate la alineatul (1), pentru orice 
trialuri clinice cu medicamente 
experimentale pentru terapii avansate.

eliminat

Or. en

Justificare

„Medicamentele experimentale pentru terapii avansate” variază din punct de vedere al 
înțelegerii noastre și al înțelegerii în cadrul profesiei medicale, al autorităților de 
reglementare și al industriei. Multe medicamente pentru terapii avansate au fost utilizate zeci 
de ani, nu mai sunt noi și nu ar trebui să necesite timp suplimentar pentru a fi evaluate. Nu ar 
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trebui să se solicite un termen suplimentar pentru medicamentele pentru terapii avansate în 
general. Statele membre pot solicita mai multe informații, în cazul în care consideră că 
medicamentele pentru terapii avansate ar necesita o analiză suplimentară.

Amendamentul 400
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) refuzul comitetului de etică de a 
aproba desfășurarea trialului clinic.

Or. en

Amendamentul 401
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul de evaluare actualizat în ceea ce 
privește partea I se depune prin 
intermediul portalului UE și se pune la 
dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 402
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a obține aceste explicații 
suplimentare, statul membru raportor 

Pentru a obține aceste explicații 
suplimentare, statul membru raportor 
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suplimentar poate suspenda termenul 
menționat la alineatul (3) o perioadă de 
maximum 10 zile pentru trialurile clinice 
cu intervenție redusă și o perioadă de 
maximum 20 de zile pentru alte trialuri 
decât trialurile clinice cu intervenție 
redusă.

suplimentar poate suspenda termenul 
menționat la alineatul (3) o perioadă de 
maximum 10 zile pentru trialurile clinice 
cu grad redus de risc și pentru trialuri 
clinice cu grad mediu de risc utilizând 
programe de tratament susținute de dovezi 
publicate și/sau de orientări de tratament 
standard și o perioadă de maximum 20 de 
zile pentru alte trialuri decât trialurile 
clinice cu grad redus de risc și trialurile 
clinice cu grad mediu de risc utilizând 
programe de tratament susținute de dovezi 
publicate și/sau de orientări de tratament 
standard.

Or. en

Amendamentul 403
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dacă, în momentul primirii explicațiilor 
suplimentare, perioada rămasă pentru 
notificarea deciziei menționate la alineatul 
(4) este mai mică de trei zile, în cazul 
trialurilor clinice cu intervenție redusă, și 
mai mică de cinci zile pentru alte trialuri 
decât trialurile clinice cu intervenție 
redusă, termenul se prelungește la trei și, 
respectiv, cinci zile.

Dacă, în momentul primirii explicațiilor 
suplimentare, perioada rămasă pentru
notificarea deciziei menționate la alineatul 
(4) este mai mică de trei zile, în cazul 
trialurilor clinice cu grad redus de risc și 
al trialurilor clinice cu grad mediu de risc
utilizând programe de tratament susținute 
de dovezi publicate și/sau de orientări de 
tratament standard, și mai mică de cinci 
zile pentru alte trialuri decât trialurile 
clinice cu grad redus de risc și trialurile 
clinice cu grad mediu de risc utilizând 
programe de tratament susținute de dovezi 
publicate și/sau de orientări de tratament 
standard, termenul se prelungește la trei și, 
respectiv, cinci zile.

Or. en
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Amendamentul 404
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 – paragraful 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul de evaluare actualizat în ceea ce 
privește partea I se depune prin
intermediul portalului UE în baza de date 
a UE și se pune la dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Transparența stimulează încrederea cetățenilor în procesul de autorizare privind trialurile 
clinice.

Amendamentul 405
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statul membru în cauză suplimentar 
evaluează, pentru teritoriul său, aspectele 
referitoare la partea II din raportul de 
evaluare în termen de zece zile de la data 
depunerii cererii menționate la alineatul 
(1). În acest termen, acesta poate să 
solicite, cu motive justificate, explicații 
suplimentare din partea sponsorului cu 
privire la aspectele referitoare la partea II 
din raportul de evaluare în ceea ce privește 
teritoriul său.

(7) Statul membru în cauză suplimentar 
evaluează, pentru teritoriul său, aspectele 
referitoare la partea II din raportul de 
evaluare în termen de zece zile de la data 
depunerii cererii menționate la alineatul 
(1). În acest termen, acesta poate să solicite 
explicații suplimentare din partea 
sponsorului cu privire la aspectele 
referitoare la partea II din raportul de 
evaluare în ceea ce privește teritoriul său.

Or. en
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Justificare

Statul membru nu ar trebui să fie nevoit să își justifice solicitarea de clarificări și de 
informații suplimentare.

Amendamentul 406
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dacă statul membru în cauză 
suplimentar nu a notificat sponsorului 
decizia sa în termenul relevant menționat la 
alineatul (3), concluzia cu privire la partea 
I din raportul de evaluare se consideră ca 
fiind decizia statului membru în cauză 
suplimentar cu privire la cererea de 
autorizare a trialului clinic.

(10) Dacă statul membru în cauză 
suplimentar nu a notificat sponsorului 
decizia sa în termenul relevant menționat la 
alineatul (3), statul membru suplimentar 
depune o explicație prin intermediul 
portalului UE cu o indicație privind 
momentul în care va fi făcută notificarea. 

Or. en

Justificare

Autorizația ar trebui acordată de statele membre explicit, și nu tacit, astfel cum impunea o 
cerință din Directiva 2001/20/CE. Sancțiunile pentru nerespectarea termenelor de către un 
stat membru ar trebui să reflecte sancțiunile propuse de Comisie pentru nerespectarea de 
către sponsor a termenelor de la articolul 34 alineatul (3) al doilea paragraf.

Amendamentul 407
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Un sponsor nu depune o cerere în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol dacă se află în curs o procedură 
menționată în capitolul III cu privire la 

(11) Un sponsor nu depune o cerere în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol dacă se află în curs o procedură 
menționată în capitolul III cu privire la 
trialul clinic respectiv și la un aspect vizat 
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trialul clinic respectiv. de partea I a raportului de evaluare.

Or. en

Justificare

Evaluarea din partea II se face la nivel național, astfel încât o procedură de modificare 
substanțială legată de partea II, aflată în curs de derulare, nu ar trebui să împiedice 
depunerea unei cereri de adăugare a unui nou stat membru.

Amendamentul 408
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Un sponsor nu depune o cerere în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol dacă se află în curs o procedură 
menționată în capitolul III cu privire la 
trialul clinic respectiv.

(11) Un sponsor nu depune o cerere în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol dacă se află în curs o procedură 
menționată în capitolul III cu privire la 
trialul clinic respectiv și la un aspect vizat 
de partea I a raportului de evaluare.

Or. en

Justificare

Pentru a facilita desfășurarea trialurilor clinice multinaționale, ar trebui introdusă 
flexibilitatea de a adăuga noi state membre. Sponsorul ar trebui să poată adăuga noi state 
membre, dacă nu există nicio modificare substanțială în curs de derulare care să afecteze 
partea I.

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

Propunere de regulament
Articolul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 O modificare substanțială poate fi pusă în 
aplicare numai dacă a fost aprobată în 
conformitate cu procedura stabilită în 
prezentul capitol.

O modificare substanțială poate fi pusă în 
aplicare numai dacă a fost aprobată în 
conformitate cu procedura stabilită în 
prezentul capitol și dacă a fost aprobată de 
un comitet de etică independent înainte de 
punerea sa în aplicare.

Or. en

Amendamentul 410
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru modificările substanțiale definite 
la articolul 35, sponsorul depune un dosar 
de cerere în termen de 15 zile de la decizia 
sponsorului de a întrerupe temporar sau 
de a înceta trialul.

Or. en

Justificare

Articolul 35 din regulament clarifică faptul că întreruperea temporară/încetarea anticipată 
ar trebui introduse ca amendament substanțial, însă nu se specifică niciun termen. În cadrul 
actual termenul este de 15 zile și se propune păstrarea acestuia.

Amendamentul 411
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de patru zile de la depunerea 
dosarului de cerere, statul membru raportor 

(2) În termen de 10 zile de la depunerea 
dosarului de cerere, statul membru raportor 
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notifică sponsorul prin portalul UE cu 
privire la următoarele:

notifică sponsorul prin portalul UE cu 
privire la următoarele:

Or. en

Justificare

Stabilirea unor termene prea scurte prezintă riscul ca statele membre să nu poată analiza cu 
atenție dosarul de evaluare. De exemplu, clasificarea unei tomografii computerizate ca fiind 
cu intervenție reduse necesită o evaluare detaliată și atentă a protocolului de cercetare.

Amendamentul 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, 
Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În termen de 10 zile de la depunerea 
dosarului de cerere, statul membru raportor 
notifică sponsorul prin portalul UE cu 
privire la următoarele:

Or. en

Justificare

Toate aspectele specificate la literele (a) și (c) necesită o examinare substanțială; patru zile 
nu sunt suficiente.

Amendamentul 413
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care trialul clinic este un trial 
clinic cu intervenție redusă, dacă va 
rămâne un trial clinic cu intervenție redusă

(c) în cazul în care trialul clinic este un trial 
clinic cu grad mediu de risc sau cu grad 
redus de risc, dacă va rămâne un trial 
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după modificarea substanțială. clinic cu grad mediu de risc sau cu grad 
redus de risc după modificarea 
substanțială.

Or. en

Amendamentul 414
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă statul membru raportor nu a 
notificat sponsorul în termenul menționat 
la alineatul (2), modificarea substanțială 
pentru care s-a depus cererea se 
consideră ca fiind un aspect vizat de 
partea I din raportul de evaluare, cererea 
este considerată completă și, dacă trialul 
clinic este un trial clinic cu intervenție 
redusă, acesta este considerat ca fiind un 
trial clinic cu intervenție redusă după 
modificarea substanțială.

(3) Dacă statul membru raportor nu a 
notificat sponsorul în termenul menționat 
la alineatul (2), statul membru raportor 
depune o explicație prin intermediul 
portalului UE cu o indicație privind 
momentul în care va fi făcută notificarea. 

Or. en

Justificare

Autorizația ar trebui acordată de statele membre explicit, și nu tacit, astfel cum impunea o 
cerință din Directiva 2001/20/CE. Sancțiunile pentru nerespectarea termenelor de către un 
stat membru ar trebui să reflecte sancțiunile propuse de Comisie pentru nerespectarea de 
către sponsor a termenelor de la articolul 34 alineatul (3) al doilea paragraf.

Amendamentul 415
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă statul membru raportor nu a 
notificat sponsorul în termenul menționat 
la alineatul (2), modificarea substanțială 
pentru care s-a depus cererea se consideră 
ca fiind un aspect vizat de partea I din 
raportul de evaluare, cererea este 
considerată completă și, dacă trialul clinic 
este un trial clinic cu intervenție redusă, 
acesta este considerat ca fiind un trial clinic 
cu intervenție redusă după modificarea 
substanțială.

(3) Dacă statul membru raportor nu a 
notificat sponsorul în termenul menționat 
la alineatul (2), modificarea substanțială 
pentru care s-a depus cererea se consideră 
ca fiind un aspect vizat de partea I din 
raportul de evaluare, cererea este 
considerată completă și, dacă trialul clinic 
este un trial clinic cu grad mediu de risc 
sau cu grad redus de risc, acesta este 
considerat ca fiind un trial clinic cu grad 
mediu de risc sau cu grad redus de risc
după modificarea substanțială.

Or. en

Amendamentul 416
Margrete Auken

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dacă statul membru raportor nu a notificat 
sponsorul în conformitate cu alineatul (2) 
literele (a) - (c) în termen de trei zile de la 
primirea observațiilor sau a cererii 
completate, cererea este considerată 
completă și, dacă trialul clinic este un 
trial clinic cu intervenție redusă, acesta 
rămâne un trial clinic cu intervenție 
redusă după modificarea substanțială.

Dacă statul membru raportor nu a notificat 
sponsorul în conformitate cu alineatul (2) 
literele (a)-(c) în termen de trei zile de la 
primirea observațiilor sau a cererii 
completate, statul membru raportor 
depune o explicație prin intermediul 
portalului UE cu o indicație privind 
momentul în care va fi făcută notificarea. 

Or. en

Justificare

Autorizația ar trebui acordată de statele membre explicit, și nu tacit, astfel cum impunea o 
cerință din Directiva 2001/20/CE. Sancțiunile pentru nerespectarea termenelor de către un 
stat membru ar trebui să reflecte sancțiunile propuse de Comisie pentru nerespectarea de 
către sponsor a termenelor de la articolul 34 alineatul (3) al doilea paragraf.
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Amendamentul 417
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă statul membru raportor constată 
că cererea nu se referă la un aspect vizat de 
partea I din raportul de evaluare, că cererea 
nu este completă sau că trialul clinic nu va 
mai fi un trial clinic cu intervenție redusă
după modificarea substanțială, contrar 
celor declarate de către sponsor, acesta 
informează sponsorul prin portalul UE și 
stabilește o perioadă maximă de șase zile 
pentru ca sponsorul să prezinte observații 
sau să completeze cererea prin portalul UE.

(4) Dacă statul membru raportor constată 
că cererea nu se referă la un aspect vizat de 
partea I din raportul de evaluare, că cererea 
nu este completă sau că trialul clinic nu va 
mai fi un trial clinic cu grad mediu de risc 
sau cu grad redus de risc după 
modificarea substanțială, contrar celor 
declarate de către sponsor, acesta 
informează sponsorul prin portalul UE și 
stabilește o perioadă maximă de șase zile 
pentru ca sponsorul să prezinte observații 
sau să completeze cererea prin portalul UE.

Or. en

Amendamentul 418
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Până la data evaluării, statele membre 
în cauză pot transmite către statul membru 
raportor orice considerent care prezintă 
relevanță pentru cerere. Statul membru 
raportor ia în considerare în mod 
corespunzător aceste considerente și le 
menționează în raportul de evaluare.

Or. en

Justificare

Evaluarea cererii de modificare substanțială ar trebui să urmeze aceleași cerințe ca în cazul 
cererii inițiale.
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Amendamentul 419
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Raportul de evaluare este transmis 
prin intermediul portalului UE în baza de 
date a UE și pus la dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 420
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii în termen de zece zile
de la data evaluării.

Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii, care cuprinde deja 
opiniile exprimate de comitetul de etică în 
cauză, în termen de 15 zile de la data 
evaluării.

Or. en

Amendamentul 421
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)



AM\929473RO.doc 49/69 PE506.160v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) refuzul comitetului de etică de a 
aproba desfășurarea trialului clinic.

Or. en

Amendamentul 422
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă, în ceea ce privește partea I din 
raportul de evaluare, modificarea 
substanțială este acceptabilă sau 
acceptabilă sub rezerva unor condiții, 
statul membru în cauză include în decizia 
sa concluzia sa cu privire la partea II din 
raportul de evaluare.

Or. en

Justificare

O modificare substanțială adusă părții I are consecințe asupra părții II. În consecință, și 
partea II trebuie depusă pentru reevaluare.

Amendamentul 423
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorul în termenul prevăzut la 
alineatul (1), se consideră că modificarea 

(2) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorul în termenul prevăzut la 
alineatul (1), statul membru în cauză 
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substanțială care a făcut obiectul cererii 
privește un aspect vizat de partea II din 
raportul de evaluare și cererea este 
considerată completă.

depune o explicație prin intermediul 
portalului UE cu o indicație privind 
momentul în care va fi făcută notificarea. 

Or. en

Justificare

Din motive legate de siguranța pacienților, autorizația ar trebui acordată de statele membre 
explicit, și nu tacit, astfel cum impunea o cerință din Directiva 2001/20/CE. Sancțiunile 
pentru nerespectarea termenelor de către un stat membru ar trebui să reflecte sancțiunile 
propuse de Comisie pentru nerespectarea de către sponsor a termenelor de la articolul 34 
alineatul (3) al doilea paragraf.

Amendamentul 424
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dacă statul membru în cauză nu a notificat 
sponsorul în conformitate cu alineatul (1) 
literele (a) și (b) în termen de trei zile de la 
primirea observațiilor sau a cererii 
completate, se consideră că modificarea 
substanțială care a făcut obiectul cererii 
privește un aspect vizat de partea II din 
raportul de evaluare și cererea este 
considerată completă.

Dacă statul membru în cauză nu a notificat 
sponsorul în conformitate cu alineatul (1) 
literele (a) și (b) în termen de trei zile de la 
primirea observațiilor sau a cererii 
completate, statul membru în cauză 
depune o explicație prin intermediul 
portalului UE cu o indicație privind 
momentul în care va fi făcută notificarea. 

Or. en

Justificare

Din motive legate de siguranța pacienților, autorizația ar trebui acordată de statele membre 
explicit, și nu tacit, astfel cum impunea o cerință din Directiva 2001/20/CE. Sancțiunile 
pentru nerespectarea termenelor de către un stat membru ar trebui să reflecte sancțiunile 
propuse de Comisie pentru nerespectarea de către sponsor a termenelor de la articolul 34 
alineatul (3) al doilea paragraf.
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Amendamentul 425
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, 
Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii în termen de zece zile
de la data validării.

Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii în termen de 10 zile de 
la data evaluării, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Evaluarea aspectelor vizate de partea II este în mod inevitabil legată de aspectele vizate de 
partea I. De exemplu, obiectul și cantitatea necesare ale informațiilor furnizate subiecților și 
despăgubirea acestora în caz de daune depind în special de raportul riscuri/beneficii. Dacă s-
ar adăuga cerințe suplimentare în partea I, iar evaluarea părții II ar fi realizată prima, ar 
putea fi nevoie de repetarea evaluării după finalizarea părții I. Amendamentul privind 
termenul are ca scop asigurarea faptului că evaluarea aspectelor vizate de partea II va fi 
depusă după finalizarea evaluării părții I.

Amendamentul 426
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii în termen de zece zile
de la data validării.

Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii, care cuprinde deja 
opiniile exprimate de comitetul de etică în 
cauză, în termen de 15 zile de la data 
validării.

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

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorul cu privire la decizia sa 
în termenele prevăzute la alineatele (5) și 
(6), modificarea substanțială se consideră 
ca fiind autorizată.

(7) În privința trialurilor clinice cu 
intervenție redusă, în cazul în care statul 
membru în cauză nu a notificat sponsorul 
cu privire la decizia sa în termenele 
prevăzute la alineatele (5) și (6), 
modificarea substanțială se consideră ca 
fiind autorizată, cu condiția să fi fost 
considerată trial clinic cu intervenție 
redusă în conformitate cu articolul 5 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Aprobarea tacită a unei modificări substanțiale a unui trial clinic de la acest alineat implică 
un risc mai mare pentru subiecți și, prin urmare, ar trebui limitată la trialurile clinice cu 
intervenție redusă.

Amendamentul 428
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorul cu privire la decizia sa 
în termenele prevăzute la alineatele (5) și 
(6), modificarea substanțială se consideră 
ca fiind autorizată.

(7) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorul cu privire la decizia sa 
în termenele prevăzute la alineatele (5) și 
(6), statul membru în cauză depune o 
explicație prin intermediul portalului UE 
cu o indicație privind momentul în care va 
fi făcută notificarea. 

Or. en
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Justificare

Autorizația ar trebui acordată de statele membre explicit, și nu tacit, astfel cum impunea o 
cerință din Directiva 2001/20/CE. Sancțiunile pentru nerespectarea termenelor de către un 
stat membru ar trebui să reflecte sancțiunile propuse de Comisie pentru nerespectarea de 
către sponsor a termenelor de la articolul 34 alineatul (3) al doilea paragraf.

Amendamentul 429
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru în cauză 
evaluează, pentru teritoriul său, aspectele 
modificării substanțiale care sunt vizate de 
partea II din raportul de evaluare în termen 
de zece zile de la data validării.

(1) Fiecare stat membru în cauză 
evaluează, pentru teritoriul său, aspectele 
modificării substanțiale care sunt vizate de 
partea II din raportul de evaluare în termen 
de 10 zile de la data validării, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 7 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Evaluarea cererii de modificare substanțială vizată de partea II ar trebui să urmeze aceleași 
cerințe ca în cazul părții II a cererii inițiale.

Amendamentul 430
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru în cauză 
evaluează, pentru teritoriul său, aspectele 
modificării substanțiale care sunt vizate de 
partea II din raportul de evaluare în termen 
de zece zile de la data validării.

(1) Fiecare stat membru în cauză 
evaluează, pentru teritoriul său, aspectele 
modificării substanțiale care sunt vizate de 
partea II din raportul de evaluare în termen 
de cincisprezece zile de la data validării, în 
conformitate cu procedura menționată la 
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articolul 7 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 431
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cursul termenului menționat la 
alineatul (1), statul membru în cauză poate 
solicita, cu motive justificate, explicații 
suplimentare din partea sponsorului cu 
privire la modificarea substanțială în ceea 
ce privește teritoriul său.

(2) Pe durata termenului menționat la 
alineatul (1), statul membru în cauză poate 
solicita explicații suplimentare din partea 
sponsorului cu privire la modificarea 
substanțială în ceea ce privește teritoriul 
său.

Or. en

Justificare

Statul membru în cauză nu ar trebui să fie nevoit să își justifice solicitarea de informații 
suplimentare.

Amendamentul 432
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii în termen de zece zile 
de la data evaluării sau ultima zi a evaluării 
menționate la articolul 22, reținându-se 
data care survine mai târziu.

Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii, care cuprinde deja 
opiniile exprimate de comitetul de etică în 
cauză, în termen de 15 zile de la data 
evaluării sau ultima zi a evaluării 
menționate la articolul 22, reținându-se 
data care survine mai târziu.

Or. en
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Amendamentul 433
Margrete Auken

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) refuzul comitetului de etică de a 
aproba modificarea substanțială a 
trialului clinic în statul membru în cauză;

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să poată obține o derogare de la desfășurarea unui trial clinic din 
motive etice după ce sponsorul a introdus o modificare substanțială. O decizie negativă din 
partea comitetului de etică dintr-un stat membru în cauză cu privire la o modificare 
substanțială trebuie să aibă neapărat ca rezultat neacordarea autorizării pentru statul 
membru în cauză.

Amendamentul 434
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) refuzul comitetului de etică de a 
aproba modificarea substanțială a 
trialului clinic.

Or. en

Amendamentul 435
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorului decizia sa în 
termenele menționate la alineatul (1), 
concluzia cu privire la modificarea 
substanțială a aspectelor vizate de partea I 
din raportul de evaluare se consideră ca 
fiind decizia statului membru în cauză cu 
privire la cererea de autorizare a 
modificării substanțiale.

(4) În privința trialurilor clinice cu 
intervenție redusă, în cazul în care statul 
membru în cauză nu a notificat sponsorului 
decizia sa în termenele menționate la 
alineatul (1), concluzia cu privire la 
modificarea substanțială a aspectelor vizate 
de partea I din raportul de evaluare se 
consideră ca fiind decizia statului membru 
în cauză cu privire la cererea de autorizare 
a modificării substanțiale, cu condiția să 
continue să fie un trial clinic cu 
intervenție redusă în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Aprobarea tacită a unei modificări substanțiale a unui trial clinic de la acest alineat implică 
un risc mai mare pentru subiecți și, prin urmare, ar trebui limitată la trialurile clinice cu 
intervenție redusă.

Amendamentul 436
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorului decizia sa în 
termenele menționate la alineatul (1), 
concluzia cu privire la modificarea 
substanțială a aspectelor vizate de partea I 
din raportul de evaluare se consideră ca 
fiind decizia statului membru în cauză cu 
privire la cererea de autorizare a 
modificării substanțiale.

(4) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorului decizia sa în 
termenele menționate la alineatul (1), 
statul membru în cauză depune o 
explicație prin intermediul portalului UE 
cu o indicație privind momentul în care va 
fi făcută notificarea. 

Or. en



AM\929473RO.doc 57/69 PE506.160v02-00

RO

Justificare

Autorizația ar trebui acordată de statele membre explicit, și nu tacit, astfel cum impunea o 
cerință din Directiva 2001/20/CE. Sancțiunile pentru nerespectarea termenelor de către un 
stat membru ar trebui să reflecte sancțiunile propuse de Comisie pentru nerespectarea de 
către sponsor a termenelor de la articolul 34 alineatul (3) al doilea paragraf.

Amendamentul 437
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) desfășurarea trialului, inclusiv contextul 
științific și măsurile luate,

(a) desfășurarea trialului, inclusiv contextul 
științific, metodologic și etic;

Or. en

Justificare

Evaluarea etică ar trebui să facă parte din evaluarea globală, astfel cum s-a menționat 
anterior.

Amendamentul 438
Roberta Angelilli

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) procesul de consimțământ/acord în 
cunoștință de cauză.

Or. en

Amendamentul 439
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o trimitere la trialul clinic sau trialurile 
clinice care sunt modificate substanțial;

(a) o trimitere la trialul clinic sau trialurile 
clinice care sunt modificate substanțial, 
utilizând numărul de înregistrare pe 
portalul UE;

Or. en

Justificare

Astfel s-ar facilita identificarea trialului vizat de modificarea propusă și s-ar permite 
depistarea modificărilor de protocol.

Amendamentul 440
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o trimitere la trialul clinic sau trialurile 
clinice care sunt modificate substanțial;

(a) o trimitere la trialul clinic sau trialurile 
clinice care sunt modificate substanțial, 
utilizând numărul universal de 
înregistrare al trialului sau numărul de 
înregistrare pe portalul UE;

Or. en

Justificare

Utilizarea numărului universal de înregistrare al trialului sau numărul de înregistrare pe 
portalul UE va facilita identificarea trialului în cauză și a modificării propuse.

Amendamentul 441
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă trialul clinic a fost efectuat în 
afara Uniunii, acesta trebuie să fie în 
conformitate cu principii echivalente celor 
din prezentul regulament în ceea ce 
privește drepturile și siguranța subiecților 
și fiabilitatea și robustețea datelor generate 
în cadrul trialului clinic.

(5) Dacă trialul clinic a fost efectuat în 
afara Uniunii, acesta trebuie să fie în 
conformitate cu principii echivalente celor 
din prezentul regulament în ceea ce 
privește drepturile, siguranța și 
bunăstarea subiecților și fiabilitatea și 
robustețea datelor generate în cadrul 
trialului clinic.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 442
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Datele cu privire la un trial clinic
transmise într-un dosar de cerere trebuie să 
se bazeze pe trialuri clinice care au fost 
înregistrate înainte de începerea lor într-un 
registru public care este un registru primar 
al Platformei internaționale de înregistrare 
a trialurilor clinice a Organizației Mondiale 
a Sănătății.

(6) Datele obținute în urma trialurilor 
clinice desfășurate pe pacienți, transmise 
într-un dosar de cerere, trebuie să se bazeze 
pe trialuri clinice care au fost înregistrate 
înainte de începerea lor într-un registru 
public care este un registru primar sau un 
furnizor de date al Platformei 
internaționale de înregistrare a trialurilor 
clinice a Organizației Mondiale a Sănătății.

Or. en

Amendamentul 443
Christofer Fjellner
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Datele cu privire la un trial clinic 
transmise într-un dosar de cerere trebuie să 
se bazeze pe trialuri clinice care au fost 
înregistrate înainte de începerea lor într-un 
registru public care este un registru primar 
al Platformei internaționale de înregistrare 
a trialurilor clinice a Organizației Mondiale 
a Sănătății.

(6) Datele cu privire la un trial clinic 
transmise într-un dosar de cerere se 
bazează pe trialuri clinice care au fost 
înregistrate într-un registru public care este 
un registru primar al Platformei 
internaționale de înregistrare a trialurilor 
clinice a Organizației Mondiale a Sănătății.

Or. en

Amendamentul 444
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 26 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește trialurile clinice 
desfășurate într-un singur stat membru, 
dosarul de cerere poate fi redactat în una 
dintre limbile oficiale ale statului membru 
în cauză.

Or. fr

Amendamentul 445
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 26 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În eventualitatea extinderii Uniunii 
pentru a include un alt stat membru, se 
aplică al treilea paragraf de la prezentul 
articol.
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Or. fr

Amendamentul 446
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Capitolul IVa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul IVa
INFORMAȚII
Articolul 27a

Accesul la informații
(1) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se 
aplică documentelor deținute de agenție.
(2) Agenția adoptă măsurile practice 
pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 până 
la 1 ianuarie 2014.

Articolul 27b
Accesul publicului la rapoartele studiilor 
clinice
Se acordă publicului acces liber și 
convenabil la datele clinice stocate în 
baza de date a agenției, în special la 
rapoartele studiilor clinice. În acest sens, 
se include o legătură hipertext în 
rapoartele studiilor clinice ale trialurilor 
clinice. 

Or. en

Amendamentul 447
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 27 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27a
Accesul publicului la rapoartele studiilor 

clinice
Se acordă publicului acces liber și ușor la 
datele clinice stocate în baza de date a 
agenției și în special la rapoartele 
studiilor clinice. În acest sens, se include 
o legătură hipertext în rapoartele studiilor 
clinice ale trialurilor clinice.

Or. en

Justificare

Multe studii de cercetare au arătat că neincluderea rapoartelor studiilor clinice în analizele 
sistematice generează o bază de probe incomplete și influențează concluziile cu privire la 
efectele unei intervenții.

Amendamentul 448
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) beneficiile preconizate, terapeutice sau 
în folosul sănătății publice, justifică 
riscurile și inconvenientele preconizate;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 449
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conformitatea cu litera (a) este (b) principiile enunțate la litera (a) sunt 
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respectată în permanență; respectate pe întreaga durată a studiului;

Or. fr

Amendamentul 450
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) subiectul sau reprezentantul său legal, 
dacă subiectul nu este în măsură de a-și 
da consimțământul în cunoștință de 
cauză, și-a dat consimțământul în 
cunoștință de cauză;

eliminat

Or. fr

Justificare

Pentru o mai mare coerență, această condiție trebuie deplasată după litera (d) a articolului 
28 alineatul (1). Într-adevăr, în practică, înainte de a-și acorda consimțământul în cunoștință 
de cauză, subiectul sau reprezentantul său legal trebuie să fi fost informat cum se cuvine cu 
privire la obiectivele, riscurile și inconvenientele trialului clinic.

Amendamentul 451
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) subiectul sau reprezentantul său legal, 
dacă subiectul nu este în măsură de a-și da
consimțământul în cunoștință de cauză, și-
a dat consimțământul în cunoștință de 
cauză;

(c) subiectul sau reprezentantul său legal, 
dacă subiectul nu este în măsură să își 
acorde consimțământul în cunoștință de 
cauză, și-a acordat consimțământul în 
cunoștință de cauză. Orice persoană 
invitată să participe la un trial clinic are 
dreptul de a refuza o astfel de participare 
fără angajarea vreunei obligații sau 
daune;
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Or. en

Amendamentul 452
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) subiectul sau reprezentantul său legal, 
dacă subiectul nu este în măsură de a-și da
consimțământul în cunoștință de cauză, și-
a dat consimțământul în cunoștință de 
cauză;

(c) subiectul sau reprezentantul său legal, 
dacă subiectul nu este în măsură să își 
acorde consimțământul în cunoștință de 
cauză, și-a acordat în mod liber și 
voluntar consimțământul în cunoștință de 
cauză;

Or. en

Justificare

În conformitate cu Declarația de la Helsinki a Asociației Medicale Mondiale privind 
principiile etice de cercetare medicală care implică subiecți umani și cu articolul 29 alineatul 
(1) din regulamentul propus, decizia de a participa la un trial clinic ar trebui luată în mod 
liber și voluntar.

Amendamentul 453
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) subiectul sau, în cazul în care subiectul 
nu este în măsură să își dea 
consimțământul în cunoștință de cauză, 
reprezentantul său legal a avut 
posibilitatea, în cadrul unei discuții 
prealabile cu investigatorul sau cu un 
membru al echipei de cercetare, să 
înțeleagă obiectivele, riscurile și 
inconvenientele trialului clinic, precum și 
condițiile în care acesta se va desfășura și a 
fost, de asemenea, informat asupra 

(d) subiectul sau, în cazul în care subiectul 
nu este în măsură să își dea 
consimțământul în cunoștință de cauză, 
reprezentantul său legal a avut 
posibilitatea, în cadrul unei discuții 
prealabile cu investigatorul sau cu 
reprezentantul său, să înțeleagă 
obiectivele, riscurile și inconvenientele 
trialului clinic, precum și condițiile în care 
acesta se va desfășura și a fost, de 
asemenea, informat asupra dreptului său de 
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dreptului său de a se retrage din trialul 
clinic în orice moment fără angajarea 
vreunui prejudiciu;

a se retrage din trialul clinic în orice 
moment fără angajarea vreunui prejudiciu; 

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 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

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) subiectul sau, în cazul în care subiectul 
nu este în măsură să își dea 
consimțământul în cunoștință de cauză, 
reprezentantul său legal a avut 
posibilitatea, în cadrul unei discuții 
prealabile cu investigatorul sau cu un 
membru al echipei de cercetare, să 
înțeleagă obiectivele, riscurile și 
inconvenientele trialului clinic, precum și 
condițiile în care acesta se va desfășura și a 
fost, de asemenea, informat asupra 
dreptului său de a se retrage din trialul 
clinic în orice moment fără angajarea 
vreunui prejudiciu;

(d) subiectul sau, în cazul în care subiectul 
nu este în măsură să își dea 
consimțământul în cunoștință de cauză, 
reprezentantul său legal a avut 
posibilitatea, în cadrul unei discuții 
prealabile cu un medic care este 
investigatorul sau cu un membru al echipei 
de cercetare, să înțeleagă obiectivele, 
riscurile și inconvenientele trialului clinic, 
precum și condițiile în care acesta se va 
desfășura și a fost, de asemenea, informat 
asupra dreptului său de a se retrage din 
trialul clinic în orice moment fără 
angajarea vreunui prejudiciu;

Or. en

Justificare

Doar un medic are cunoștințele științifice și experiența necesare pentru a informa pe deplin 
subiecții cu privire la riscurile și inconvenientele trialului clinic. Prin urmare, procesul de 
consimțământ în cunoștință de cauză trebuie derulat de un membru al echipei trialului clinic 
care este medic calificat.
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Amendamentul 455
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) subiectul sau reprezentantul său 
legal, dacă subiectul nu este în măsură să 
își acorde consimțământul în cunoștință 
de cauză, și-a acordat consimțământul în 
cunoștință de cauză;

Or. fr

Justificare

Pentru o mai mare coerență, condiția de la litera (d) a articolului 28 alineatul (1) trebuie 
deplasată. Într-adevăr, în practică, înainte de a-și acorda consimțământul în cunoștință de 
cauză, subiectul sau reprezentantul său legal trebuie să fi fost informat cum se cuvine cu 
privire la obiectivele, riscurile și inconvenientele trialului clinic.

Amendamentul 456
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Discuția prealabilă cu investigatorul 
sau cu un membru al echipei de cercetare 
în vederea obținerii consimțământului în 
cunoștință de cauză al subiectului ar 
trebui să includă un test privind 
înțelegerea deplină din partea subiectului 
și/sau a reprezentantului său de facto, 
constând, de exemplu, în realizarea unui 
rezumat al informațiilor primite.

Or. pt
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Amendamentul 457
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice subiect poate, fără angajarea 
vreunui prejudiciu, să se retragă din trialul 
clinic în orice moment prin revocarea 
consimțământului său în cunoștință de 
cauză. Retragerea consimțământului nu 
afectează activitățile desfășurate în baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia.

(3) Orice subiect poate, fără angajarea 
vreunui prejudiciu, să se retragă din trialul 
clinic în orice moment prin revocarea 
consimțământului său în cunoștință de 
cauză. Retragerea consimțământului nu 
afectează activitățile desfășurate în baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia. Ca orice informație legată de un 
trial clinic, și datele colectate înainte de 
retragerea consimțământului se 
înregistrează, se prelucrează și se 
stochează astfel încât să poată fi 
raportate, interpretate și verificate cu 
precizie, confidențialitatea subiecților 
trialului fiind în continuare protejată.

Or. en

Amendamentul 458
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice subiect poate, fără angajarea 
vreunui prejudiciu, să se retragă din trialul 
clinic în orice moment prin revocarea 
consimțământului său în cunoștință de 
cauză. Retragerea consimțământului nu 
afectează activitățile desfășurate în baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia.

(3) Orice subiect poate, fără angajarea 
vreunui prejudiciu, să se retragă din trialul 
clinic în orice moment prin revocarea 
consimțământului său în cunoștință de 
cauză. Retragerea consimțământului nu 
afectează activitățile desfășurate în baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia. Datele colectate între data la 
care subiectul și-a acordat 
consimțământul în cunoștință de cauză și 
data retragerii consimțământului pot fi 
utilizate în contextul trialului, cu excepția 
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cazului în care persoana se opune.

Or. fr

Amendamentul 459
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice subiect poate, fără angajarea 
vreunui prejudiciu, să se retragă din trialul 
clinic în orice moment prin revocarea 
consimțământului său în cunoștință de
cauză. Retragerea consimțământului nu 
afectează activitățile desfășurate în baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia.

(3) Orice subiect poate, fără angajarea 
vreunei obligații sau a vreunui prejudiciu, 
să se retragă din trialul clinic în orice
moment prin revocarea, fără nicio 
justificare, a consimțământului său în 
cunoștință de cauză. Retragerea 
consimțământului nu afectează activitățile 
desfășurate în baza consimțământului 
înainte de retragerea acestuia.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice subiect poate, fără angajarea 
vreunui prejudiciu, să se retragă din trialul 
clinic în orice moment prin revocarea 
consimțământului său în cunoștință de 
cauză. Retragerea consimțământului nu 
afectează activitățile desfășurate în baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia.

(3) Orice subiect sau reprezentantul său 
legal poate, fără angajarea vreunui 
prejudiciu, să se retragă din trialul clinic în 
orice moment prin revocarea 
consimțământului său în cunoștință de 
cauză. Retragerea consimțământului nu 
afectează activitățile desfășurate în baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia.

Or. en
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Justificare

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


