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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***ΙΙΙ Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

(Συνθήκης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0369),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και τα άρθρα 114 και 168, παράγραφος 4 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0194/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
12ης Δεκεμβρίου 20121,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C ... /Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σε μια κλινική δοκιμή η ασφάλεια και
τα δικαιώματα των συμμετεχόντων πρέπει 
να προστατεύονται και τα στοιχεία που 
προκύπτουν να είναι αξιόπιστα και 
ανθεκτικά.

(1) Σε μια κλινική δοκιμή η ασφάλεια, τα 
δικαιώματα και η ευημερία των 
συμμετεχόντων πρέπει να προστατεύονται 
και τα στοιχεία που προκύπτουν να είναι 
αξιόπιστα και ανθεκτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το σημείο 6 της Διακήρυξης του Ελσίνκι της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης, και το 
άρθρο 28 παράγραφος 2 της παρούσας πρότασης, η ευημερία των συμμετεχόντων πρέπει να 
υπερισχύει κάθε άλλου συμφέροντος. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να επισημαίνεται περισσότερο η 
σημασία της ευημερίας των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της παρούσας νομοθεσίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για να είναι δυνατός ο ανεξάρτητος 
έλεγχος της τήρησης των εν λόγω αρχών, 
μια κλινική δοκιμή πρέπει να υπόκειται σε 
προέγκριση.

(2) Για να είναι δυνατός ο ανεξάρτητος 
έλεγχος της τήρησης των εν λόγω αρχών, 
μια κλινική δοκιμή πρέπει να υπόκειται σε 
προέγκριση και να λαμβάνει εκ των 
προτέρων την έγκριση επιτροπής 
δεοντολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκ των προτέρων έγκριση από επιτροπή δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
κάθε κλινική δοκιμή. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι, η πραγματοποίηση έρευνας σε 
έναν συμμετέχοντα επιτρέπεται μόνο εφόσον το ερευνητικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί από τον 
αρμόδιο φορέα και κριθεί δεοντολογικώς αποδεκτό βάσει διεπιστημονικής αξιολόγησης.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργάζονται στην αξιολόγηση μιας 
αίτησης έγκρισης για τη διεξαγωγή μιας 
κλινικής δοκιμής. Η συνεργασία αυτή δεν 
μπορεί να περιλαμβάνει πτυχές εγγενώς 
εθνικές ούτε δεοντολογικές πτυχές μιας 
κλινικής δοκιμής, όπως η εν επιγνώσει 
συναίνεση.

(6) Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργάζονται στην αξιολόγηση μιας 
αίτησης έγκρισης για τη διεξαγωγή μιας 
κλινικής δοκιμής. Από τη συνεργασία αυτή
μπορούν να αποκλείονται πτυχές εγγενώς 
εθνικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να αποφασίζουν σε ποιους τομείς επιθυμούν να 
συνεργαστούν. Στο πλαίσιο της αυξημένης κινητικότητας ατόμων μεταξύ των κρατών μελών της 
ΕΕ και της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή 
απόψεων και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και σε ζητήματα 
δεοντολογίας των κλινικών δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης της εν επιγνώσει συναίνεσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διαδικασία θα πρέπει να είναι 
ευέλικτη και αποτελεσματική, ώστε να 
αποφεύγονται οι διοικητικές 
καθυστερήσεις για την έναρξη της κλινικής 
δοκιμής.

(7) Η διαδικασία θα πρέπει να είναι 
ευέλικτη και αποτελεσματική, ώστε να 
αποφεύγονται οι διοικητικές 
καθυστερήσεις κατά την έναρξη της 
κλινικής δοκιμής. Τα δικαιώματα, η 
ασφάλεια και η ευημερία κάθε 
συμμετέχοντος στην έρευνα υπερισχύουν 
κάθε άλλου συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το σημείο 6 της Διακήρυξης του Ελσίνκι και το άρθρο 28 παράγραφος 2 της 
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πρότασης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η αξιολόγηση της αίτησης για τη 
διεξαγωγή κλινικής δοκιμής θα πρέπει να 
εξετάζει ιδίως τα προσδοκώμενα 
θεραπευτικά οφέλη και τα οφέλη για τη 
δημόσια υγεία («σπουδαιότητα») καθώς 
και τον κίνδυνο και τις δυσάρεστες 
επιπτώσεις για τον συμμετέχοντα. Ως προς 
τη σπουδαιότητα, πολλές πτυχές θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη, συμπεριλαμβανομένου
του αν οι κλινικές δοκιμές έχουν προταθεί 
ή επιβληθεί από τις ρυθμιστικές αρχές που 
είναι επιφορτισμένες με την αξιολόγηση 
ενός φαρμάκου και την άδεια για τη θέση 
σε κυκλοφορία του εν λόγω φαρμάκου 
στην αγορά

(10) Η αξιολόγηση της αίτησης για τη 
διεξαγωγή κλινικής δοκιμής θα πρέπει να 
εξετάζει ιδίως τα προσδοκώμενα 
θεραπευτικά οφέλη και τα οφέλη για τη 
δημόσια υγεία («σπουδαιότητα») καθώς 
και τον κίνδυνο και τις δυσάρεστες 
επιπτώσεις για τον συμμετέχοντα. Ως προς 
τη σπουδαιότητα, πολλές πτυχές θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη, όπως αν έχει 
εξασφαλιστεί ότι η ομάδα συμμετεχόντων 
στη δοκιμή είναι αντιπροσωπευτική του 
πληθυσμού που θα υποβληθεί σε αγωγή, 
καθώς και αν οι κλινικές δοκιμές έχουν 
προταθεί ή επιβληθεί από τις ρυθμιστικές 
αρχές που είναι επιφορτισμένες με την 
αξιολόγηση ενός φαρμάκου και την άδεια 
για τη θέση σε κυκλοφορία του εν λόγω 
φαρμάκου στην αγορά. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η σπουδαιότητα της 
κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος θα πρέπει, 
όπου αυτό είναι δυνατό, να παρέχει 
συστηματική αξιολόγηση των 
υφιστάμενων δεδομένων σχετικά με τα 
υπό έρευνα φάρμακα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κλινικές δοκιμές θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές των εξεταζόμενων ομάδων 
πληθυσμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ φύλων και ηλικιών, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η ακριβής αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων για τον πληθυσμό που θα υποβληθεί τελικά σε αγωγή. Η πρόβλεψη αυτή είναι 
σύμφωνη με το σημείο 5 της Διακήρυξης του Ελσίνκι. Προκειμένου να εξασφαλιστεί περαιτέρω 
η σπουδαιότητα της δοκιμής και, κατά συνέπεια, ότι οι συμμετέχοντες δεν υποβάλλονται σε 
περιττές δοκιμές, ο ανάδοχος θα πρέπει να εξετάζει τις πληροφορίες σχετικά με τα υπό έρευνα 
φάρμακα και να παρέχει τις πληροφορίες αυτές κατά την υλοποίηση της δοκιμής.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ορισμένες πτυχές σε μια αίτηση για 
τη διεξαγωγή κλινικής δοκιμής αφορούν 
ζητήματα εγγενώς εθνικής φύσης ή 
δεοντολογικές πτυχές μιας κλινικής 
δοκιμής. Τα ζητήματα αυτά δεν θα 
πρέπει να αξιολογηθούν σε συνεργασία 
όλων των οικείων κρατών μελών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης 6. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 
ελεύθερα να αποφασίζουν σε ποιους τομείς επιθυμούν να συνεργαστούν. Στο πλαίσιο της 
αυξημένης κινητικότητας ατόμων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή απόψεων και η συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και σε ζητήματα δεοντολογίας των κλινικών δοκιμών, 
συμπεριλαμβανομένης της εν επιγνώσει συναίνεσης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Θα πρέπει να επαφίεται στο οικείο 
κράτος μέλος ο ορισμός του κατάλληλου 
οργανισμού ή οργανισμών που θα 
ασχοληθούν με την αξιολόγηση. Η εν λόγω 
απόφαση είναι θέμα εσωτερικής 
οργάνωσης κάθε κράτους μέλους. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν, 
κατά τον προσδιορισμό του κατάλληλου 
οργανισμού ή οργανισμών, αν θα 
συμμετάσχουν μη ειδικοί και ασθενείς.
Επίσης, θα πρέπει να εγγυώνται την 
ύπαρξη της αναγκαίας 
εμπειρογνωμοσύνης. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως και σύμφωνα με τις διεθνείς 

(14) Θα πρέπει να επαφίεται στο οικείο 
κράτος μέλος ο ορισμός του κατάλληλου 
οργανισμού ή οργανισμών που θα 
ασχοληθούν με την αξιολόγηση. Η εν λόγω 
απόφαση είναι θέμα εσωτερικής 
οργάνωσης κάθε κράτους μέλους. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν, 
κατά τον προσδιορισμό του κατάλληλου 
οργανισμού ή οργανισμών, τη συμμετοχή 
ανεξάρτητης επιτροπής δεοντολογίας η 
οποία περιλαμβάνει επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας, μη ειδικούς και 
ασθενείς ή αντιπροσώπους ασθενών.
Επίσης, θα πρέπει να εγγυώνται την 
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κατευθυντήριες γραμμές, η αξιολόγηση θα 
πρέπει να γίνεται από κοινού από εύλογο 
αριθμό ατόμων που έχουν όλα τα 
προσόντα και την πείρα που είναι 
αναγκαία. Τα πρόσωπα που αξιολογούν 
την αίτηση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα 
από τον ανάδοχο, το ίδρυμα του κέντρου 
δοκιμών και τους εμπλεκόμενους 
ερευνητές, καθώς και ανεπηρέαστα από 
οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη επιρροή.

ύπαρξη της αναγκαίας 
εμπειρογνωμοσύνης. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως και σύμφωνα με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές, η αξιολόγηση θα 
πρέπει να γίνεται από κοινού από εύλογο 
αριθμό ατόμων που έχουν όλα τα 
προσόντα και την πείρα που είναι 
αναγκαία. Τα πρόσωπα που αξιολογούν 
την αίτηση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα 
από τον ανάδοχο, το ίδρυμα του κέντρου 
δοκιμών και τους εμπλεκόμενους 
ερευνητές, καθώς και ανεπηρέαστα από 
οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη επιρροή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το σημείο 15 της Διακήρυξης του Ελσίνκι, στη διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να 
συμμετέχει μια επιτροπή δεοντολογίας. Η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι αρκετά σαφής στο 
σημείο αυτό. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Επί του παρόντος, η διαδικασία 
δεοντολογικού ελέγχου διαφέρει 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, 
καθώς συχνά η ύπαρξη διαφόρων φορέων 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο και πολλαπλών διαδικασιών 
οδηγεί σε αποκλίνουσες αξιολογήσεις. Το 
γεγονός αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις 
και κατακερματισμό. Προς το συμφέρον 
των ευρωπαίων ασθενών και της 
δημόσιας υγείας, απαιτείται καλύτερη 
εναρμόνιση των διαδικασιών και των 
αρχών δεοντολογικού ελέγχου μέσω της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των επιτροπών δεοντολογίας. Για τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει τη συνεργασία των 
επιτροπών δεοντολογίας. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ενίσχυση της σαφήνειας και της συνέπειας κατά τον δεοντολογικό έλεγχο των κλινικών 
δοκιμών, χωρίς να επιβληθεί ο φόρτος της πλήρους εναρμόνισης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθιερώσει μια πλατφόρμα για την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των επιτροπών δεοντολογίας. Η συμμετοχή στην πλατφόρμα αυτή θα πρέπει 
να είναι εθελοντική.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Θα πρέπει να επιτραπεί στον ανάδοχο 
να αποσύρει την αίτηση για την έγκριση 
της διεξαγωγής μιας κλινικής δοκιμής. Για 
να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία 
της διαδικασίας αξιολόγησης, ωστόσο, η 
αίτηση για την έγκριση μιας κλινικής 
δοκιμής θα πρέπει να αποσύρεται μόνο για 
ολόκληρη την κλινική δοκιμή. Ο ανάδοχος 
θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει νέα 
αίτηση για την έγκριση μιας κλινικής 
δοκιμής μετά την απόσυρση μιας αίτησης.

(16) Θα πρέπει να επιτραπεί στον ανάδοχο 
να αποσύρει την αίτηση για την έγκριση 
της διεξαγωγής μιας κλινικής δοκιμής. Για 
να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία 
της διαδικασίας αξιολόγησης, ωστόσο, η 
αίτηση για την έγκριση μιας κλινικής 
δοκιμής θα πρέπει να αποσύρεται μόνο για 
ολόκληρη την κλινική δοκιμή. Οι αιτίες 
απόσυρσης θα πρέπει να κοινοποιούνται 
μέσω της πύλης της ΕΕ. Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση 
για την έγκριση μιας κλινικής δοκιμής 
μετά την απόσυρση μιας αίτησης, με την 
προϋπόθεση ότι η νέα αίτηση 
περιλαμβάνει εξήγηση για τυχόν 
προηγούμενες αποσύρσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανάδοχοι θα πρέπει να παρέχουν αιτιολόγηση για την απόφαση απόσυρσης μιας αίτησης. Με 
τον τρόπο αυτόν θα εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια, θα ενισχυθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και θα αποτραπεί η επιλεκτική υποβολή 
αιτήσεων από την πλευρά των αναδόχων για την έγκριση κλινικών δοκιμών. Η πρόβλεψη αυτή 
είναι επίσης σύμφωνη με τη νέα νομοθεσία περί φαρμακοεπαγρύπνησης (οδηγία 2010/84/ΕΕ 
και κανονισμός 1235/2010), η οποία προβλέπει ότι οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει 
να ενημερώνουν τις αρχές σχετικά με τους λόγους απόσυρσης ενός προϊόντος από την αγορά.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να αυξηθεί η διαφάνεια στον 
τομέα των κλινικών δοκιμών, τα δεδομένα 
των κλινικών δοκιμών που υποβάλλονται 
για την υποστήριξη μιας αίτησης θα πρέπει 
να βασίζονται μόνο στις κλινικές δοκιμές 
που καταγράφονται σε βάση δεδομένων 
στην οποία υπάρχει δημόσια πρόσβαση.

(20) Για να αυξηθεί η διαφάνεια στον 
τομέα των κλινικών δοκιμών, τα δεδομένα 
των κλινικών δοκιμών που υποβάλλονται 
για την υποστήριξη μιας αίτησης θα πρέπει 
να βασίζονται στις κλινικές δοκιμές που 
καταγράφονται σε βάση δεδομένων στην 
οποία υπάρχει δημόσια πρόσβαση. Τα 
δεδομένα των κλινικών δοκιμών που 
διεξάγονται πριν από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού 
θα πρέπει να καταχωρίζονται σε δημόσιο 
μητρώο το οποίο είναι βασικό ή 
συνδεδεμένο μητρώο της διεθνούς 
πλατφόρμας μητρώων κλινικών δοκιμών 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παλαιότερες κλινικές δοκιμές ενδέχεται να είναι ακόμη σημαντικές· για λόγους αξιοπιστίας 
των δεδομένων που προκύπτουν από παλαιότερες δοκιμές, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
καταχώριση των παλαιότερων δοκιμών. Ο ιστότοπος Clinicaltrials.gov, ο οποίος δεν αποτελεί 
βασικό, αλλά συνδεδεμένο μητρώο της διεθνούς πλατφόρμας μητρώων κλινικών δοκιμών του 
ΠΟΥ, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις πηγές δεδομένων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Τα δεδομένα κλινικών δοκιμών δεν 
θα πρέπει να εμπίπτουν στο εμπορικό 
απόρρητο μετά την εξασφάλιση άδειας 
κυκλοφορίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για σκοπούς διαφάνειας, μόλις μια κλινική δοκιμή οδηγήσει σε άδεια κυκλοφορίας, τα 
δεδομένα που έχουν παραχθεί κατά την κλινική δοκιμή θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το 
δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τον Χάρτη, δεν μπορεί να 
γίνεται παρέμβαση στο πεδίο της βιολογίας 
και της ιατρικής χωρίς ελεύθερη και εν 
επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερόμενου 
προσώπου. Στην οδηγία 2001/20/ΕΚ 
περιέχεται εκτεταμένο σύνολο κανόνων 
για την προστασία των συμμετεχόντων 
στις δοκιμές. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να 
διατηρηθούν. Σχετικά με τους κανόνες που 
αφορούν τον ορισμό του νόμιμου 
εκπροσώπου των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία προσώπων και των 
ανηλίκων, οι κανόνες αυτοί διαφέρουν 
μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη να καθορίσουν 
τον νόμιμο εκπρόσωπο των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία προσώπων και ανηλίκων.

(22) Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το 
δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τον Χάρτη, δεν μπορεί να 
γίνεται παρέμβαση στο πεδίο της βιολογίας 
και της ιατρικής χωρίς ελεύθερη και εν 
επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερόμενου 
προσώπου. Στην οδηγία 2001/20/ΕΚ 
περιέχεται εκτεταμένο σύνολο κανόνων 
για την προστασία των συμμετεχόντων 
στις δοκιμές. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να 
διατηρηθούν. Για τους συμμετέχοντες από 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι 
ανίκανοι προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντες, οι ανήλικοι ή άλλα 
ευάλωτα άτομα, απαιτούνται περαιτέρω 
μέτρα προστασίας. Σχετικά με τους 
κανόνες που αφορούν τον ορισμό του
νόμιμου εκπροσώπου των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία προσώπων και των 
ανηλίκων, οι κανόνες αυτοί διαφέρουν 
μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη να καθορίσουν 
τον νόμιμο εκπρόσωπο των ανίκανων προς 
δικαιοπραξία συμμετεχόντων και ανηλίκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους πλέον ευάλωτους συμμετέχοντες σε δοκιμές απαιτούνται περαιτέρω μέτρα προστασίας.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Σύμφωνα με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές, η ελεύθερη και 
εν επιγνώσει συναίνεση του 
συμμετέχοντος θα πρέπει να γίνεται
γραπτώς, εκτός από εξαιρετικές 
περιστάσεις. Θα πρέπει να βασίζεται σε 
πληροφορίες σαφείς, σχετικές με το θέμα 
και κατανοητές από τον συμμετέχοντα στη 
δοκιμή.

(24) Σύμφωνα με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές, η ελεύθερη και 
εν επιγνώσει συναίνεση του 
συμμετέχοντος θα πρέπει να δίνεται
γραπτώς, εκτός από εξαιρετικές 
περιστάσεις. Θα πρέπει να βασίζεται σε 
πληροφορίες σαφείς, σχετικές με το θέμα 
και κατανοητές από τον συμμετέχοντα στη 
δοκιμή. Εφόσον αυτό είναι δυνατό, οι εν 
λόγω πληροφορίες θα πρέπει να 
παρέχονται προφορικώς, και ο 
συμμετέχων θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλλει ερωτήσεις και 
να λαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες 
εγγράφως, τις οποίες θα επιτρέπεται να 
διατηρεί. Ο συμμετέχων θα πρέπει να 
διαθέτει επαρκή χρόνο για να εξετάσει 
την απόφασή του. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες, ή η έλλειψη αυτών, επηρεάζουν τόσο την προθυμία των ασθενών να 
συμμετάσχουν σε κλινικές δοκιμές, όσο και τη δέσμευση και τη συνέπειά τους κατά τη διάρκεια 
των δοκιμών. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε δυνητικούς συμμετέχοντες σε δοκιμές, καθώς 
και ο τρόπος με τον οποίο αυτές παρουσιάζονται, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
ενημέρωσης των ατόμων που εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής σε δοκιμή. Κάθε πληθυσμός 
ασθενών ενδέχεται να έχει διαφορετικές ανάγκες. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε 
απλή μορφή και να συμπληρώνονται από αναλυτικότερες επιστημονικές πληροφορίες για τα 
άτομα που επιθυμούν κάτι τέτοιο. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες ανά πάσα 
στιγμή κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Η βάση δεδομένων θα πρέπει να (52) Η βάση δεδομένων θα πρέπει να 
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περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
την κλινική δοκιμή. Στη βάση δεδομένων 
δεν καταγράφεται κανένα προσωπικό 
δεδομένο των συμμετεχόντων στην κλινική 
δοκιμή. Οι πληροφορίες στη βάση 
δεδομένων θα πρέπει να είναι δημόσιες, 
εκτός κι αν ειδικοί λόγοι απαιτούν να μη 
δημοσιευτούν ορισμένες πληροφορίες, 
ώστε να προστατευτεί το δικαίωμα του 
ατόμου στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα 
στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, που αναγνωρίζονται από τα 
άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
την κλινική δοκιμή. Όλες οι κλινικές 
δοκιμές θα πρέπει να καταχωρίζονται
στη βάση δεδομένων πριν από την έναρξή 
τους. Στη βάση δεδομένων θα πρέπει να 
δημοσιεύονται επίσης οι ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης της περιόδου επιλογής 
συμμετεχόντων. Στη βάση δεδομένων δεν 
καταγράφεται κανένα προσωπικό 
δεδομένο των συμμετεχόντων στην κλινική 
δοκιμή. Οι πληροφορίες στη βάση 
δεδομένων θα πρέπει να είναι δημόσιες, 
εκτός κι αν ειδικοί λόγοι απαιτούν να μη 
δημοσιευτούν ορισμένες πληροφορίες, 
ώστε να προστατευτεί το δικαίωμα του 
ατόμου στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα 
στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, που αναγνωρίζονται από τα 
άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου επιλογής για 
δοκιμές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες, ώστε οι ασθενείς να μπορούν εύκολα να δουν ποιες 
δοκιμές είναι διαθέσιμες.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «κλινική μελέτη»: κάθε διερεύνηση επί 
ανθρώπου η οποία αποβλέπει

(1) «μελέτη που σχετίζεται με φάρμακο»:
κάθε διερεύνηση επί ανθρώπου η οποία 
αποβλέπει

(Οριζόντια τροπολογία που εφαρμόζεται 
στο σύνολο του κειμένου. Αν εγκριθεί, θα 
πρέπει να γίνουν αντίστοιχες αλλαγές.)

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για τον ορισμό της «κλινικής μελέτης» έχει προκαλέσει σύγχυση στα 
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές οι όροι «κλινική 
μελέτη» και «κλινική δοκιμή» χρησιμοποιούνται εναλλάξ.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
κλινικής μελέτης, τα υπό έρευνα φάρμακα 
δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
όρους της άδειας κυκλοφορίας του οικείου 
κράτους μέλους·

β) σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
κλινικής μελέτης, τα υπό έρευνα φάρμακα 
δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
όρους της άδειας κυκλοφορίας του οικείου 
κράτους μέλους και η χρήση τους δεν 
εμπίπτει στη συνήθη κλινική πρακτική 

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση στο κείμενο. Καθώς πολλά τυπικά πρωτόκολλα χρησιμοποιούν φάρμακα με τρόπο 
που δεν προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας τους, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι μελέτες 
που συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την τυπική μη προβλεπόμενη χρήση ενός φαρμάκου δεν 
θεωρούνται κλινικές δοκιμές.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
κλινικής δοκιμής, τα υπό έρευνα φάρμακα 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους 
της άδειας κυκλοφορίας ή η χρήση τους 
είναι η συνήθης αγωγή σε καθένα από τα 
οικεία κράτη μέλη·

β) σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
κλινικής δοκιμής, τα υπό έρευνα φάρμακα 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους 
της άδειας κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε 
από τα οικεία κράτη μέλη ή, στις 
περιπτώσεις στις οποίες 
χρησιμοποιούνται με τρόπο που δεν 
προβλέπεται από τους όρους της άδειας 
κυκλοφορίας, η χρήση αυτή 
υποστηρίζεται από επαρκή δημοσιευμένα 
αποδεικτικά στοιχεία και/ή τυπικές 
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κατευθυντήριες γραμμές αγωγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές σπάνιες ασθένειες, η αγωγή περιλαμβάνει φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται 
σχεδόν πάντα κατά τη συνήθη πρακτική με τρόπο που δεν προβλέπεται από την άδεια 
κυκλοφορίας τους («μη προβλεπόμενη χρήση»). Προκειμένου να αποτραπούν τυχόν 
θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον ορισμό της δοκιμής χαμηλής 
παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένης της μη προβλεπόμενης χρήσης, θα πρέπει να δηλώνεται το 
αποδεκτό επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων· επιπλέον, αν η χρήση μιας αγωγής στο πλαίσιο της 
δοκιμής αποσκοπεί απλώς στη σύγκριση διαφορετικών προσεγγίσεων αγωγής κατά τη συνήθη 
πρακτική, τότε, ανεξάρτητα από το αν εφαρμόζεται μη προβλεπόμενη χρήση των φαρμάκων, η 
δοκιμή θα πρέπει να κατατάσσεται στην κατηγορία των δοκιμών χαμηλής παρέμβασης.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 3 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις κλινικές δοκιμές χαμηλής
παρέμβασης μπορεί να περιλαμβάνεται η 
χορήγηση εικονικών σκευασμάτων, 
εφόσον η χρήση αυτών δεν συνεπάγεται 
παρά ελάχιστο πρόσθετο κίνδυνο για την 
ασφάλεια ή την ευημερία των 
συμμετεχόντων σε σύγκριση με τη 
συνήθη κλινική πρακτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή εξασφαλίζεται ότι μια κλινική δοκιμή μπορεί να πληροί τον ορισμό της 
δοκιμής χαμηλής παρέμβασης, ακόμη και αν χρησιμοποιείται εικονικό σκεύασμα, εφόσον δεν 
αυξάνεται ο κίνδυνος για τους συμμετέχοντες στη δοκιμή.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) «επιτροπή δεοντολογίας»: 
ανεξάρτητο όργανο σε κράτος μέλος, το 
οποίο περιλαμβάνει επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας, μη ειδικούς και 
τουλάχιστον έναν ασθενή ή αντιπρόσωπο 
ασθενών με σχετική πείρα και γνώσεις, 
και έχει καθήκον να διαφυλάσσει τα 
δικαιώματα, την ασφάλεια και την 
ευημερία των συμμετεχόντων και να 
καθησυχάζει το κοινό ως προς το θέμα 
αυτό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το σημείο 15 της Διακήρυξης του Ελσίνκι, στη διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να 
συμμετέχει μια επιτροπή δεοντολογίας. Η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι αρκετά σαφής στο 
σημείο αυτό.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) «εν επιγνώσει συναίνεση»: διαδικασία 
με την οποία ένα άτομο επιβεβαιώνει 
οικειοθελώς την επιθυμία του/της να 
συμμετάσχει σε μια συγκεκριμένη δοκιμή, 
αφού έχει ενημερωθεί για όλες τις πτυχές 
της δοκιμής που είναι συναφείς με την 
απόφαση του ατόμου να συμμετάσχει·

(19) «εν επιγνώσει συναίνεση»: διαδικασία 
με την οποία ένα άτομο επιβεβαιώνει
ελεύθερα και οικειοθελώς την επιθυμία 
του/της να συμμετάσχει σε μια 
συγκεκριμένη δοκιμή, αφού έχει 
ενημερωθεί για όλες τις πτυχές της δοκιμής 
που είναι συναφείς με την απόφαση του 
ατόμου να συμμετάσχει·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το σημείο 24 της Διακήρυξης του Ελσίνκι και το άρθρο 29 του παρόντος 
κανονισμού, η εν επιγνώσει συναίνεση πρέπει να παρέχεται ελεύθερα.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) «έκθεση κλινικής μελέτης»: έκθεση 
που περιέχει το πλήρες πρωτόκολλο και 
τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις και 
τις ημερομηνίες τους, σχέδιο στατιστικής 
ανάλυσης, συνοπτικά δεδομένα 
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας 
σχετικά με όλα τα αποτελέσματα, και 
μεμονωμένα ανωνυμοποιημένα δεδομένα 
ασθενών υπό μορφή πινάκων ή 
καταχωρίσεων, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται 
από τη Διεθνή διάσκεψη για την 
εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών 
για την καταχώριση φαρμακευτικών 
προϊόντων για ανθρώπινη χρήση (ICH) 
σχετικά με τη διάρθρωση και το 
περιεχόμενο των εκθέσεων κλινικής 
μελέτης (ICH E3).

Or. en

Αιτιολόγηση
Η καθιέρωση της έκθεσης κλινικής μελέτης αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας. Η 
διάταξη ανταποκρίνεται σε διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο 
κατάρτισης μιας πλήρους περιγραφής της κλινικής δοκιμής και των αποτελεσμάτων της. Θα 
συμβάλει στην παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών από την πλευρά των αναδόχων, καθώς 
και στην ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της σημαντικής αύξησης του όγκου δεδομένων που 
διατίθεται στο κοινό και σε ανεξάρτητους ερευνητές.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα στοιχεία που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή είναι αξιόπιστα και 
ανθεκτικά.

– τα στοιχεία που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή είναι αξιόπιστα, ανθεκτικά 
και σημαντικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κλινικές δοκιμές θα πρέπει να διεξάγονται μόνο εφόσον τα αποτελέσματα είναι σημαντικά 
για τη βελτίωση της πρόληψης και της θεραπείας ασθενειών. Η σημασία της δοκιμής είναι ένα 
από τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 6 και θα πρέπει συνεπώς να 
περιλαμβάνεται στις γενικές αρχές των κλινικών δοκιμών.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τα προσδοκώμενα οφέλη από πλευρά 
θεραπευτικής και δημόσιας υγείας 
λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των 
ακόλουθων στοιχείων:

(i) τα προσδοκώμενα οφέλη από πλευρά 
θεραπευτικής, δημόσιας υγείας και 
ποιότητας ζωής λαμβάνουν υπόψη το 
σύνολο των ακόλουθων στοιχείων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην αξιολόγηση στο πλαίσιο του μέρους I, το κοινοποιούν κράτος μέλος πρέπει να αξιολογεί 
την εφαρμογή της κλινικής δοκιμής όσον αφορά τα προσδοκώμενα οφέλη για την ποιότητα 
ζωής των ασθενών, σταθμίζοντας διάφορους παράγοντες.



PR\925718EL.doc 21/55 PE504.236v01-00

EL

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τη σημασία της κλινικής δοκιμής, 
λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας 
κατάστασης των επιστημονικών γνώσεων 
και κατά πόσον η κλινική έχει προταθεί η 
επιβληθεί από ρυθμιστικές αρχές οι οποίες 
είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση και την 
έγκριση της διάθεση στην αγορά 
φαρμάκων·

– τη σημασία της κλινικής δοκιμής,
εξασφαλίζοντας ότι οι ομάδες 
συμμετεχόντων στις δοκιμές είναι 
αντιπροσωπευτικές του πληθυσμού που 
θα υποβληθεί σε αγωγή, και
λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας 
κατάστασης των επιστημονικών γνώσεων 
και κατά πόσον η κλινική έχει προταθεί η 
επιβληθεί από ρυθμιστικές αρχές οι οποίες 
είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση και την 
έγκριση της διάθεσης στην αγορά 
φαρμάκων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κλινικές δοκιμές θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές των εξεταζόμενων ομάδων 
πληθυσμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ φύλων και ηλικιών, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η ακριβής αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων για τον πληθυσμό που θα υποβληθεί τελικά σε αγωγή. Ο παράγοντας αυτός θα 
πρέπει να αξιολογείται κατά την εξέταση της σημασίας της δοκιμής. 

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα 
των δεδομένων που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή, λαμβανομένων υπόψη των 
στατιστικών προσεγγίσεων, του 
σχεδιασμού της δοκιμής και της 
μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένου του
μεγέθους τού δείγματος και της 
τυχαιοποίησης, του φαρμάκου σύγκρισης 
και των σημείων κατάληξης)·

– την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα 
των δεδομένων που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή, λαμβανομένων υπόψη των 
στατιστικών προσεγγίσεων, του 
σχεδιασμού της δοκιμής και της 
μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένου ενός
μεγέθους δείγματος που θα επιτρέπει 
στρωματοποιημένη ανάλυση κατά ηλικία
και φύλο, και της τυχαιοποίησης, του 
φαρμάκου σύγκρισης και των σημείων 
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κατάληξης)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις κλινικές δοκιμές μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα και 
ανθεκτικά μόνο αν είναι αντιπροσωπευτικά των ομάδων πληθυσμού (π.χ. γυναίκες, 
ηλικιωμένοι) στις οποίες πρόκειται πιθανότατα να χρησιμοποιηθεί το υπό έρευνα προϊόν.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τον κίνδυνο για την υγεία του 
συμμετέχοντος που συνιστά η παθολογία 
για την οποία διερευνάται το υπό έρευνα 
φάρμακο·

τον κίνδυνο για την υγεία ή την ποιότητα 
ζωής του συμμετέχοντος που συνιστά η 
παθολογία για την οποία διερευνάται το 
υπό έρευνα φάρμακο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα πιθανά οφέλη για την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις όσον αφορά την εν επιγνώσει συναίνεση όπως 
ορίζεται στο κεφάλαιο V θα πρέπει να αξιολογείται από το κοινοποιούν κράτος μέλος στο 
πλαίσιο του μέρους I. Αν και τα μεμονωμένα κράτη μέλη είναι πλέον αρμόδια να αποφασίσουν
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όσον αφορά ορισμένα ζητήματα που αφορούν πολιτιστικές πτυχές, οι βασικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στο κεφάλαιο V θα πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο του μέρους Ι.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κοινοποιούν κράτος μέλος αποστέλλει 
εγκαίρως προκαταρκτική έκδοση του 
μέρους Ι της έκθεσης αξιολόγησης στα 
οικεία κράτη μέλη και, όπου ισχύει, 
δηλώνει τους λόγους για τους οποίους δεν 
έχουν συμπεριληφθεί ορισμένα ζητήματα 
στην έκθεση αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση του κοινοποιούντος κράτους μέλος να λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα που 
δηλώνονται από τα οικεία κράτη μέλη πρέπει να ενισχυθεί. Για τον σκοπό αυτόν προτείνεται το 
κοινοποιούν κράτος μέλος να αποστέλλει την προκαταρκτική έκδοση της έκθεσης αξιολόγησης 
του μέρους Ι στα οικεία κράτη μέλη, μαζί με αιτιολόγηση του τρόπου με τον οποίο 
πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των ζητημάτων αυτών.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση των πτυχών που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο συνιστούν
το μέρος ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση των πτυχών που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο συνιστά το 
μέρος ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης και 
περιλαμβάνεται στην έκθεση αξιολόγησης 
από το κοινοποιούν κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση στο κείμενο.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσωπα που αξιολογούν την αίτηση Πρόσωπα που αξιολογούν την αίτηση
(μέρος Ι και μέρος ΙΙ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ισχύουν οι ίδιες συνθήκες για τα πρόσωπα που αξιολογούν την 
αίτηση τόσο στο μέρος Ι όσο και στο μέρος ΙΙ, και ότι οι επιτροπές δεοντολογίας συμμετέχουν 
επίσης στην αξιολόγηση του μέρους Ι.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόσωπα που αξιολογούν την αίτηση 
θα πρέπει να δηλώνουν τυχόν οικονομικά 
και προσωπικά συμφέροντα και οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες στη βάση δεδομένων της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθούν οι εγγυήσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία των προσώπων που 
αξιολογούν τις αιτήσεις.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την 
αξιολόγηση πραγματοποιεί από κοινού 

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

ένας εύλογος αριθμός προσώπων τα οποία 
διαθέτουν, στο σύνολό τους, τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
επιστημονικής και δεοντολογικής 
ποιότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση
Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ δεοντολογικών και 
επιστημονικών ζητημάτων στα μέρη Ι και ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται 
υπόψη η γνώμη μιας επιτροπής 
δεοντολογίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές όσον 
αφορά τη συμμετοχή των ασθενών, βάσει 
των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το σημείο 15 της Διακήρυξης του Ελσίνκι, στη διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να 
συμμετέχει μια επιτροπή δεοντολογίας. Η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι αρκετά σαφής στο 
σημείο αυτό.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στις περιπτώσεις όπου οι 
συμμετέχοντες ανήκουν σε άλλες 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, κατά 
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την αξιολόγηση της αίτησης προς 
έγκριση μιας κλινικής δοκιμής 
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η γνώμη 
επαγγελματιών του συγκεκριμένου τομέα 
ή λαμβάνονται συμβουλές σχετικά με 
κλινικά, δεοντολογικά και ψυχοκοινωνικά 
ζητήματα στον συγκεκριμένο τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη πραγματοποίησης κλινικών δοκιμών με άτομα από ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού (για παράδειγμα άτομα που πάσχουν από πολλαπλές παθήσεις, ηλικιωμένα και 
ευπαθή άτομα), προκειμένου να βελτιωθούν οι διαθέσιμες αγωγές, και οι εν λόγω δοκιμές θα 
πρέπει να πραγματοποιούνται υπό συνθήκες που θα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή 
προστασία για τα άτομα αυτά.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ανάδοχος μπορεί να αποσύρει την 
αίτηση οποιαδήποτε στιγμή έως την ημέρα 
αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, η 
αίτηση μπορεί να αποσυρθεί μόνο σε 
σχέση με όλα τα οικεία κράτη μέλη.

Ο ανάδοχος μπορεί να αποσύρει την 
αίτηση οποιαδήποτε στιγμή έως την ημέρα 
αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, η 
αίτηση μπορεί να αποσυρθεί μόνο σε 
σχέση με όλα τα οικεία κράτη μέλη. Οι 
αιτίες απόσυρσης θα πρέπει να 
κοινοποιούνται σε όλα τα οικεία κράτη 
μέλη και να υποβάλλονται στην πύλη της 
ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ενίσχυση της διαφάνειας, οι αιτίες απόσυρσης θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Η 
πρόβλεψη αυτή είναι επίσης σύμφωνη με τη νέα νομοθεσία περί φαρμακοεπαγρύπνησης (οδηγία
2010/84/ΕΕ και κανονισμός 1235/2010), η οποία προβλέπει ότι οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρχές σχετικά με τους λόγους απόσυρσης ενός προϊόντος από την 
αγορά.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της πληρότητας των 
πληροφοριών, στη νέα αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνεται εξήγηση των λόγων απόσυρσης ή 
απόρριψης προηγούμενων αιτήσεων.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σαφή περιγραφή της ουσιαστικής 
τροποποίησης·

β) σαφή περιγραφή της φύσης, των λόγων 
και του περιεχομένου της ουσιαστικής 
τροποποίησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις σε μια δοκιμή, τότε για λόγους διαφάνειας θα πρέπει να 
συνοδεύονται από πλήρη εξήγηση.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όποτε γίνεται αναφορά, στον φάκελο 
αίτησης, στα δεδομένα που προκύπτουν
από μια κλινική δοκιμή, η εν λόγω δοκιμή 
έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

4. Όποτε γίνεται αναφορά, στον φάκελο 
αίτησης, στα δεδομένα που προκύπτουν 
από μια κλινική δοκιμή, η εν λόγω δοκιμή 
έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό ή, αν έχει διεξαχθεί πριν από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/20/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι προηγούμενες δοκιμές ενδέχεται να συμβάλουν 
στα δεδομένα νέων αιτήσεων οι οποίες θα υποβληθούν πριν από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του νέου κανονισμού.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Εάν η κλινική δοκιμή που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4 έχει διενεργηθεί εκτός 
της Ένωσης, συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό και με τις αρχές 
δεοντολογίας της Διακήρυξης του 
Ελσίνκι της Παγκόσμιας Ιατρικής 
Ένωσης, καθώς και με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
βιοϊατρική έρευνα στον άνθρωπο του 
Συμβουλίου Διεθνών Οργανώσεων 
Επιστημών Υγείας, όσον αφορά τα 
δικαιώματα, την ασφάλεια και την 
ευημερία των συμμετεχόντων, καθώς και 
την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κλινικές δοκιμές σε τρίτες χώρες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ίδια πρότυπα ασφάλειας και 
προστασίας των ασθενών που ισχύουν στην ΕΕ, προκειμένου η ασφάλεια και η ευημερία των 
συμμετεχόντων να υπερισχύουν πάντα κάθε άλλου συμφέροντος. Η έννοια της «ισοδυναμίας» 
είναι υπερβολικά ανοιχτή σε ερμηνείες. Οι αρχές δεοντολογίας της διακήρυξης του Ελσίνκι και 
οι κατευθυντήριες γραμμές του CIOMS θα πρέπει να τηρούνται από όλες τις μελέτες, 
συμπεριλαμβανομένων όσων διενεργούνται εκτός της ΕΕ.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Τα δεδομένα των κλινικών δοκιμών
που διενεργούνται μετά τις ... 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] και υποβάλλονται 
στον φάκελο αίτησης βασίζονται σε 
κλινικές δοκιμές οι οποίες έχουν 
καταχωριστεί πριν από την έναρξή τους σε 
δημόσιο μητρώο το οποίο αποτελεί βασικό
ή συνδεδεμένο μητρώο της διεθνούς 
πλατφόρμας κλινικών δοκιμών του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση ότι η εν λόγω διάταξη ισχύει μόνο για δοκιμές που διενεργούνται μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ο ιστότοπος Clinicaltrials.gov, ο οποίος δεν αποτελεί 
βασικό, αλλά συνδεδεμένο μητρώο της διεθνούς πλατφόρμας μητρώων κλινικών δοκιμών του 
ΠΟΥ, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις πηγές δεδομένων.
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα των κλινικών δοκιμών που 
διεξάγονται πριν από ... [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] καταχωρίζονται σε δημόσιο 
μητρώο το οποίο είναι βασικό ή 
συνδεδεμένο μητρώο της διεθνούς 
πλατφόρμας μητρώων κλινικών δοκιμών 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα από παλαιότερες κλινικές δοκιμές ενδέχεται να είναι ακόμη σημαντικά· για λόγους 
αξιοπιστίας των δεδομένων αυτών, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η καταχώριση των παλαιότερων 
δοκιμών. Ο ιστότοπος Clinicaltrials.gov, ο οποίος δεν αποτελεί βασικό, αλλά συνδεδεμένο 
μητρώο της διεθνούς πλατφόρμας μητρώων κλινικών δοκιμών του ΠΟΥ, θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στις πηγές δεδομένων.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα πιθανά οφέλη για την ποιότητα ζωής του ασθενούς.
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) ο συμμετέχων ή, σε περίπτωση που ο 
συμμετέχων δεν είναι σε θέση να δώσει εν 
επιγνώσει συναίνεση, ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του είχε την ευκαιρία μέσω 
προηγούμενης συνέντευξης ή άλλων 
κατάλληλων μέσων επικοινωνίας με τον 
ερευνητή ή μέλος της ομάδας έρευνας ή 
άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, να 
κατανοήσει τους στόχους, τους κινδύνους 
και τις δυσάρεστες επιπτώσεις της κλινικής 
δοκιμής, καθώς και τις συνθήκες υπό τις 
οποίες θα πραγματοποιηθεί· ο συμμετέχων 
έχει ενημερωθεί επίσης για το δικαίωμά 
του να αποχωρήσει ανά πάσα στιγμή από 
τις δοκιμές και χωρίς να υποστεί εξ αυτού 
καμία αρνητική συνέπεια. Κατά την 
προηγούμενη συνέντευξη ή άλλη 
κατάλληλη επαφή που αναφέρεται 
παραπάνω, ο δυνητικός συμμετέχων 
ενημερώνεται σχετικά με το δικαίωμά 
του να αρνηθεί να συμμετάσχει στην 
κλινική δοκιμή χωρίς να υποστεί εξ αυτού 
καμία αρνητική συνέπεια·

Or. en

Αιτιολόγηση

(i) Η χρήση της διατύπωσης «συνέντευξη» είναι προβληματική, καθώς συνεπάγεται επικοινωνία 
πρόσωπο με πρόσωπο, η οποία ενδέχεται να μην είναι εφικτή σε ορισμένα περιβάλλοντα. Η 
επιλογή συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές πραγματοποιείται επίσης δι’ αλληλογραφίας. (ii)
Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται μόνο η απόσυρση ενός συμμετέχοντος από την 
δοκιμή, αλλά και η άρνηση συμμετοχής ενός δυνητικού συμμετέχοντος, ανά πάσα στιγμή πριν 
από την εγγραφή/επιλογή, χωρίς συνέπειες.
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η 
ευζωία των συμμετεχόντων υπερισχύουν
των συμφερόντων της επιστήμης και της 
κοινωνίας.

2. Τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η 
ευζωία των συμμετεχόντων υπερισχύουν
κάθε άλλου συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το σημείο 6 της Διακήρυξης του Ελσίνκι, τα συμφέροντα των συμμετεχόντων 
υπερισχύουν κάθε άλλου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών ή (προσωπικών) 
ερευνητικών συμφερόντων.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εν επιγνώσει συναίνεση είναι γραπτή, 
χρονολογημένη και υπογεγραμμένη και 
δίνεται ελεύθερα από τον συμμετέχοντα ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του, αφότου 
ενημερωθούν δεόντως για τη φύση, τη 
σημασία, τις συνέπειες και τους κινδύνους 
της κλινικής δοκιμής. Συνοδεύεται από την 
κατάλληλη τεκμηρίωση. Εάν ο 
συμμετέχων δεν είναι σε θέση να γράψει, 
μπορεί να δώσει σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, την προφορική του 
συναίνεση παρουσία ενός τουλάχιστον 
αμερόληπτου μάρτυρα. Στον συμμετέχοντα 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του παρέχεται το 
έγγραφο στο οποίο πρέπει να δώσει την εν 
επιγνώσει συναίνεση.

1. Η εν επιγνώσει συναίνεση είναι γραπτή, 
χρονολογημένη και υπογεγραμμένη και 
δίνεται ελεύθερα από τον συμμετέχοντα ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του, αφότου 
ενημερωθούν πλήρως για τη φύση, τη 
σημασία, τις συνέπειες και τους κινδύνους 
της κλινικής δοκιμής. Εφόσον αυτό είναι 
δυνατό, οι πληροφορίες σχετικά με τη 
φύση, τη σημασία, τις συνέπειες και τους 
κινδύνους της κλινικής δοκιμής 
παρέχονται προφορικώς, και ο 
συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να 
υποβάλλει ερωτήσεις και να λαμβάνει 
αναλυτικές πληροφορίες, τις οποίες 
επιτρέπεται να διατηρεί· διαφορετικά, οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται εγγράφως. 
Συνοδεύεται από την κατάλληλη 
τεκμηρίωση. Ο συμμετέχων διαθέτει 
επαρκή χρόνο για να εξετάσει την 
απόφασή του. Εάν ο συμμετέχων δεν είναι 
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σε θέση να γράψει, μπορεί να δώσει σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, την προφορική 
του συναίνεση παρουσία ενός τουλάχιστον 
αμερόληπτου μάρτυρα. Στον συμμετέχοντα 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του παρέχεται το 
έγγραφο στο οποίο πρέπει να δώσει την εν 
επιγνώσει συναίνεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες, ή η έλλειψη αυτών, επηρεάζουν τόσο την προθυμία των ασθενών να 
συμμετάσχουν σε κλινικές δοκιμές, όσο και τη δέσμευση και τη συνέπειά τους κατά τη διάρκεια 
των δοκιμών. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε δυνητικούς συμμετέχοντες σε δοκιμές, καθώς 
και ο τρόπος με τον οποίο αυτές παρουσιάζονται, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
ενημέρωσης των ατόμων που εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής σε δοκιμή. Κάθε πληθυσμός 
ασθενών ενδέχεται να έχει διαφορετικές ανάγκες. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε 
απλή μορφή και να συμπληρώνονται από αναλυτικότερες επιστημονικές πληροφορίες για τα 
άτομα που επιθυμούν κάτι τέτοιο. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες ανά πάσα 
στιγμή κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γραπτές πληροφορίες που 
παρέχονται στον συμμετέχοντα και/ή στον 
νόμιμο εκπρόσωπό του προκειμένου να 
δώσει την εν επιγνώσει συναίνεσή του 
είναι συνοπτικές, σαφείς, σχετικές και 
κατανοητές σε κάποιον μη ειδικό.
Περιλαμβάνουν τόσο ιατρικές όσο και 
νομικές πληροφορίες. Ενημερώνουν τον 
συμμετέχοντα σχετικά με το δικαίωμά του 
να ανακαλέσει την εν επιγνώσει συναίνεσή 
του.

2. Κάθε γραπτή πληροφορία που 
παρέχεται στον συμμετέχοντα και/ή στον 
νόμιμο εκπρόσωπό του πριν από την εν 
επιγνώσει συναίνεσή του είναι συνοπτική, 
σαφής, σχετική και κατανοητή σε 
κάποιον μη ειδικό. Θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες 
ενημέρωσης μεμονωμένων 
συμμετεχόντων και ειδικών ομάδων του 
πληθυσμού, καθώς και στις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή των 
πληροφοριών. Περιλαμβάνουν τόσο 
ιατρικές όσο και νομικές πληροφορίες.
Ενημερώνουν τον συμμετέχοντα σχετικά 
με το δικαίωμά του να ανακαλέσει την εν 
επιγνώσει συναίνεσή του ανά πάσα 
στιγμή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες, ή η έλλειψη αυτών, επηρεάζουν τόσο την προθυμία των ασθενών να 
συμμετάσχουν σε κλινικές δοκιμές, όσο και τη δέσμευση και τη συνέπειά τους κατά τη διάρκεια 
των δοκιμών. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε δυνητικούς συμμετέχοντες σε δοκιμές, καθώς 
και ο τρόπος με τον οποίο αυτές παρουσιάζονται, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
ενημέρωσης των ατόμων που εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής σε δοκιμή. Κάθε πληθυσμός 
ασθενών ενδέχεται να έχει διαφορετικές ανάγκες. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε 
απλή μορφή και να συμπληρώνονται από αναλυτικότερες επιστημονικές πληροφορίες για τα 
άτομα που επιθυμούν κάτι τέτοιο. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες ανά πάσα 
στιγμή κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατόπιν διαβούλευσης με τα οικεία 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων 
ασθενών, η Επιτροπή καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
πληροφορίες που παρέχονται στους 
συμμετέχοντες και τους δυνητικούς 
συμμετέχοντες, σχετικά με την εν 
επιγνώσει συναίνεση, καθώς και σχετικά 
με τη μορφή και την παρουσίαση αυτής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες, ή η έλλειψη αυτών, επηρεάζουν τόσο την προθυμία των ασθενών να 
συμμετάσχουν σε κλινικές δοκιμές, όσο και τη δέσμευση και τη συνέπειά τους κατά τη διάρκεια 
των δοκιμών. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε δυνητικούς συμμετέχοντες σε δοκιμές, καθώς 
και ο τρόπος με τον οποίο αυτές παρουσιάζονται, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
ενημέρωσης των ατόμων που εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής σε δοκιμή. Κάθε πληθυσμός 
ασθενών ενδέχεται να έχει διαφορετικές ανάγκες. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε 
απλή μορφή και να συμπληρώνονται από αναλυτικότερες επιστημονικές πληροφορίες για τα 
άτομα που επιθυμούν κάτι τέτοιο. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες ανά πάσα 
στιγμή κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στον συμμετέχοντα παρέχονται οι 
πληροφορίες και τα αποτελέσματα της 
κλινικής δοκιμής στην οποία έχει 
συμμετάσχει, μόλις αυτή ολοκληρωθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και να εξασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες ωφελούνται 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό από τις κλινικές δοκιμές, θα πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με το αποτέλεσμα της δοκιμής.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31α
Κλινικές δοκιμές σε άτομα που ανήκουν 

σε άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
1. Η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών σε 
άτομα που ανήκουν σε άλλες ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού επιτρέπεται μόνο 
εφόσον, εκτός από τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 28, πληρούνται και 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το άτομο έχει λάβει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες από επαγγελματίες που 
έχουν εκπαιδευτεί ή διαθέτουν εμπειρία 
στην εργασία με τη συγκεκριμένη ομάδα, 
όσον αφορά την κλινική δοκιμή, τους 
κινδύνους και τα οφέλη·
β) η ρητή επιθυμία ατόμου, το οποίο είναι 
σε θέση να σχηματίσει άποψη και να 
αξιολογήσει τις εν λόγω πληροφορίες, να 
αρνηθεί τη συμμετοχή ή να αποσυρθεί 
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από την κλινική δοκιμή ανά πάσα στιγμή 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη από τον 
ερευνητή·
γ) δεν παρέχονται κίνητρα ή χρηματικές 
διευκολύνσεις εκτός από αντιστάθμιση 
για τη συμμετοχή στην κλινική δοκιμή·
δ) η εν λόγω έρευνα είτε σχετίζεται άμεσα 
με πάθηση από την οποία πάσχει το 
άτομο είτε αφορά την ευάλωτη ομάδα του 
πληθυσμού·
ε) η κλινική δοκιμή έχει προβλεφθεί κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται 
οι πόνοι, οι ενοχλήσεις, οι φόβοι και άλλοι 
προβλέψιμοι κίνδυνοι συναφείς με την 
ασθένεια, και τόσο το όριο κινδύνου όσο 
και ο βαθμός ενοχλήσεων ορίζονται 
χωριστά και παρακολουθούνται συνεχώς·
στ) από την κλινική δοκιμή απορρέουν 
άμεσα ωφελήματα για την ομάδα 
ασθενών (π.χ. βελτιωμένη ποιότητα 
ζωής).
2. Το άτομο λαμβάνει μέρος στη 
διαδικασία παροχής συναίνεσης με τρόπο 
που ανταποκρίνεται στην κατάσταση και 
τις δυνατότητές του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη πραγματοποίησης κλινικών δοκιμών με άτομα από ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού (για παράδειγμα άτομα που πάσχουν από πολλαπλές παθήσεις, ηλικιωμένα και 
ευπαθή άτομα), προκειμένου να βελτιωθούν οι διαθέσιμες αγωγές, και οι εν λόγω δοκιμές θα 
πρέπει να πραγματοποιούνται υπό συνθήκες που θα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή 
προστασία για τα άτομα αυτά.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η κλινική δοκιμή συνεπάγεται ελάχιστο
κίνδυνο και συνεπάγεται ελάχιστη

ε) η κλινική δοκιμή συνεπάγεται κίνδυνο
ανάλογο προς την υποκείμενη πάθηση 
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επιβάρυνση για τον συμμετέχοντα. που απειλεί τη ζωή και συνεπάγεται
ανάλογη επιβάρυνση για τον 
συμμετέχοντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση πάθησης που απειλεί τη ζωή, οι απαιτήσεις περί κινδύνου και επιβάρυνσης θα 
πρέπει να είναι ανάλογες προς τη σοβαρότητα της πάθησης.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός ενός έτους από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει στη 
βάση δεδομένων της ΕΕ περίληψη των 
αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής.

3. Εντός ενός έτους από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλλει
στη βάση δεδομένων της ΕΕ την έκθεση 
κλινικής μελέτης, συμπεριλαμβανομένης 
περίληψης της κλινικής δοκιμής για μη 
ειδικούς.

Ωστόσο, εάν, για επιστημονικούς λόγους, 
δεν είναι δυνατό να υποβληθεί περίληψη 
των αποτελεσμάτων εντός ενός έτους, η 
περίληψη των αποτελεσμάτων
υποβάλλεται αμέσως μόλις είναι 
διαθέσιμη. Στην περίπτωση αυτή, το 
πρωτόκολλο προσδιορίζει πότε πρόκειται 
να υποβληθούν τα αποτελέσματα μαζί με 
μία εξήγηση.

Ωστόσο, εάν, για επιστημονικούς λόγους, 
δεν είναι δυνατό να υποβληθεί η έκθεση 
κλινικής μελέτης εντός ενός έτους, 
υποβάλλεται αμέσως μόλις είναι 
διαθέσιμη. Στην περίπτωση αυτή, το 
πρωτόκολλο προσδιορίζει πότε πρόκειται 
να υποβληθούν τα αποτελέσματα μαζί με 
μία εξήγηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση της έκθεσης κλινικής μελέτης αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας. Μια απλή 
περίληψη ενδέχεται να είναι μεροληπτική και παραπλανητική. Η έκθεση κλινικής μελέτης 
παρέχει πλήρη περιγραφή της δοκιμής με έναν εναρμονισμένο τρόπο παρουσίασης των πλήρων 
αποτελεσμάτων. Η δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη 
του κοινού στα αποτελέσματα των δοκιμών και θα επιτρέψει την καλύτερη αξιολόγηση των 
μελετών από ομοτίμους.
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου με την υποχρέωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, 
επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα από τα 
οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τη διάταξη περί υποβολής της περίληψης των 
αποτελεσμάτων και της έκθεσης κλινικής μελέτης εντός 12 μηνών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν πρόστιμα. 

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, εάν δεν επανακινηθεί κλινική 
δοκιμή η οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί 
προσωρινά, ως ημερομηνία τέλους της 
κλινικής δοκιμής θεωρείται η ημερομηνία 
της απόφασης του αναδόχου να μη 
συνεχίσει την κλινική δοκιμή. Στην 
περίπτωση πρόωρου τερματισμού ως 
ημερομηνία τέλους της κλινικής δοκιμής 
θεωρείται η ημερομηνία πρόωρου 
τερματισμού.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, εάν δεν επανεκκινηθεί κλινική 
δοκιμή η οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί 
προσωρινά, ως ημερομηνία τέλους της 
κλινικής δοκιμής θεωρείται η ημερομηνία 
της απόφασης του αναδόχου να μη 
συνεχίσει την κλινική δοκιμή. Στην 
περίπτωση πρόωρου τερματισμού ως 
ημερομηνία τέλους της κλινικής δοκιμής 
θεωρείται η ημερομηνία πρόωρου 
τερματισμού. Μετά από 12 μήνες 
προσωρινής διακοπής, τα δεδομένα της 
κλινικής δοκιμής υποβάλλονται στη βάση 
δεδομένων της ΕΕ, ακόμη και αν είναι
ελλιπή. Οι αιτίες πρόωρου τερματισμού 
μιας κλινικής δοκιμής δημοσιεύονται στη 
βάση δεδομένων της ΕΕ.

Or. en



PR\925718EL.doc 39/55 PE504.236v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δημοσιεύονται οι αιτίες πρόωρου τερματισμού μιας κλινικής δοκιμής στη 
βάση δεδομένων της ΕΕ. Στις αιτίες ενδέχεται να περιλαμβάνεται η μη αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου ή υπερβολικός αριθμός παρενεργειών, πληροφορίες οι οποίες είναι ζωτικής 
σημασίας για την ασφάλεια των ασθενών καθώς και για μελλοντικούς ερευνητές, προκειμένου 
να αποφευχθεί επανάληψη της έρευνας.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα μη εγκεκριμένα υπό 
έρευνα φάρμακα εκτός από τα εικονικά 
σκευάσματα, και τα εγκεκριμένα υπό 
έρευνα φάρμακα τα οποία, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο, δεν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους όρους της άδειας 
κυκλοφορίας, ο ανάδοχος υποβάλλει 
ετησίως στον Οργανισμό, σε ηλεκτρονική 
μορφή, έκθεση σχετικά με την ασφάλεια 
κάθε υπό έρευνα φαρμάκου που 
χρησιμοποιείται στην κλινική δοκιμή της 
οποίας είναι ανάδοχος.

1. Όσον αφορά τα μη εγκεκριμένα υπό 
έρευνα φάρμακα εκτός από τα εικονικά 
σκευάσματα, και τα εγκεκριμένα υπό 
έρευνα φάρμακα τα οποία, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο, δεν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους όρους της άδειας 
κυκλοφορίας και η χρήση τους δεν 
εμπίπτει στη συνήθη κλινική πρακτική, ο 
ανάδοχος υποβάλλει ετησίως στον 
Οργανισμό, σε ηλεκτρονική μορφή, 
έκθεση σχετικά με την ασφάλεια κάθε υπό 
έρευνα φαρμάκου που χρησιμοποιείται 
στην κλινική δοκιμή της οποίας είναι 
ανάδοχος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τις δοκιμές στις οποίες εφαρμόζεται μη προβλεπόμενη χρήση των υπό έρευνα φαρμάκων, η 
πρόταση καθιστά υποχρεωτική την υποβολή έκθεσης ασφάλειας σε ετήσια βάση, ακόμη και 
στην περίπτωση των δοκιμών χαμηλής παρέμβασης. Τα δεδομένα ασφάλειας που συλλέγονται 
στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων ασφάλειας από προϊόντα που χρησιμοποιούνται σύμφωνα 
με τη συνήθη κλινική πρακτική δεν θα παρείχαν πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας των προϊόντων, και θα οδηγούσαν σε περιττό διοικητικό φόρτο 
χωρίς οφέλη για τους ασθενείς. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναθεωρηθούν ανάλογα οι διατάξεις 
για την υποβολή έκθεσης ασφάλειας.
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Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στην περίπτωση κλινικών δοκιμών 
που περιλαμβάνουν τη χρήση 
περισσότερων από ένα υπό έρευνα 
φαρμάκων, ο ανάδοχος μπορεί να 
υποβάλλει μία έκθεση ασφάλειας για όλα 
τα υπό έρευνα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται στη δοκιμή. Ο 
ανάδοχος συμπεριλαμβάνει στην έκθεση 
αιτιολόγηση για την απόφαση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα υπό έρευνα φάρμακα σε 
μία κλινική δοκιμή, θα πρέπει να επιτρέπεται στους αναδόχους να υποβάλλουν μία έκθεση για 
την κλινική δοκιμή αντί για μία έκθεση για κάθε υπό έρευνα φάρμακο. Αυτό είναι απαραίτητο 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η υποβολή ακριβέστερων πληροφοριών για ζητήματα ασφάλειας 
που σχετίζονται με τη συνδυασμένη χρήση φαρμάκων.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα εγκεκριμένα φάρμακα 
τα οποία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους 
της άδειας κυκλοφορίας, ο ανάδοχος 
ενημερώνει σε ετήσια βάση τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας σχετικά με κάθε 
εικαζόμενη σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια.

1. Όσον αφορά τα εγκεκριμένα φάρμακα 
τα οποία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους 
της άδειας κυκλοφορίας, ο ανάδοχος 
ενημερώνει σε ετήσια βάση τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας σχετικά με κάθε 
εικαζόμενη σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια.
Αν ο ανάδοχος, λόγω έλλειψης πόρων, δεν 
μπορεί να ενημερώνει τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας, μπορεί αντ’ αυτού να 
ενημερώνει τον Οργανισμό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υποβολή έκθεσης απευθείας στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας σχετικά με εικαζόμενες 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αν όχι αδύνατη, για μη εμπορικούς 
αναδόχους, στις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται γενόσημα φάρμακα στη δοκιμή και 
οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το φάρμακο από διαφορετικές πηγές. Σε πολλές δοκιμές 
χρησιμοποιούνται μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα υπό έρευνα φάρμακα σε συνδυασμό με 
το εξεταζόμενο υπό έρευνα φάρμακο. Στις περιπτώσεις αυτές, τα εν λόγω υπό έρευνα φάρμακα 
ενδέχεται να διατίθενται ως γενόσημα προϊόντα τα οποία παραγγέλλονται ανεξάρτητα από το 
μεμονωμένο νοσοκομείο ή τον ιατρό γενικής ιατρικής, και κατά συνέπεια δεν υπάρχει άμεση 
σύνδεση μεταξύ του αναδόχου και του κατόχου άδειας κυκλοφορίας.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν ο ανάδοχος γνωρίζει, όσον αφορά 
την κλινική δοκιμή για την οποία είναι 
ανάδοχος, ότι υφίσταται σοβαρή παράβαση 
του παρόντος κανονισμού ή της έκδοσης 
του πρωτοκόλλου που εφαρμόζεται κατά 
τη στιγμή της παράβασης, ενημερώνει τα 
οικεία κράτη μέλη, μέσω της πύλης της 
ΕΕ, σχετικά με την παράβαση εντός επτά 
ημερών από τη στιγμή κατά την οποία 
συνειδητοποίησε την εν λόγω παράβαση.

1. Εάν ο ανάδοχος γνωρίζει, όσον αφορά 
την κλινική δοκιμή για την οποία είναι 
ανάδοχος, ότι υφίσταται σοβαρή παράβαση 
του παρόντος κανονισμού ή της έκδοσης 
του πρωτοκόλλου που εφαρμόζεται κατά 
τη στιγμή της παράβασης, ενημερώνει τα 
οικεία κράτη μέλη, μέσω της πύλης της 
ΕΕ, σχετικά με την παράβαση το 
συντομότερο δυνατό και το αργότερο
εντός επτά ημερών από τη στιγμή κατά την 
οποία συνειδητοποίησε την εν λόγω 
παράβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επισημαίνεται περαιτέρω ότι τυχόν σοβαρές παραβάσεις θα πρέπει 
να αναφέρονται το συντομότερο δυνατό και ότι η περίοδος επτά ημερών αποτελεί το απόλυτο 
όριο για την κοινοποίηση σοβαρής παράβασης. 
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Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου,
«σοβαρή παράβαση» είναι μια παράβαση η 
οποία είναι πιθανό να επηρεάσει σε 
σημαντικό βαθμό την ασφάλεια και τα 
δικαιώματα των συμμετεχόντων ή την 
αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν από μια 
κλινική δοκιμή

2. Για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου,
«σοβαρή παράβαση» είναι μια παράβαση η 
οποία είναι πιθανό να επηρεάσει σε 
σημαντικό βαθμό την ασφάλεια, τα 
δικαιώματα και την ευημερία των 
συμμετεχόντων ή την αξιοπιστία και την 
ανθεκτικότητα των δεδομένων που 
προκύπτουν από μια κλινική δοκιμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της πρότασης, πρέπει να επισημαίνεται η σημασία της ευημερίας των 
συμμετεχόντων.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πληροφορία σχετικά με την 
κλινική δοκιμή καταγράφεται, αποτελεί 
αντικείμενο επεξεργασίας και χειρισμού 
και αποθηκεύεται με τρόπο που να 
επιτρέπει την επακριβή αναφορά, ερμηνεία 
και επαλήθευσή της ενώ το απόρρητο των 
αρχείων των προσωπικών δεδομένων που 
αφορούν τους συμμετέχοντες 
προστατεύεται σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων.

1. Κάθε πληροφορία σχετικά με την 
κλινική δοκιμή καταγράφεται, αποτελεί 
αντικείμενο επεξεργασίας και χειρισμού 
και αποθηκεύεται υπό μορφή έκθεσης 
κλινικής μελέτης, με τρόπο που να 
επιτρέπει την επακριβή αναφορά, ερμηνεία 
και επαλήθευσή της ενώ το απόρρητο των 
αρχείων των προσωπικών δεδομένων που 
αφορούν τους συμμετέχοντες 
προστατεύεται σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση της έκθεσης κλινικής μελέτης αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν απαιτείται από άλλη νομοθεσία 
της Ένωσης, η αρχειοθέτηση για 
μεγαλύτερη περίοδο, ο ανάδοχος και ο 
ερευνητής αρχειοθετούν το περιεχόμενο 
του κύριου φακέλου της κλινικής δοκιμής 
για τουλάχιστον πέντε έτη ύστερα από το 
τέλος της κλινικής δοκιμής. Ωστόσο, οι 
ιατρικοί φάκελοι των συμμετεχόντων 
αρχειοθετούνται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Ο ανάδοχος και ο ερευνητής αρχειοθετούν 
το περιεχόμενο του κύριου φακέλου της 
κλινικής δοκιμής για αόριστο χρονικό 
διάστημα μετά την ολοκλήρωση της 
κλινικής δοκιμής. Ωστόσο, οι ιατρικοί 
φάκελοι των συμμετεχόντων 
αρχειοθετούνται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. Αν ο ανάδοχος δεν έχει τη 
δυνατότητα να αρχειοθετήσει τον κύριο 
φάκελο, αυτός μπορεί να αρχειοθετηθεί 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση έρευνας εναντίον αναδόχου λόγω παραπτώματος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
υπάρχει ο κύριος φάκελος της κλινικής δοκιμής. Κατά συνέπεια, ο κύριος φάκελος θα πρέπει να 
αρχειοθετείται επ’ αόριστον, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από την εθνική 
νομοθεσία. Ο κύριος φάκελος μπορεί να αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων της ΕΕ, εάν αυτό 
είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
όλοι οι ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι για τον 
ορισμό ενός αναδόχου υπεύθυνου για κάθε 
ένα από τα εξής καθήκοντα:

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
όλοι οι ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι για τον 
ορισμό ενός ή περισσότερων αναδόχων 
υπεύθυνων για κάθε ένα από τα εξής 
καθήκοντα:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των αναδόχων.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) απάντηση σε όλα τα ερωτήματα που 
θέτουν οι συμμετέχοντες, οι ερευνητές ή τα 
οικεία κράτη μέλη σχετικά με την κλινική 
δοκιμή·

β) απάντηση σε όλα τα ερωτήματα που 
θέτουν οι συμμετέχοντες, οι ερευνητές ή τα 
οικεία κράτη μέλη σχετικά με την κλινική 
δοκιμή. Για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης αυτής, ο ανάδοχος μπορεί να 
αναθέτει καθήκοντα, όπως απαιτείται, 
σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του 
άρθρου 68·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία διευκρινίζεται ότι οι ανάδοχοι μπορούν να αναθέτουν καθήκοντα.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημιουργεί και συντηρεί βάση 
δεδομένων στο επίπεδο της Ένωσης (στο 
εξής, η «βάση δεδομένων της ΕΕ»). Η 
Επιτροπή θεωρείται υπεύθυνη για την 
επεξεργασία της βάσης δεδομένων.

Η Επιτροπή δημιουργεί και συντηρεί βάση 
δεδομένων στο επίπεδο της Ένωσης (στο 
εξής, η «βάση δεδομένων της ΕΕ»). Η 
Επιτροπή θεωρείται υπεύθυνη για την 
επεξεργασία της βάσης δεδομένων της ΕΕ, 
καθώς και για την αποφυγή περιττών 
αλληλεπικαλύψεων μεταξύ της εν λόγω 
βάσης δεδομένων και των βάσεων 
δεδομένων EudraCT και EudraVigilance.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή πρόσθετου διοικητικού φόρτου στους αιτούντες, η 
Επιτροπή, ως υπεύθυνη για τη δημιουργία της νέας βάσης δεδομένων της ΕΕ, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις με τις βάσεις δεδομένων που διαχειρίζεται ο 
Οργανισμός. 

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η βάση δεδομένων της ΕΕ καταρτίζεται
για να επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον 
βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
την αναζήτηση συγκεκριμένων κλινικών 
δοκιμών. Επιτρέπει επίσης στους 
αναδόχους να παραπέμπουν σε 
προηγούμενες υποβολές αίτησης για 
έγκριση κλινικής δοκιμής ή ουσιαστικής 
τροποποίησης.

2. Η βάση δεδομένων της ΕΕ καταρτίζεται 
για να επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον 
βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
την αναζήτηση συγκεκριμένων κλινικών 
δοκιμών. Επιτρέπει επίσης στους 
αναδόχους να παραπέμπουν σε 
προηγούμενες υποβολές αίτησης για 
έγκριση κλινικής δοκιμής ή ουσιαστικής 
τροποποίησης. Επιτρέπει επίσης στο 
κοινό και τους ανεξάρτητους ερευνητές 
να αναλύουν τα αποτελέσματα των 
κλινικών δοκιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επισημαίνεται ότι κύριος στόχος της βάσης δεδομένων της ΕΕ 
είναι η ενίσχυση της διαφάνειας των αποτελεσμάτων των δοκιμών για τους ασθενείς και τους 
ερευνητές.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η βάση δεδομένων της ΕΕ είναι 
δημόσια προσβάσιμη εκτός εάν, για το 
σύνολο ή μέρος των στοιχείων και των 

3. Η βάση δεδομένων της ΕΕ είναι 
δημόσια προσβάσιμη σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εκτός 
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πληροφοριών που περιέχει, δικαιολογείται 
απόρρητο για οποιονδήποτε από τους 
ακόλουθους λόγους:

εάν, για το σύνολο ή μέρος των στοιχείων 
και των πληροφοριών που περιέχει, 
δικαιολογείται απόρρητο για οποιονδήποτε 
από τους ακόλουθους λόγους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η Επιτροπή θα καταρτίσει και θα διατηρεί τη βάση δεδομένων, θα πρέπει αυτή 
να είναι προσβάσιμη στο κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -86 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -86

Συνεργασία των επιτροπών δεοντολογίας

Η Επιτροπή διευκολύνει τη συνεργασία 
των επιτροπών δεοντολογίας και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε 
ζητήματα δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
και αρχών δεοντολογικού ελέγχου.
(Αν εγκριθεί, το κείμενο αυτό θα 
συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο XVIII.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ενίσχυση της σαφήνειας και της συνέπειας κατά τον δεοντολογικό έλεγχο των κλινικών 
δοκιμών, χωρίς να επιβληθεί ο φόρτος της πλήρους εναρμόνισης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθιερώσει μια πλατφόρμα για την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των επιτροπών δεοντολογίας. Η συμμετοχή στην πλατφόρμα αυτή θα πρέπει 
να είναι εθελοντική.



PR\925718EL.doc 47/55 PE504.236v01-00

EL

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 13 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δήλωση σχετικά με τα ζητήματα 
δεοντολογίας και τον τρόπο εφαρμογής 
των αρχών της διακήρυξης του Ελσίνκι·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως δηλώνεται στο σημείο 14 της Διακήρυξης του Ελσίνκι, το πρωτόκολλο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει δήλωση σχετικά με τα ζητήματα δεοντολογίας και τον τρόπο εφαρμογής των 
αρχών της Διακήρυξης του Ελσίνκι.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 13 –περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

επιχειρηματολογία για την καταλληλότητα 
της κλινικής δοκιμής και του σχεδιασμού
της για να επιτραπεί η αξιολόγηση 
σύμφωνα με το άρθρο 6·

επιχειρηματολογία για την καταλληλότητα 
της κλινικής δοκιμής και του σχεδιασμού 
της για να επιτραπεί η αξιολόγηση 
σύμφωνα με το άρθρο 6, με παραπομπή 
στο σύνολο των υφιστάμενων 
αποδεικτικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων συστηματικών 
αξιολογήσεων και μετα-αναλύσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει συστηματική αξιολόγηση ή μετα-ανάλυση, τα στοιχεία αυτά θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση.
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 13 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

περιγραφή της συμμετοχής των ασθενών 
στη δοκιμή, συμπεριλαμβανομένου 
προσδιορισμού του ερευνητικού θέματος/ 
των ερωτημάτων και του σχεδιασμού της 
δοκιμής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ορίζεται το επίπεδο της συμμετοχής των ασθενών.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 13 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αν από τη συγκεκριμένη κλινική δοκιμή 
αποκλείονται οι ηλικιωμένοι ή οι 
γυναίκες, επεξήγηση και αιτιολόγηση των 
εν λόγω κριτηρίων αποκλεισμού·

αν δεν υπάρχει ισορροπημένη κατανομή 
των συμμετεχόντων στη δοκιμή κατά 
ηλικία και/ή φύλο, το γεγονός αυτό θα 
πρέπει να αιτιολογείται και να εξηγείται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου: με τη συμπερίληψη μίας γυναίκας ή ενός ηλικιωμένου στην ομάδα 
της δοκιμής ενδέχεται να μην αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της δυσανάλογης εκπροσώπησης. Η 
ομάδα πληθυσμού της δοκιμής θα πρέπει να είναι ισορροπημένη όσον αφορά την ηλικία και το 
φύλο, εκτός αν δικαιολογείται διαφορετική προσέγγιση.
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 13 – περίπτωση 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πλήρες σχέδιο στατιστικής ανάλυσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για σκοπούς αξιοπιστίας των δεδομένων που προκύπτουν από μια κλινική δοκιμή, οι ανάδοχοι 
θα πρέπει να παρέχουν εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση των 
δεδομένων.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16α. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τους αναδόχους, τους 
θεσμικούς δεσμούς και τυχόν άλλες 
δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το σημείο 14 της Διακήρυξης του Ελσίνκι, όλα τα ερευνητικά πρωτόκολλα θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με οικονομικές σχέσεις και άλλους δεσμούς ή 
δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 53 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

53α. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται 
στους συμμετέχοντες ή τους νομικούς 
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εκπροσώπους τους θα πρέπει να τηρούν 
τις βασικές αρχές ποιότητας: θα πρέπει 
να είναι αντικειμενικές και αμερόληπτες· 
προσανατολισμένες στον ασθενή· 
τεκμηριωμένες· επικαιροποιημένες· 
αξιόπιστες· κατανοητές· προσβάσιμες· 
διαφανείς· σχετικές· και συνεπείς με τις 
θεσμοθετημένες πληροφορίες, ανάλογα με 
την περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες, ή η έλλειψη αυτών, επηρεάζουν τόσο την προθυμία των ασθενών να 
συμμετάσχουν σε κλινικές δοκιμές, όσο και τη δέσμευση και τη συνέπειά τους κατά τη διάρκεια 
των δοκιμών. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε δυνητικούς συμμετέχοντες σε δοκιμές, καθώς 
και ο τρόπος με τον οποίο αυτές παρουσιάζονται, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
ενημέρωσης των ατόμων που εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής σε δοκιμή. Κάθε πληθυσμός 
ασθενών ενδέχεται να έχει διαφορετικές ανάγκες. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε 
απλή μορφή και να συμπληρώνονται από αναλυτικότερες επιστημονικές πληροφορίες για τα 
άτομα που επιθυμούν κάτι τέτοιο. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες ανά πάσα 
στιγμή κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 53 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

53β. Οι αιτούντες θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να υποβάλλουν σε 
αξιολόγηση από ασθενείς τις 
πληροφορίες, τα έγγραφα και τις 
διαδικασίες εν επιγνώσει συναίνεσης, 
πριν από την υποβολή της αίτησης, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα 
στοιχεία αυτά αφορούν τους ασθενείς και 
είναι κατανοητά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες, ή η έλλειψη αυτών, επηρεάζουν τόσο την προθυμία των ασθενών να 
συμμετάσχουν σε κλινικές δοκιμές, όσο και τη δέσμευση και τη συνέπειά τους κατά τη διάρκεια 
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των δοκιμών. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε δυνητικούς συμμετέχοντες σε δοκιμές, καθώς 
και ο τρόπος με τον οποίο αυτές παρουσιάζονται, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
ενημέρωσης των ατόμων που εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής σε δοκιμή. Κάθε πληθυσμός 
ασθενών ενδέχεται να έχει διαφορετικές ανάγκες. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε 
απλή μορφή και να συμπληρώνονται από αναλυτικότερες επιστημονικές πληροφορίες για τα 
άτομα που επιθυμούν κάτι τέτοιο. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες ανά πάσα 
στιγμή κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών ότι απαιτείται 
επειγόντως αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις κλινικές δοκιμές. Τα τελευταία 
χρόνια έχει σημειωθεί σοβαρή μείωση του αριθμού των κλινικών δοκιμών που 
πραγματοποιούνται στην Ευρώπη, γεγονός το οποίο οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, σε 
ορισμένα από τα μέτρα της οδηγίας για τις κλινικές δοκιμές. Μεταξύ του 2007 και του 2011, 
ο αριθμός των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ μειώθηκε κατά 25%, ενώ πολλές 
δοκιμές μεταφέρθηκαν σε αναδυόμενες αγορές. Η εξέλιξη αυτή δεν συνεπάγεται μόνο 
σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, αλλά επιπλέον εμποδίζει την εξέλιξη της ιατρικής, γεγονός 
που αποβαίνει σε βάρος των ασθενών. Η Ευρώπη πρέπει να είναι ανταγωνιστική και 
ελκυστική για τις φαρμακευτικές εταιρείες όσον αφορά τη διεξαγωγή έρευνας, ενώ επίσης θα 
πρέπει να προωθεί την ακαδημαϊκή έρευνα και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη φαρμάκων για 
σπάνιες ασθένειες. Παράλληλα, η Ευρώπη θα πρέπει να ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο 
στην ασφάλεια των ασθενών όσο και στη διαφάνεια, προς το συμφέρον της εμπιστοσύνης του 
κοινού και της καλής επιστήμης. 

Κανονισμός ή οδηγία

Ένα από τα κύρια προβλήματα της ισχύουσας οδηγίας είναι ακριβώς ή νομική μορφή της, το 
γεγονός δηλαδή ότι είναι οδηγία. Η ποικιλία νομοθεσιών που εφαρμόζονται με διαφορετικό 
τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ έχει καταστήσει δύσκολη και δαπανηρή τη διεξαγωγή 
διασυνοριακών δοκιμών. Για τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια υποστηρίζει σθεναρά την 
πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό με τον οποίο θα εξασφαλίζεται η συνέπεια της 
εφαρμογής σε ολόκληρη την ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή θα είναι ιδιαίτερα ευεργετική για όσους 
εργάζονται στο πεδίο των σπάνιων ασθενειών, όπου οι μικροί πληθυσμοί ασθενών καθιστούν 
επιτακτική τη συνεργασία σε διασυνοριακό επίπεδο.

Χρονικά διαστήματα έγκρισης

Η πρόταση της Επιτροπής είναι φιλόδοξη και συνεπάγεται ιδιαίτερες απαιτήσεις από τις 
ρυθμιστικές αρχές, τις επιτροπές δεοντολογίας και τους αναδόχους. Ένα από τα κύρια 
προβλήματα της ισχύουσας οδηγίας είναι τα μακροχρόνια διαστήματα έγκρισης, τα οποία 
αυξάνουν το κόστος της διεξαγωγής δοκιμών στην Ευρώπη. Τα χρονοδιαγράμματα είναι 
φιλόδοξα, αλλά επιτεύξιμα, και βασίζονται στις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ. Η 
έννοια της σιωπηρής έγκρισης θα αποτελέσει πραγματικό κίνητρο για την έγκαιρη έγκριση 
των δοκιμών από τους αρμόδιους. Πολλά κράτη μέλη θα επιθυμούν την αναθεώρηση της 
προσέγγισης αυτής, και για τον λόγο αυτόν η εισηγήτρια συνιστά στο Κοινοβούλιο να 
υποστηρίξει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τα χρονικά διαστήματα έγκρισης.

Μείωση της γραφειοκρατίας

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει διάφορα θετικά μέτρα για τη μείωση της 
γραφειοκρατίας, και μία από τις θετικότερες ιδέες είναι η πύλη της ΕΕ. Σύμφωνα με αυτήν 
την ιδέα, οι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν μόνο μία ενιαία αίτηση έγκρισης ανεξάρτητα 
από το μέρος της ΕΕ στο οποίο θα πραγματοποιείται η δοκιμή ή από το αν η δοκιμή θα 
περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα κράτη. Ένα ακόμη μέτρο το οποίο χαιρετίζει η εισηγήτρια 
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είναι η έννοια της «δοκιμής χαμηλής παρέμβασης», η οποία θα οδηγήσει σε σημαντική 
μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστερες δοκιμές, με μικρότερο κίνδυνο. Ενώ ο 
περιορισμός της γραφειοκρατίας είναι σημαντικός, η ασφάλεια και η ευημερία των ασθενών 
θα πρέπει πάντα να αποτελούν την κύρια προτεραιότητα σε όλες τις πτυχές της κλινικής 
δοκιμής.

Ορισμοί

Η Επιτροπή έχει προτείνει τον γενικό ορισμό «κλινικές μελέτες», σε σχέση με τις οποίες οι
«κλινικές δοκιμές» αποτελούν μια πιο στενά καθορισμένη υποομάδα. Αν και η ιδέα στην 
οποία βασίζονται οι ορισμοί αυτοί είναι κατανοητή, ο ορισμός των δύο όρων με διαφορετικό 
τρόπο έχει προκαλέσει σύγχυση στα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς οι όροι χρησιμοποιούνται 
εναλλάξ στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια προτείνει την 
αλλαγή του ορισμού για τον όρο «κλινική μελέτη» σε «μελέτη που σχετίζεται με φάρμακο».

Επιτροπές δεοντολογίας

Η Επιτροπή προσπάθησε να αποφύγει το ζήτημα των επιτροπών δεοντολογίας λόγω των 
διαφορετικών προσεγγίσεων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Παρόλο που η εισηγήτρια 
συμφωνεί ότι οι διατάξεις σε επίπεδο ΕΕ σε σχέση με τη λειτουργία των επιτροπών 
δεοντολογίας δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά περιοριστικές, θεωρεί ότι θα πρέπει 
οπωσδήποτε να διευκρινιστεί ότι οι επιτροπές δεοντολογίας θα πρέπει να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην έγκριση των δοκιμών και την προστασία της ασφάλειας και της 
ευημερίας των ασθενών. Προτείνει επίσης τη δημιουργία μιας πλατφόρμας από την πλευρά 
της Επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας επιτροπές δεοντολογίας από όλη την Ευρώπη θα 
μπορούν να συζητούν σχετικά με τον τρόπο έγκρισης των κλινικών δοκιμών και να 
μαθαίνουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Αν οι επιτροπές 
δεοντολογίας μπορέσουν από κοινού να καταλήξουν σε έναν πιο εναρμονισμένο τρόπο 
εργασίας, τόσο οι ανάδοχοι όσο και οι ασθενείς θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι σε σχέση με 
το τι να περιμένουν.

Εθνικό σύστημα αποζημιώσεων

Η εισηγήτρια υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία 
εθνικών συστημάτων αποζημιώσεων. Το κόστος ασφάλισης ορισμένων δοκιμών σήμερα 
είναι αστρονομικό και το γεγονός αυτό ενδέχεται να αποθαρρύνει πολλούς αναδόχους από το 
πραγματοποιήσουν τις δοκιμές αυτές. Ιδίως οι δαπάνες των ακαδημαϊκών δοκιμών, κυρίως 
όσον αφορά σπάνιες ασθένειες, υπερβαίνουν συχνά τις δυνατότητες της αγοράς λόγω υψηλού 
κόστους ασφάλισης. Καθώς η διεξαγωγή τέτοιων δοκιμών πρέπει να ενθαρρύνεται και να 
υποστηρίζεται, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργηθεί ένα σύστημα αποζημιώσεων. Επί 
του παρόντος, μεγάλο μέρος των δημοσίων δαπανών στον τομέα της ιατρικής έρευνας 
καταλήγει σε ασφάλιστρα. Οι λειτουργικές δαπάνες ενός συστήματος αποζημιώσεων θα ήταν 
σχετικά περιορισμένες για τα κράτη μέλη, και υπάρχουν θετικά παραδείγματα από τη Δανία 
και άλλες χώρες, τα οποία δείχνουν πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα.

Σημασία των δοκιμών

Επί του παρόντος, πολλές δοκιμές πραγματοποιούνται σε πληθυσμούς ασθενών οι οποίοι δεν 
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αντανακλούν απαραίτητα την ποικιλία της ομάδας πληθυσμού στην οποία θα χρησιμοποιηθεί 
το φάρμακο. Για παράδειγμα, οι γυναίκες συχνά υποεκπροσωπούνται σε δοκιμές, γεγονός 
που σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα δεδομένα σχετικά με το πώς επηρεάζουν ορισμένα 
φάρμακα τις γυναίκες συγκεκριμένα. Ένα περαιτέρω παράδειγμα είναι οι δοκιμές που 
αποκλείουν ηλικιωμένους, οι οποίοι συνήθως έχουν περισσότερες συννοσηρότητες και 
επιπλοκές. Η εισηγήτρια έχει υποβάλει μια σειρά προτάσεων με τις οποίες επιδιώκεται η 
ενίσχυση της σημασίας των κλινικών δοκιμών για συγκεκριμένους πληθυσμούς ασθενών. 

Συμμετοχή ασθενών

Η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση για τη συμμετοχή ασθενών στην αξιολόγηση των 
κλινικών δοκιμών, την οποία υποστηρίζει πλήρως η εισηγήτρια. Σε τελική ανάλυση, οι 
ασθενείς αντιμετωπίζουν τον δυνητικό κίνδυνο της δοκιμής και αυτοί θα ωφεληθούν και από 
τυχόν οφέλη. Η εισηγήτρια επιθυμεί να τονίσει ότι οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν 
σχετική πείρα και γνώσεις, και η συμμετοχή τους δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
συμβολική.

Δοκιμές σε αναπτυσσόμενες χώρες

Όλο και περισσότερες κλινικές δοκιμές διεξάγονται σε αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός το 
οποίο εγείρει ορισμένα ηθικά ζητήματα. Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει διάφορα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της εξέλιξης αυτής, τα οποία υποστηρίζονται και από την 
εισηγήτρια. Πρώτον, η διάταξη η οποία προβλέπει ότι αν ένας ανάδοχος επιθυμεί να 
χρησιμοποιήσει δεδομένα από δοκιμή που έχει διεξαχθεί εκτός της ΕΕ, τότε η δοκιμή θα 
πρέπει να πληροί πρότυπα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν στο πλαίσιο της νομοθεσίας της 
ΕΕ· ωστόσο, η διάταξη αυτή θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας. Επιπλέον, περιλαμβάνεται διάταξη η οποία προβλέπει 
ότι υπάλληλοι της Επιτροπής θα πρέπει να ελέγχουν τα ρυθμιστικά συστήματα τρίτων χωρών, 
προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι προβλέπονται κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση ίδιου 
επιπέδου ασφάλειας και ευημερίας των ασθενών. 

Διαφάνεια

Ένα από τα κύρια προβλήματα επί του παρόντος είναι η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα 
αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών. Το γεγονός αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον 
αφορά την εμπιστοσύνη του κοινού στις δοκιμές και τα ευρήματά τους. Συχνά είναι δύσκολο 
για τους ανεξάρτητους επιστήμονες να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία είναι 
απαραίτητα για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων των δοκιμών και για τη διεξαγωγή 
συστηματικών αξιολογήσεων, και μεγάλο μέρος των δεδομένων δεν είναι διαθέσιμο. Είναι 
επίσης γνωστό ότι όταν οι δοκιμές δεν είναι επιτυχημένες, τα αποτελέσματα συχνά είτε δεν 
δημοσιεύονται ποτέ είτε δεν καθίστανται διαθέσιμα. Οι δοκιμές πολλές φορές 
επαναλαμβάνονται, πριν γίνει δημοσίως γνωστό ότι δεν είναι αποτελεσματικές ή είναι ακόμη 
και επικίνδυνες. Η Επιτροπή προτείνει ορισμένα σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της 
διαφάνειας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων της ΕΕ για τις κλινικές 
δοκιμές, στην οποία θα υπάρχει δημόσια πρόσβαση και θα καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά 
με όλες τις δοκιμές, είτε αυτές ήταν επιτυχείς είτε όχι. Ωστόσο, η εισηγήτρια θεωρεί ότι δεν 
αρκεί μια απλή περίληψη των αποτελεσμάτων από τον ανάδοχο, καθώς αυτή ενδέχεται να 
είναι μεροληπτική και παραπλανητική.
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- Έκθεση κλινικής μελέτης

Η εισηγήτρια συνιστά ως εκ τούτου να υποχρεώνονται οι ανάδοχοι να δημοσιεύουν πλήρη 
έκθεση κλινικής μελέτης στη βάση δεδομένων της ΕΕ. Η έκθεση κλινικής μελέτης αποτελεί 
ήδη μια γενικά αποδεκτή διεθνή κατευθυντήρια γραμμή, καθώς και μια συνολική περιγραφή 
του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η δοκιμή, καθώς και των ευρημάτων αυτής. 
Πολλοί ανάδοχοι ήδη καταρτίζουν τις εκθέσεις αυτές και τις υποβάλλουν στους ρυθμιστικούς 
φορείς κατά την υποβολή αίτησης για άδεια κυκλοφορίας. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν 
απλουστευμένη περίληψη, αλλά παρέχουν σε ανεξάρτητους ερευνητές και τη δυνατότητα 
ανάλυσης και ελέγχου των πληρέστερων αποτελεσμάτων. Είναι σαφές ότι οι ασθενείς 
αποφασίζουν να συμμετάσχουν σε μια δοκιμή προκειμένου να συμβάλουν στην εξέλιξη της 
ιατρικής προς όφελος τους και προς όφελος άλλων ασθενών που βρίσκονται στην κατάστασή 
τους, και όχι για να βοηθήσουν μια συγκεκριμένη εταιρεία. Η κοινοποίηση της γνώσης 
σχετικά με τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν θα ενισχύσει μόνο την εμπιστοσύνη στα 
φάρμακα, αλλά θα επιταχύνει και την ανάπτυξη θεραπευτικών αγωγών που σώζουν ζωές. Δεν 
πρόκειται να τεθεί σε κίνδυνο η προστασία των δεδομένων, καθώς όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών θα είναι ανωνυμοποιημένα. Οι πληροφορίες που 
εμπίπτουν πραγματικά στο πεδίο του εμπορικού απορρήτου θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με 
την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα. 

- Ποινές για καθυστερημένη υποβολή

Ο εισηγητής προτείνει επιπλέον την επιβολή προστίμων από την πλευρά των κρατών μελών 
σε αναδόχους που δεν ανταποκρίνονται στις ευθύνες τους όσον αφορά τη διαφάνεια. 
Υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να παρέχεται στους αναδόχους χρονικό διάστημα 
ενός έτους για την υποβολή όλων των στοιχείων στη βάση δεδομένων, το οποίο είναι 
παραπάνω από αρκετό για την προετοιμασία των απαραίτητων δεδομένων. Στους αναδόχους 
που δεν πληρούν την απαίτηση αυτή θα πρέπει να επιβάλλονται ποινές.

- Κύριος φάκελος

Η Επιτροπή έχει προτείνει ότι οι ανάδοχοι θα πρέπει να αρχειοθετούν τον κύριο φάκελο της 
κλινικής δοκιμής για τουλάχιστον πέντε έτη. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι αυτό το χρονικό 
διάστημα δεν είναι αρκετό. Σε περίπτωση έρευνας εναντίον αναδόχου λόγω παραπτώματος, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει ο κύριος φάκελος της κλινικής δοκιμής. Κατά συνέπεια, 
η εισηγήτρια συνιστά την αρχειοθέτηση του κύριου φακέλου επ’ αόριστον, εκτός αν υπάρχει 
διαφορετική πρόβλεψη από την εθνική νομοθεσία. Ο κύριος φάκελος μπορεί να 
αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων της ΕΕ, αν αυτό είναι απαραίτητο.


