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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind trialurile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 
2001/20/CE
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2012)0369),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 114 și articolul 168 alineatul (4) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată de către Comisie (C7-0194/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 20121,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C … /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Într-un trial clinic siguranța și
drepturile subiecților trebuie protejate și 
datele generate trebuie să fie fiabile și 
robuste.

(1) Într-un trial clinic siguranța, drepturile 
și bunăstarea subiecților ar trebui
protejate și datele generate ar trebui să fie 
fiabile și robuste.

Or. en

Justificare

În conformitate cu punctual 6 din Declarația de la Helsinki a Asociației Medicale Mondiale și 
cu articolul 28 alineatul (2) din prezenta propunere, bunăstarea subiecților care participă la 
studiile clinice trebuie să primeze în fața tuturor celorlalte interese. Prin urmare, bunăstarea 
subiecților trebuie mai bine subliniată în prezentul regulament.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a permite un control 
independent care să stabilească dacă aceste 
principii sunt respectate, un trial clinic ar 
trebui să facă obiectul unei autorizări 
prealabile.

(2) Pentru a permite un control 
independent care să stabilească dacă aceste 
principii sunt respectate, un trial clinic ar 
trebui să facă obiectul unei autorizări 
prealabile și al unei aprobări prealabile de 
către un comitet de etică.

Or. en

Justificare

Aprobarea prealabilă a unui comitet de etică este o condiție necesară pentru efectuarea 
oricărui trial clinic. În conformitate cu Declarația de la Helsinki, un studiu clinic nu poate fi 
efectuat decât dacă proiectul de cercetare a fost aprobat de organismul competent în urma 
unei evaluări multidisciplinare a acceptabilității sale din punct de vedere etic.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre în cauză ar trebui să 
coopereze la evaluarea unei cereri de 
autorizare a unui trial clinic. Această 
cooperare nu ar trebui să includă aspecte 
de natură intrinsecă națională și nici 
aspecte etice ale unui trial clinic, precum 
consimțământul în cunoștință de cauză. 

(6) Statele membre în cauză ar trebui să 
coopereze la evaluarea unei cereri de 
autorizare a unui trial clinic. Această 
cooperare poate exclude aspecte de natură 
intrinsecă națională.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a decide cu privire la domeniile în care doresc 
sau nu să coopereze. În contextul unei mobilități crescute a cetățenilor între statele membre și 
al îngrijirilor medicale transfrontaliere, statele membre ar trebui încurajate să facă schimb 
de opinii și să coopereze și în ceea ce privește dimensiunea etică a trialurilor clinice, inclusiv 
consimțământul în cunoștință de cauză.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Procedura ar trebui să fie flexibilă și 
eficientă, pentru a evita întârzierile de 
natură administrativă a începerii unui trial 
clinic.

(7) Procedura ar trebui să fie flexibilă și 
eficientă, pentru a evita întârzierile de 
natură administrativă în începerea unui 
trial clinic. Drepturile, siguranța și 
bunăstarea subiecților care participă la 
studiile clinice ar trebui să primeze în fața 
tuturor celorlalte interese.

Or. en

Justificare

În conformitate cu punctul 6 din Declarația de la Helsinki și cu articolul 28 alineatul (2) din 
prezenta propunere.



PE504.236v01-00 8/53 PR\925718RO.doc

RO

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Evaluarea cererii pentru un trial clinic 
ar trebui să abordeze în special beneficiile 
terapeutice sau în folosul sănătății publice 
care sunt anticipate („relevanța”), precum 
și riscul și inconvenientele pentru subiect. 
Referitor la relevanță, ar trebui să fie luate 
în considerare numeroase aspecte, inclusiv
dacă trialul clinic a fost recomandat sau 
impus de autoritățile de reglementare 
responsabile de evaluarea și autorizarea 
introducerii pe piață a medicamentelor.

(10) Evaluarea cererii pentru un trial clinic 
ar trebui să abordeze în special beneficiile 
terapeutice sau în folosul sănătății publice 
care sunt anticipate („relevanța”), precum 
și riscul și inconvenientele pentru subiect. 
Referitor la relevanță, ar trebui să fie luate 
în considerare numeroase aspecte, și 
anume garantarea faptului că grupul de 
subiecți care participă la studiu este 
reprezentativ pentru populația care 
trebuie tratată și dacă trialul clinic a fost 
recomandat sau impus de autoritățile de 
reglementare responsabile de evaluarea și 
autorizarea introducerii pe piață a 
medicamentelor. Pentru a garanta 
relevanța trialului clinic, sponsorul ar 
trebui să furnizeze, în măsura în care este 
posibil, o evaluare sistematică a datelor 
existente referitoare la medicamentele 
experimentale.  

Or. en

Justificare

Trialurile clinice ar trebui să reflecte populația-țintă, inclusiv profilul de gen și de vârstă al 
acesteia, pentru a garanta că siguranța și eficacitatea medicamentelor sunt evaluate cu 
acuratețe pentru populația care urmează să fie tratată. Acest lucru este în conformitate cu 
punctul 5 din Declarația de la Helsinki. Pentru a garanta și mai mult relevanța studiului și 
pentru a se asigura astfel că subiecții nu au fost supuși unor studii inutile, sponsorul ar trebui 
să analizeze informațiile privind medicamentele experimentale și să le prezinte în cererea sa.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Unele aspecte ale aplicării unui trial eliminat
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clinic se referă la aspecte de natură 
intrinsecă națională sau la aspectele etice 
ale unui trial clinic. Aceste aspecte nu ar 
trebui evaluate în colaborare cu toate 
statele membre în cauză.

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de amendamentul la considerentul 6. Statele membre ar trebui 
să aibă libertatea de a decide cu privire la domeniile în care doresc sau nu să coopereze. În 
contextul unei mobilități crescute a cetățenilor între statele membre și al îngrijirilor medicale 
transfrontaliere, statele membre ar trebui încurajate să facă schimb de opinii și să coopereze 
și în ceea ce privește dimensiunea etică a trialurilor clinice, inclusiv consimțământul în 
cunoștință de cauză.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Statul membru în cauză ar trebui să 
dețină competența de a stabili organismul 
sau organismele adecvate care urmează să 
fie implicate în această evaluare. Decizia 
respectivă reprezintă o chestiune de 
organizare internă a fiecărui stat membru. 
Atunci când stabilesc organismul sau 
organismele adecvate, statele membre ar 
trebui să garanteze implicarea 
nespecialiștilor și a pacienților. Acestea ar 
trebui, de asemenea, să se asigure că sunt 
disponibile cunoștințele necesare. Cu toate 
acestea, în orice caz, în conformitate cu 
orientările internaționale, evaluarea ar 
trebui să fie efectuată în comun de un 
număr rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificările și experiența 
necesare. Persoanele care evaluează 
cererea trebuie să fie independente de 
sponsor, de instituția locului de desfășurare 
a trialului și de investigatorii implicați și să 
fie libere de orice altă influență 
nejustificată.

(14) Statul membru în cauză ar trebui să 
dețină competența de a stabili organismul 
sau organismele adecvate care urmează să 
fie implicate în această evaluare. Decizia 
respectivă reprezintă o chestiune de 
organizare internă a fiecărui stat membru. 
Atunci când stabilesc organismul sau 
organismele adecvate, statele membre ar 
trebui să garanteze implicarea unui comitet 
independent de etică care să includă 
profesioniști din domeniul sănătății, 
nespecialiști și pacienți sau reprezentanți 
ai pacienților . Acestea ar trebui, de 
asemenea, să se asigure că sunt disponibile 
cunoștințele necesare. Cu toate acestea, în 
orice caz, în conformitate cu orientările 
internaționale, evaluarea ar trebui să fie 
efectuată în comun de un număr rezonabil 
de persoane care, în mod colectiv, dispun 
de calificările și experiența necesare. 
Persoanele care evaluează cererea trebuie 
să fie independente de sponsor, de instituția 
locului de desfășurare a trialului și de 
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investigatorii implicați și să fie libere de 
orice altă influență nejustificată.

Or. en

Justificare

În conformitate cu punctul 15 din Declarația de la Helsinki, la procesul de evaluare trebuie 
să participe un comitet de etică. Propunerea Comisiei este prea vagă în acest sens. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În prezent, procedura de evaluare 
etică diferă foarte mult de la un stat 
membru la altul, adesea chiar de la un 
organism la altul la nivel național, 
regional și local, numeroase proceduri 
ducând la evaluări divergente. Aceasta 
este o sursă de întârzieri și de 
fragmentări. În interesul pacienților 
europeni și a sănătății publice, 
procedurile și principiile evaluării etice ar 
trebui mai bine armonizate prin schimbul 
de bune practici între comitetele etice. În 
acest scop, Comisia ar trebui să faciliteze 
cooperarea între comitetele etice. 

Or. en

Justificare

Pentru a conferi claritate și coerență evaluării etice a trialurilor clinice, fără a impune 
povara unei armonizări depline, Comisia ar trebui să creeze o platformă pentru a încuraja 
cooperarea și schimbul de bune practici între comitetele etice. Participarea la această 
platformă ar trebui să fie voluntară.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Sponsorul ar trebui să fie autorizat să 
retragă cererea de autorizare a unui trial 
clinic. Cu toate acestea, pentru a garanta 
funcționarea fiabilă a procedurii de 
evaluare, o cerere de autorizare a unui trial 
clinic ar trebui să poată fi retrasă doar 
pentru întregul trial clinic. Ar trebui ca 
sponsorul să aibă posibilitatea de a 
prezenta o nouă cerere de autorizare a unui 
trial clinic după retragerea unei cereri.

(16) Sponsorul ar trebui să fie autorizat să 
retragă cererea de autorizare a unui trial 
clinic. Cu toate acestea, pentru a garanta 
funcționarea fiabilă a procedurii de 
evaluare, o cerere de autorizare a unui trial 
clinic ar trebui să poată fi retrasă doar 
pentru întregul trial clinic. Motivele 
retragerii ar trebui comunicate prin 
intermediul portalului UE. Ar trebui ca 
sponsorul să aibă posibilitatea de a 
prezenta o nouă cerere de autorizare a unui 
trial clinic după retragerea unei cereri, cu 
condiția ca noua cerere să conțină 
explicații privind orice retragere 
anterioară.

Or. en

Justificare

Sponsorilor ar trebui să li se solicite să justifice orice decizie privind retragerea unei cereri. 
Acest lucru ar garanta eficiența și transparența, ar consolida schimbul de informații între 
statele membre și i-ar împiedica pe sponsori să solicite autorizații pentru trialurile clinice 
care li se par cele mai avantajoase. Este vorba și de respectarea noii legislații privind 
farmacovigilența (Directiva 2010/84/UE și Regulamentul 1235/2010) prin care se solicită 
deținătorilor unei autorizații de introducere pe piață să comunice autorităților motivele 
retragerii unui produs de pe piață.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea creșterii transparenței în 
domeniul trialurilor clinice, datele generate 
de trialurile clinice prezentate în sprijinul 
unei cereri de autorizare a unui trial clinic 
trebuie să se bazeze numai pe trialurile 

(20) În vederea creșterii transparenței în 
domeniul trialurilor clinice, datele generate 
de trialurile clinice prezentate în sprijinul 
unei cereri de autorizare a unui trial clinic 
trebuie să se bazeze pe trialurile clinice 
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clinice înregistrate într-o bază de date 
accesibilă publicului.

înregistrate într-o bază de date accesibilă 
publicului. Datele privind trialurile clinice 
care se bazează pe trialurile clinice 
realizate înainte de data punerii în 
aplicare a prezentului regulament ar 
trebui înregistrate într-un registru public 
care să fie un registru primar sau comun 
al platformei internaționale de 
înregistrare a trialurilor clinice a 
Organizației Mondiale a Sănătății.

Or. en

Justificare

Trialurile clinice care se bazează pe trialuri anterioare pot fi încă relevante; pentru a 
garanta fiabilitatea datelor obținute din trialurile anterioare, ar trebui încurajată 
înregistrarea acestora din urmă. Clinicaltrials.gov, care nu este un registru primar, ci unul 
comun, al platformei internaționale de înregistrare a trialurilor clinice a OMS, ar trebui să 
figureze, de asemenea, printre sursele de informare.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Datele privind trialurile clinice nu 
ar trebui considerate confidențiale din 
punct de vedere comercial odată ce 
autorizația de introducere pe piață a fost 
obținută.

Or. en

Justificare

Din motive de transparență, odată ce un trial clinic a obținut autorizația de introducere pe 
piață, datele obținute în urma acestuia ar trebui să fie pe deplin accesibile.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Demnitatea umană și dreptul la 
integritate al persoanei sunt recunoscute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În special, Carta prevede că 
orice intervenție în domeniul biologiei și 
medicinei nu poate fi realizată fără 
consimțământul liber și în cunoștință de 
cauză al persoanei interesate. Directiva 
2001/20/CE conține un set cuprinzător de 
norme privind protecția subiecților. Aceste 
norme ar trebui să fie menținute. Referitor 
la normele privind determinarea 
reprezentantului legal al persoanelor aflate 
în incapacitate și al minorilor, aceste norme 
diferă de la un stat membru la altul. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să dețină 
competența de a determina reprezentantul 
legal al persoanelor aflate în incapacitate 
și al minorilor.

(22) Demnitatea umană și dreptul la 
integritate al persoanei sunt recunoscute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În special, Carta prevede că 
orice intervenție în domeniul biologiei și 
medicinei nu poate fi realizată fără 
consimțământul liber și în cunoștință de 
cauză al persoanei interesate. Directiva 
2001/20/CE conține un set cuprinzător de 
norme privind protecția subiecților. Aceste 
norme ar trebui să fie menținute. Subiecții 
care provin din segmente vulnerabile ale 
populației, cum ar fi subiecții aflați în 
incapacitate, minorii sau alte persoane 
vulnerabile, necesită măsuri de protecție 
suplimentare. Referitor la normele privind 
determinarea reprezentantului legal al 
persoanelor aflate în incapacitate și al 
minorilor, aceste norme diferă de la un stat 
membru la altul. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să dețină competența de a 
determina reprezentantul legal al 
subiecților aflați în incapacitate și al 
minorilor.

Or. en

Justificare

Subiecții cei mai vulnerabili care participă la trialuri necesită măsuri suplimentare de 
protecție.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În conformitate cu orientările 
internaționale, consimțământul liber și în 

(24) În conformitate cu orientările 
internaționale, consimțământul liber și în 
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cunoștință de cauză al subiectului ar trebui 
să fie obținut în scris, cu excepția unor 
situații excepționale. Acesta ar trebui să se 
bazeze pe informații clare, relevante și ușor 
de înțeles pentru subiect.

cunoștință de cauză al subiectului ar trebui 
să fie acordat în scris, cu excepția unor 
situații excepționale. Acesta ar trebui să se 
bazeze pe informații clare, relevante și ușor 
de înțeles pentru subiect. În măsura în 
care este posibil, aceste informații ar 
trebui comunicate oral, pentru ca 
subiectul să aibă posibilitatea să adreseze 
întrebări, iar acestuia ar trebui să i se 
pună la dispoziție informații scrise 
exhaustive, pe care să aibă posibilitatea să 
le păstreze. Subiectul ar trebui să dispună 
de suficient timp de reflecție pentru a lua 
o decizie.

Or. en

Justificare

Informațiile, sau lipsa acestora, are implicații atât asupra dorinței pacienților de a participa 
la trialurile clinice, cât și asupra angajamentului și implicării acestora în cursul trialurilor. 
Informațiile furnizate potențialilor subiecți și modul în care acestea sunt prezentate ar trebui 
să răspundă nevoilor de informare ale persoanelor care intenționează să participe la un trial 
clinic. Nevoile pot fi diferite în funcție de tipul de pacienți. Informațiile ar trebui să fie oferite 
într-un format accesibil și ar trebui să fie însoțite de date științifice mai detaliate pentru 
persoanele care doresc să le consulte. Informațiile ar trebui să fie disponibile pe toată durata 
trialului.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Baza de date ar trebui să conțină toate 
informațiile relevante cu privire la trialul 
clinic. În baza de date nu ar trebui să fie 
înregistrate date cu caracter personal cu 
privire la subiecții care participă într-un 
trial. Informațiile din baza de date ar trebui 
să fie publice, cu excepția cazurilor în care, 
din motive specifice, o parte din informații 
nu ar trebui să fie publicate pentru a proteja 
dreptul persoanelor la viața privată și 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, recunoscute de articolele 7 și 8 
din Carta drepturilor fundamentale a 

(52) Baza de date ar trebui să conțină toate 
informațiile relevante cu privire la trialul 
clinic. Toate trialurile clinice ar trebui 
înregistrate în baza de date înainte ca 
acestea să înceapă. Data începerii și 
încheierii recrutării subiecților ar trebui 
să figureze, de asemenea, în baza de date.
În baza de date nu ar trebui să fie 
înregistrate date cu caracter personal cu 
privire la subiecții care participă într-un 
trial. Informațiile din baza de date ar trebui 
să fie publice, cu excepția cazurilor în care, 
din motive specifice, o parte din informații 



PR\925718RO.doc 15/53 PE504.236v01-00

RO

Uniunii Europene. nu ar trebui să fie publicate pentru a proteja 
dreptul persoanelor la viața privată și 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, recunoscute de articolele 7 și 8 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Informațiile privind începerea și încheierea perioadei de recrutare pentru trialurile clinice ar 
trebui puse la dispoziție pentru ca pacienții să poată vedea cu ușurință ce trialuri clinice sunt 
disponibile.

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „Studiu clinic”: orice investigație 
referitoare la om destinată

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

Or. en

Justificare

Definiția termenului de „studiu clinic”, propusă de Comisie, a generat confuzie în rândul 
actorilor implicați, deoarece, în conformitate cu orientările internaționale, termenii de 
„studiu clinic” și „trial clinic” sunt utilizați în mod alternativ.
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Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) conform protocolului studiului clinic, 
medicamentele experimentale nu sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile din 
autorizația de introducere pe piață din 
statul membru în cauză, iar utilizarea lor 
nu face obiectul practicii clinice uzuale;

Or. en

Justificare

Clarificare a textului. Având în vedere că numeroase medicamente sunt utilizate, în cadrul 
tratamentelor standard, în alt scop decât cel prevăzut în autorizația de introducere pe piață, 
trebuie precizat că studiile care colectează date referitoare la practicile de acest gen nu sunt 
considerate trialuri clinice.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) conform protocolului trialului clinic, 
medicamentele experimentale sunt utilizate 
în conformitate cu condițiile stabilite în 
autorizația de introducere pe piață în 
oricare dintre statele membre în cauză 
sau, în cazul în care un medicament 
experimental este utilizat în alt scop decât 
cel prevăzut în autorizația de introducere 
pe piață, utilizarea acestuia este sprijinită
de un număr suficient de publicații și/sau 
orientări privind tratamentul standard;

Or. en
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Justificare

În cazul a numeroase boli rare, medicamentele pentru tratarea acestora sunt utilizate 
aproape întotdeauna într-un mod care nu corespunde autorizației de introducere pe piață 
(„utilizare fără respectarea indicațiilor”). Pentru a evita diferențele fundamentale între 
statele membre în ceea ce privește aplicarea definiției unui trial clinic cu intervenție redusă, 
inclusiv utilizarea fără respectarea indicațiilor, dovezile necesare trebuie definite în mod 
explicit. În plus, în cazul în care trialul clinic nu face decât să compare tratamentele 
standard, acesta ar trebui considerat ca un trial clinic cu intervenție redusă, indiferent dacă 
medicamentele sunt utilizate conform indicațiilor sau nu.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
 Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – subparagraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trialurile clinice cu intervenție redusă pot 
include administrarea placebourilor, 
atunci când riscul suplimentar pe care 
placebourile îl implică pentru securitatea 
sau bunăstarea subiecților, în raport cu 
practica clinică uzuală, nu este decât unul 
minim.

Or. en

Justificare

Amendamentul garantează faptul că un trial clinic poate fi considerat un trial cu intervenție 
redusă atunci când placeboul este utilizat fără a crește riscurile pentru subiecții care 
participă la trial.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu punctul 15 din Declarația de la Helsinki, la procesul de evaluare trebuie 
să participe un comitet de etică. Propunerea Comisiei este prea vagă în acest sens.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
 Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu punctul 24 din Declarația de la Helsinki și cu articolul 29 din prezentul 
regulament, consimțământul în cunoștință de cauză trebuie acordat în mod liber.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
 Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

30a. „Raportul studiului clinic”: un 
raport care conține întregul protocol și 
datele aferente, precum și orice 
modificare ulterioară a acestuia, un plan 
de analiză statistică, date de sinteză 
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privind eficacitatea și securitatea tuturor 
rezultatelor posibile, precum și date 
individuale și anonime privind pacienții, 
sub formă de tabele sau liste, în 
conformitate cu orientările Conferinței 
internaționale pentru armonizarea 
cerințelor tehnice de înregistrare a 
produselor farmaceutice de uz uman 
(ICH) referitoare la structura și 
conținutul rapoartelor privind studiile 
clinice (ICH E3).

Or. en

Justificare
Raportul studiului clinic este introdus pentru a asigura o mai mare transparență. Orientările 
privind descrierea exhaustivă a unui trial clinic și a rezultatelor sale sunt recunoscute la nivel 
internațional. Respectarea acestora le va permite sponsorilor să furnizeze informații 
armonizate și să îmbunătățească transparența crescând în mod semnificativ cantitatea 
datelor puse la dispoziția publicului și a cercetătorilor independenți.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
 Articolul 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Trialurile clinice nu ar trebui efectuate decât în cazul în care rezultatele acestora sunt 
relevante pentru prevenirea și tratarea unei patologii. Relevanța trialului clinic constituie 
unul dintre criteriile de evaluare prevăzute la articolul 6 și ar trebui inclusă, prin urmare, în 
principiile generale privind trialurile clinice. 
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Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) Beneficiile preconizate, terapeutice, în 
folosul sănătății publice și al calității vieții, 
ținând seama de toate aspectele următoare:

Or. en

Justificare

În evaluarea aspectelor vizate în partea I, statul membru raportor trebuie să țină seama, 
printre factorii care ghidează evaluarea cererii privind trialul clinic, de avantajele scontate 
pentru calitatea vieții pacienților.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Trialurile clinice ar trebui să reflecte populația-țintă, inclusiv profilul de gen și de vârstă al 
acesteia, pentru a garanta că siguranța și eficacitatea medicamentelor sunt evaluate cu 
acuratețe pentru populația care urmează să fie tratată. Aceste elemente ar trebui avute în 
vedere atunci când este evaluată relevanța unui trial clinic. 
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Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– fiabilitatea și robustețea datelor generate 
în cadrul trialului clinic, luând în 
considerare abordările statistice, proiectul 
și metodologia trialului (inclusiv mărimea 
eșantionului care permite o analiză 
defalcată în funcție de vârstă și gen, 
randomizarea, comparatorii și criteriile 
finale de evaluare);

Or. en

Justificare

Datele generate în cadrul trialurilor clinice pot fi considerare fiabile și robuste doar dacă 
acestea reflectă în mod corespunzător segmentelor de populație (de exemplu, femeile sau 
persoanele în vârstă) care sunt susceptibile să utilizeze medicamentul testat.

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

riscul asupra sănătății sau a calității vieții 
subiecților prezentat de afecțiunea pentru 
care este investigat medicamentul 
experimental;

Or. en

Justificare

Trebuie să se țină seama și de posibilele avantaje pentru calitatea vieții pacienților.
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Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Conformitatea cu elementele esențiale ale consimțământului în cunoștință de cauză, astfel 
cum au fost prevăzute în capitolul V, ar trebui evaluată de statul membru raportor în partea I. 
Deși statele membre sunt cel mai bine plasate pentru a decide cu privire la anumite aspecte 
culturale, elementele esențiale prevăzute în capitolul V are trebui, de asemenea, examinate în 
partea I.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
 Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru raportor transmite, în timp 
util, o versiune preliminară a părții I din 
raportul de evaluare statelor membre în 
cauză și, dacă este cazul, expune motivele 
pentru care anumite considerente nu au 
fost incluse în raportul de evaluare.

Or. en

Justificare

Obligația statului membru raportor de a ține seama în mod corespunzător de considerentele 
exprimate de statele membre în cauză trebuie consolidată. În acest scop, se propune ca statul 
membru raportor să trimită o versiune preliminară a părții I din raportul de evaluare statelor 
membre în cauză, precum și să justifice modul în care preocupările acestora din urmă au fost 
luate în considerare.
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
 Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea aspectelor menționate în primul 
paragraf constituie partea II din raportul de 
evaluare.

Evaluarea aspectelor menționate în primul 
paragraf constituie partea II din raportul de 
evaluare și figurează, prin urmare, în 
raportul de evaluare prezentat de statul 
membru raportor.

Or. en

Justificare

Clarificare a textului.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
 Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoanele care evaluează cererea Persoanele care evaluează cererea (părțile I 
și II)

Or. en

Justificare

Este important de remarcat faptul că aceleași condiții se aplică în cazul persoanelor 
însărcinate cu evaluarea celor două părți și că comitetele de etică ar trebui să participe și la 
evaluarea părții I.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
 Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoanele care evaluează cererea ar 
trebui să declare orice interese financiare 
și personale, iar aceste informații ar 
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trebui să figureze în baza de date a UE.

Or. en

Justificare

Trebuie consolidate măsurile ce vizează garantarea independenței persoanelor care 
evaluează cererea.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
 Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre se asigură că evaluarea 
este efectuată în comun de un număr 
rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificarea și experiența 
necesare pentru a garanta conformitatea 
cu cerințele privind calitatea științifică și 
etică.

Or. en

Justificare
Trebuie precizat faptul că aspectele etice și științifice nu sunt tratate separat în cele două 
părți ale raportului de evaluare.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
 Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În evaluare se ține cont de opinia 
exprimată de comitetul de etică. Comisia 
elaborează orientări privind participarea 
pacienților, bazându-se pe bunele practici 
existente.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu punctul 15 din Declarația de la Helsinki, la procesul de evaluare trebuie 
să participe un comitet de etică. Propunerea Comisiei este prea vagă în acest sens.

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Este necesar ca trialurile clinice care implică subiecți aparținând unor segmente de populație 
vulnerabile (de exemplu, persoanele care suferă de numeroase probleme de sănătate, 
persoanele în vârstă și cele mai fragile) să permită îmbunătățirea tratamentelor destinate 
acestor persoane, iar aceste trialuri clinice ar trebui să se desfășoare în condiții care să 
permită obținerea celui mai bun nivel de protecție posibil pentru acești subiecți.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
 Articolul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sponsorul poate retrage cererea în orice 
moment până la data evaluării. În acest caz, 
cererea poate fi retrasă numai cu privire la 
toate statele membre în cauză.

Sponsorul poate retrage cererea în orice 
moment până la data evaluării. În acest caz, 
cererea poate fi retrasă numai cu privire la 
toate statele membre în cauză.  Motivele 
retragerii sunt comunicate tuturor statelor 
membre în cauză și sunt publicate pe 
portalul Uniunii.



PE504.236v01-00 26/53 PR\925718RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Pentru a spori transparența, motivele retragerii ar trebui făcute publice. Este vorba și de 
respectarea noii legislații privind farmacovigilența (Directiva 2010/84/UE și Regulamentul 
1235/2010) prin care se solicită deținătorilor unei autorizații de introducere pe piață să 
comunice autorităților motivele retragerii unui produs de pe piață.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
 Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul capitol nu aduce atingere 
posibilității ca sponsorul să depună, în 
urma refuzului acordării unei autorizații 
sau a retragerii cererii, o cerere de 
autorizare destinată oricărui stat membru în 
cauză. Cererea menționată se consideră o 
nouă cerere de autorizare a unui alt trial 
clinic. În noua cerere este inclusă o 
explicație cu privire la cererile anterioare 
care au fost retrase sau refuzate.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta eficacitatea, transparența și exhaustivitatea informațiilor, în noua cerere ar 
trebui inclusă o explicație privind cererile anterioare care au fost retrase sau refuzate.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
 Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere clară a modificării 
substanțiale;

(b) o descriere clară a naturii, motivelor și 
conținutului modificării substanțiale;

Or. en
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Justificare

Din motive de transparență, în cazul în care se aduc modificări unui trial, acestea trebuie 
explicate pe deplin.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
 Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă în dosarul de cerere se face 
trimitere la date generate de un trial clinic, 
trialul clinic respectiv trebuie să fi fost 
efectuat în conformitate cu prezentul 
regulament.

(4) Dacă în dosarul de cerere se face 
trimitere la date generate de un trial clinic, 
trialul clinic respectiv trebuie să fi fost 
efectuat în conformitate cu prezentul 
regulament sau, în cazul în care trialul a 
fost efectuat înainte de data punerii în 
aplicare a prezentului regulament, în 
conformitate cu Directiva 2001/20/CE.

Or. en

Justificare

Prezentul articol nu ia în considerare faptul că datele conținute în dosarele de cerere pot face 
referire la trialuri clinice efectuate înainte de intrarea în vigoare a noului regulament.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
 Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Dacă trialul clinic menționat la 
alineatul (4) a fost efectuat în afara 
Uniunii, acesta este conform cu prezentul 
regulament și respectă principiile etice ale 
Declarației de la Helsinki a Organizației 
Medicale Mondiale și orientările 
internaționale privind etica în materie de 
cercetare biomedicală care implică 
subiecți umani, elaborate de Consiliul 
Organizațiilor Internaționale ale 
Științelor Medicale, în ceea ce privește 
drepturile, siguranța și bunăstarea 
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subiecților, precum și fiabilitatea și 
robustețea datelor generate în cadrul 
trialului clinic.

Or. en

Justificare

Trialurile clinice realizate în țările terțe ar trebui să aplice aceleași standarde de securitate și 
protecție ca cele realizate în UE, pentru ca securitatea și bunăstarea subiecților să primeze 
întotdeauna în fața tuturor celorlalte interese. „Echivalența” lasă prea mult loc 
interpretărilor. Principiile etice ale Declarației de la Helsinki și orientările Consiliul 
Organizațiilor Internaționale ale Științelor Medicale ar trebui respectate de toate studiile, 
inclusiv de cele realizate în afara UE.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
 Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Datele cu privire la un trial clinic care 
se bazează pe trialuri clinice efectuate 
începând cu … [data punerii în aplicare a 
prezentului regulament] și transmise într-
un dosar de cerere se bazează pe trialuri 
clinice care au fost înregistrate înainte de 
începerea lor într-un registru public care 
este un registru primar sau comun al 
Platformei internaționale de înregistrare a 
trialurilor clinice a Organizației Mondiale a 
Sănătății.

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat faptul că acest lucru nu se aplică decât trialurilor clinice efectuate după 
intrarea în vigoare a prezentului regulament. Clinicaltrials.gov, care nu este un registru 
primar, ci unul comun, al Platformei internaționale de înregistrare a trialurilor clinice a 
OMS, ar trebui să figureze, de asemenea, printre sursele de informare.
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
 Articolul 25 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele cu privire la un trial clinic care se 
bazează pe trialuri clinice efectuate 
înainte de … [data punerii în aplicare a 
prezentului regulament] se înregistrează 
într-un registru public care este un 
registru primar sau comun al Platformei 
internaționale de înregistrare a trialurilor 
clinice a Organizației Mondiale a 
Sănătății

Or. en

Justificare

Trialurile clinice care se bazează pe trialuri anterioare pot fi încă relevante și, pentru a 
garanta fiabilitatea datelor care provin din trialuri anterioare, ar trebui încurajată 
înregistrarea acestora din urmă.  Clinicaltrials.gov, care nu este un registru primar, ci unul 
comun, al Platformei internaționale de înregistrare a trialurilor clinice a OMS, ar trebui să 
figureze, de asemenea, printre sursele de informare.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
 Articolul 28 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Trebuie să se țină seama și de posibilele avantaje pentru calitatea vieții pacienților.



PE504.236v01-00 30/53 PR\925718RO.doc

RO

Amendamentul 43

Propunere de regulament
 Articolul 28 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) subiectul sau, în cazul în care subiectul 
nu este în măsură să își dea 
consimțământul în cunoștință de cauză, 
reprezentantul său legal a avut 
posibilitatea, în cadrul unei discuții 
prealabile sau în urma utilizării altor 
mijloace de contact corespunzătoare, cu 
investigatorul, un membru al echipei de 
cercetare sau orice altă persoană 
calificată, să înțeleagă obiectivele, riscurile 
și inconvenientele trialului clinic, precum 
și condițiile în care acesta se va desfășura 
și a fost, de asemenea, informat asupra 
dreptului său de a se retrage din trialul 
clinic în orice moment fără angajarea 
vreunui prejudiciu; În cursul discuției 
prealabile sau a utilizării altor mijloace de 
contact corespunzătoare, menționate mai 
sus, subiectul potențial este informat și cu 
privire la dreptul său de a refuza să 
participe la trialul clinic, fără a suferi 
prejudicii;

Or. en

Justificare

(i) Utilizarea termenului de „discuție” este problematic, deoarece el implică o interacțiune 
directă, care, în anumite circumstanțe, nu este posibilă. Recrutarea pentru trialuri clinice se 
poate realiza și prin corespondență. (ii) Trebuie subliniat faptul că dacă un subiect se poate 
retrage dintr-un studiu clinic, un subiect potențial poate decide, de asemenea, în orice 
moment înainte de recrutare și fără niciun prejudiciu, să refuze să participe la trialul clinic.
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
 Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Drepturile, siguranța și bunăstarea 
subiecților au prioritate față de interesele
științei și ale societății.

(2) Drepturile, siguranța și bunăstarea 
subiecților au prioritate față de toate 
celelalte interese.

Or. en

Justificare

În conformitate cu punctul 6 din Declarația de la Helsinki, interesele subiecților ar trebui să 
primeze în fața tuturor celorlalte interese, inclusiv a intereselor comerciale și a intereselor de 
cercetare (personale).

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consimțământul în cunoștință de cauză 
se face în scris, este datat și semnat și este 
acordat de bună voie de către subiect sau 
reprezentantul său legal după o informare 
adecvată asupra naturii, semnificației, 
implicațiilor și riscurilor trialului clinic. 
Acesta trebuie să fie documentat în mod 
corespunzător. Dacă subiectul nu este în 
măsură să scrie, în cazuri excepționale 
poate fi acordat un consimțământ oral în 
prezența a cel puțin unui martor imparțial. 
Subiectului sau reprezentantului său legal îi 
va fi înmânată o copie a documentului prin 
care a fost acordat consimțământul în 
cunoștință de cauză.

(1) Consimțământul în cunoștință de cauză 
se face în scris, este datat și semnat și este 
acordat de bună voie de către subiect sau 
reprezentantul său legal după o informare 
deplină asupra naturii, semnificației, 
implicațiilor și riscurilor trialului clinic. În 
măsura în care este posibil, informațiile 
privind natura, semnificația, implicațiile 
și riscurile trialului clinic sunt 
comunicate oral, pentru ca subiectul să 
aibă posibilitatea să adreseze întrebări, iar 
acestuia i se pun la dispoziție informații 
exhaustive, pe care să aibă posibilitatea să 
le păstreze; dacă este cazul, informațiile 
pot fi comunicate în scris.
Consimțământul este documentat în mod 
corespunzător. Subiectul dispune de 
timpul de reflecție necesar pentru a lua o 
decizie. Dacă subiectul nu este în măsură 
să scrie, în cazuri excepționale poate fi 
acordat un consimțământ oral în prezența a 
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cel puțin unui martor imparțial. Subiectului 
sau reprezentantului său legal îi va fi 
înmânată o copie a documentului prin care 
a fost acordat consimțământul în cunoștință 
de cauză.

Or. en

Justificare

Informațiile, sau lipsa acestora, are implicații atât asupra dorinței pacienților de a participa 
la trialurile clinice, cât și asupra angajamentului și implicării acestora în cursul trialurilor. 
Informațiile furnizate potențialilor subiecți și modul în care acestea sunt prezentate ar trebui 
să răspundă nevoilor de informare ale persoanelor care intenționează să participe la un trial 
clinic. Nevoile pot fi diferite în funcție de tipul de pacienți. Informațiile ar trebui să fie oferite 
într-un format accesibil și ar trebui însoțite de date științifice mai detaliate pentru persoanele 
care doresc să le consulte.  Informațiile ar trebui să fie disponibile pe toată durata trialului.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile scrise furnizate subiectului 
și/sau reprezentantului legal în scopul 
obținerii consimțământului în cunoștință 
de cauză sunt concise, clare, relevante și de 
înțeles pentru nespecialiști. Acestea includ 
atât informații medicale, cât și juridice. 
Acestea trebuie să informeze subiectul cu 
privire la dreptul său de a-și revoca 
consimțământul în cunoștință de cauză.

(2) Orice informații scrise furnizate 
subiectului și/sau reprezentantului legal 
înainte de obținerea consimțământului în 
cunoștință de cauză sunt concise, clare, 
relevante și de înțeles pentru nespecialiști. 
Se acordă o atenție deosebită nevoilor de 
informare ale subiecților și ale 
populațiilor specifice de pacienți, precum 
și metodelor utilizate pentru transmiterea 
informațiilor. Acestea includ atât 
informații medicale, cât și juridice. Acestea 
informează subiectul cu privire la dreptul 
său de a-și revoca consimțământul în 
cunoștință de cauză, în orice moment.

Or. en

Justificare

Informațiile, sau lipsa acestora, are implicații atât asupra dorinței pacienților de a participa 
la trialurile clinice, cât și asupra angajamentului și implicării acestora în cursul trialurilor. 
Informațiile furnizate potențialilor subiecți și modul în care acestea sunt prezentate ar trebui 
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să răspundă nevoilor de informare ale persoanelor care intenționează să participe la un trial 
clinic. Nevoile pot fi diferite în funcție de tipul de pacienți. Informațiile ar trebui să fie oferite 
într-un format accesibil și ar trebui însoțite de date științifice mai detaliate pentru persoanele 
care doresc să le consulte.  Informațiile ar trebui să fie disponibile pe toată durata trialului.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În urma consultării cu actorii 
implicați, inclusiv cu organizațiile de 
pacienți, Comisia elaborează orientări 
privind informațiile care trebuie furnizate 
subiecților și potențialilor subiecți, privind 
consimțământul în cunoștință de cauză, 
precum și forma și prezentarea acestui 
consimțământ.

Or. en

Justificare

Informațiile, sau lipsa acestora, are implicații atât asupra dorinței pacienților de a participa 
la trialurile clinice, cât și asupra angajamentului și implicării acestora în cursul trialurilor. 
Informațiile furnizate potențialilor subiecți și modul în care acestea sunt prezentate ar trebui 
să răspundă nevoilor de informare ale persoanelor care intenționează să participe la un trial 
clinic. Nevoile pot fi diferite în funcție de tipul de pacienți. Informațiile ar trebui să fie oferite 
într-un format accesibil și ar trebui însoțite de date științifice mai detaliate pentru persoanele 
care doresc să le consulte.  Informațiile ar trebui să fie disponibile pe toată durata trialului.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La sfârșitul trialului clinic, subiectul 
primește informații privind rezultatele 
trialului la care acesta a participat.

Or. en



PE504.236v01-00 34/53 PR\925718RO.doc

RO

Justificare

Pentru a spori transparența și pentru a se asigura că subiecții profită cât mai mult de pe 
urma trialurilor clinice, ei ar trebui să fie informați cu privire la rezultatul trialului.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 a
Trialuri clinice la care participă subiecți 
aparținând altor segmente de populație 

vulnerabile
(1) Un trial clinic la care participă 
subiecți aparținând altor segmente de 
populație vulnerabile se poate desfășura 
numai în cazul în care, în plus față de 
condițiile prevăzute la articolul 28, sunt 
îndeplinite toate condițiile următoare:
(a) subiectul a primit, din partea 
persoanelor care dețin calificarea sau 
experiența necesare, toate informațiile 
relevante cu privire la trial, riscuri și 
beneficii;
(b) dorința explicită a unui subiect care 
este în măsură să își formeze o opinie și să 
evalueze aceste informații, de a refuza 
participarea la trialul clinic sau de a se 
retrage în orice moment este luată în 
considerare în mod corespunzător de 
către investigator;
(c) nu sunt acordate stimulente sau 
avantaje financiare în afara 
compensațiilor pentru participarea la 
trialul clinic;
(d) o astfel de cercetare fie este legată 
direct de patologia de care suferă 
subiectul, fie este pertinentă pentru 
segmentul de populație vulnerabil;
(e) trialul clinic a fost conceput astfel 
încât să minimizeze durerea, disconfortul, 
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teama și orice alt risc previzibil legat de 
boală și atât pragul de risc, cât și gradul 
de disconfort, sunt definite în mod special 
și observate în mod constant;
(f) în urma trialului clinic se obțin 
anumite avantaje directe pentru grupul de 
pacienți (de exemplu, îmbunătățirea 
calității vieții);
(2) subiectul participă la procedura de 
acordare a consimțământului într-un mod 
adaptat situației și capacităților sale.

Or. en

Justificare

Este necesar ca trialurile clinice care implică subiecți aparținând unor segmente de populație 
vulnerabile (de exemplu, persoanele care suferă de numeroase probleme de sănătate, 
persoanele în vârstă și cele mai fragile) să permită îmbunătățirea tratamentelor destinate 
acestor persoane, iar aceste trialuri clinice ar trebui să se desfășoare în condiții care să 
permită obținerea celui mai bun nivel de protecție posibil pentru acești subiecți.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) trialul clinic prezintă riscuri minime
pentru subiect și cauzează subiectului 
inconveniente minime.

(e) trialul clinic prezintă riscuri 
proporționale cu afecțiunea care riscă să
îi pună subiectului viața în pericol și 
cauzează subiectului inconveniente
proporționale.

Or. en

Justificare

Atunci când subiectul suferă de o afecțiune care îi pune viața în pericol, riscul și 
constrângerile care îi sunt impuse sunt proporționale cu gravitatea stării sale de sănătate.
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Amendamentul 51

Propunere de regulament
 Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de un an de la sfârșitul 
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE un rezumat al rezultatelor
trialului clinic.

(3) În termen de un an de la sfârșitul 
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE raportul studiului clinic, 
inclusiv un rezumat simplificat al trialului 
clinic.

Cu toate acestea, dacă, din motive 
științifice, nu este posibilă transmiterea
unui rezumat al rezultatelor în termen de 
un an, rezumatul rezultatelor trebuie 
transmis de îndată ce acesta este 
disponibil. În acest caz, protocolul trebuie 
să precizeze când vor fi transmise 
rezultatele, împreună cu o explicație.

Cu toate acestea, dacă, din motive 
științifice, nu este posibilă prezentarea 
raportului privind studiul clinic în termen 
de un an, acesta este prezentat de îndată ce 
este disponibil. În acest caz, protocolul 
trebuie să precizeze când vor fi transmise 
rezultatele, împreună cu o explicație.

Or. en

Justificare

Raportul studiului clinic este introdus pentru a asigura o mai mare transparență. Un simplu 
rezumat poate fi părtinitor și înșelător. Un raport al studiului clinic oferă toate informațiile 
referitoare la trialul clinic și prezintă toate rezultatele în mod armonizat. Accesul public la 
aceste informații va crește încrederea publicului în rezultatele trialurilor și va permite o mai 
bună evaluare inter pares a studiilor.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
 Articolul 34 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care sponsorul nu 
respectă obligația menționată la alineatul 
(3), statele membre în cauză impun 
sancțiuni financiare.

Or. en
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Justificare

Statele membre ar trebui să fie autorizate să aplice sancțiuni în cazul nerespectării dispoziției 
potrivit căreia raportul studiului clinic și rezumatul rezultatelor ar trebui transmise în termen 
de 12 luni. 

Amendamentul 53

Propunere de regulament
 Articolul 34 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul prezentului regulament, în 
cazul în care un trial clinic suspendat sau 
întrerupt temporar nu este reînceput, data 
deciziei sponsorului de a nu reîncepe trialul 
clinic se consideră a fi sfârșitul trialului 
clinic. În caz de încetare anticipată, data 
încetării anticipate se consideră ca fiind 
data sfârșitului trialului clinic.

(4) În sensul prezentului regulament, în 
cazul în care un trial clinic suspendat sau 
întrerupt temporar nu este reînceput, data 
deciziei sponsorului de a nu reîncepe trialul 
clinic se consideră a fi sfârșitul trialului 
clinic. În caz de încetare anticipată, data 
încetării anticipate se consideră ca fiind 
data sfârșitului trialului clinic. După 12 
luni de întrerupere temporară, datele 
obținute în urma trialurilor clinice sunt 
transmise bazei de date a UE, chiar dacă 
ele sunt incomplete. Motivele încheierii 
anticipate a unui trial clinic se publică în 
baza de date a UE.

Or. en

Justificare

Este important ca motivele încheierii anticipate a unui trial clinic să fie publicate în baza de 
date a UE. Motivele ar putea fi ineficiența medicamentului sau numărul prea mare de efecte 
secundare, iar aceste informații pot fi cruciale pentru securitatea pacienților și pot evita 
suprapunerea activităților de cercetare.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
 Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Referitor la medicamentele 
experimentale neautorizate, altele decât 
placebo, și medicamentele experimentale 

(1) Referitor la medicamentele 
experimentale neautorizate, altele decât 
placebo, și medicamentele experimentale 
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autorizate care, în conformitate cu 
protocolul, nu sunt utilizate în conformitate 
cu condițiile stabilite în autorizația de 
introducere pe piață, sponsorul transmite 
anual către agenție, prin mijloace 
electronice, un raport privind siguranța 
pentru fiecare medicament experimental 
utilizat într-un trial clinic al cărui sponsor 
este.

autorizate care, în conformitate cu 
protocolul, nu sunt utilizate în conformitate 
cu condițiile stabilite în autorizația de 
introducere pe piață și a căror utilizare nu 
corespunde practicii clinice uzuale, 
sponsorul transmite anual către agenție, 
prin mijloace electronice, un raport privind 
siguranța pentru fiecare medicament 
experimental utilizat într-un trial clinic al 
cărui sponsor este.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește trialurile clinice care implică utilizarea unui medicament experimental 
fără respectarea indicațiilor, propunerea face obligatorii rapoartele anuale privind 
securitatea, chiar și în cazul trialurilor clinice cu intervenție redusă. Datele privind 
securitatea, colectate în rapoartele anuale privind securitatea referitoare la medicamentele 
utilizate conform practicii clinice uzuale nu ar furniza mai multe informații decât ceea ce se 
cunoaște deja cu privire la profilul de siguranță al medicamentelor și ar reprezenta, prin 
urmare, o sarcină administrativă inutilă și nu ar aduce niciun avantaj pacienților. 
Dispozițiile referitoare la rapoartele privind securitatea ar trebui, prin urmare, revizuite.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
 Articolul 39 – alineatul 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul unui trial clinic care implică 
utilizarea mai multor medicamente 
experimentale, sponsorul poate prezenta 
un singur raport privind securitatea care 
se referă la toate medicamentele 
experimentale utilizate. Sponsorul 
prezintă în raportul său motivele acestei 
decizii.

Or. en

Justificare

În cazul în care într-un trial clinic sunt utilizate mai multe medicamente experimentale, 
sponsorii ar trebui să poată prezenta un singur raport al trialului clinic, mai degrabă decât 
un raport pentru fiecare medicament experimental. Acest lucru este necesar pentru a garanta 
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furnizarea unor informații mai exacte privind securitatea în ceea ce privește utilizarea 
combinată a medicamentelor.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
 Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Referitor la medicamentele autorizate 
care, în conformitate cu protocolul, sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile 
stabilite în autorizația de introducere pe 
piață, sponsorul informează anual titularul 
autorizației de introducere pe piață cu 
privire la toate reacțiile adverse grave 
suspectate.

(1) Referitor la medicamentele autorizate 
care, în conformitate cu protocolul, sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile 
stabilite în autorizația de introducere pe 
piață, sponsorul informează anual titularul 
autorizației de introducere pe piață cu 
privire la toate reacțiile adverse grave 
suspectate. În cazul în care un sponsor, 
din cauza lipsei resurselor, nu este în 
măsură să informeze titularul autorizației 
de introducere pe piață, el poate furniza 
aceste informații Agenției. 

Or. en

Justificare

Este extrem de dificil, dacă nu chiar imposibil pentru sponsorii necomerciali să comunice 
direct titularului autorizației de introducere pe piață toate reacțiile adverse grave suspectate 
atunci când în cadrul trialului clinic sunt utilizate medicamente generice și atunci când mai 
multe surse diferite furnizează medicamente subiecților. În numeroase trialuri, medicamente 
experimentale disponibile pe piață sunt utilizate în combinație cu medicamente experimentale 
în curs de a fi studiate. În astfel de cazuri, aceste medicamente experimentale pot fi 
disponibile sub formă de medicamente generice comandate separat de spitale sau de medici și 
nu există nicio legătură directă între sponsor și titularul autorizației de introducere pe piață.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
 Articolul 49 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă sponsorul are cunoștință, referitor 
la trialul clinic pentru care este sponsor, de 
o încălcare gravă a prezentului regulament 
sau a versiunii protocolului aplicabil în 

(1) Dacă sponsorul are cunoștință, referitor 
la trialul clinic pentru care este sponsor, de 
o încălcare gravă a prezentului regulament 
sau a versiunii protocolului aplicabil în 
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momentul încălcării, acesta notifică prin 
portalul UE statele membre în cauză cu 
privire la respectiva încălcare în termen de
șapte zile de la luarea la cunoștință a 
încălcării.

momentul încălcării, acesta notifică prin 
portalul UE statele membre în cauză cu 
privire la respectiva încălcare cât mai 
curând posibil și nu mai târziu de șapte 
zile de la luarea la cunoștință a încălcării.

Or. en

Justificare

Acest amendament subliniază faptul că orice încălcare gravă trebuie semnalată cât mai 
curând posibil și că termenul pentru notificarea unei încălcări grave nu poate, în niciun caz, 
depăși șapte zile.  

Amendamentul 58

Propunere de regulament
 Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului articol, o 
„încălcare gravă” înseamnă o încălcare 
care ar putea afecta în mod semnificativ 
siguranța și drepturile subiecților sau 
fiabilitatea și robustețea datelor generate în 
cadrul trialului clinic.

(2) În sensul prezentului articol, o 
„încălcare gravă” înseamnă o încălcare 
care ar putea afecta în mod semnificativ 
siguranța, drepturile și bunăstarea 
subiecților sau fiabilitatea și robustețea 
datelor generate în cadrul trialului clinic.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 3 din propunere, bunăstarea subiecților trebuie, de asemenea, 
subliniată.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate informațiile referitoare la trialul 
clinic se înregistrează, se prelucrează, se 
manipulează și se stochează astfel încât 
acestea să poată fi raportate, interpretate și 
verificate cu precizie, protejând în același 

(1) Toate informațiile referitoare la trialul 
clinic se înregistrează, se prelucrează, se 
manipulează și se stochează sub forma 
unui raport al studiului clinic, astfel încât 
acestea să poată fi raportate, interpretate și 
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timp confidențialitatea înregistrărilor și a 
datelor cu caracter personal ale subiecților 
în conformitate cu legislația aplicabilă 
privind protecția datelor cu caracter 
personal.

verificate cu precizie, protejând în același 
timp confidențialitatea înregistrărilor și a 
datelor cu caracter personal ale subiecților 
în conformitate cu legislația aplicabilă 
privind protecția datelor cu caracter 
personal.

Or. en

Justificare

Raportul studiului clinic este introdus pentru a asigura o mai mare transparență.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
 Articolul 55 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor în care legislația 
Uniunii prevede o perioadă de arhivare 
mai lungă, sponsorul și investigatorul 
arhivează conținutul dosarului standard al 
trialului clinic timp de cel puțin cinci ani 
după sfârșitul trialului clinic. Cu toate 
acestea, dosarele medicale ale subiecților 
se arhivează în conformitate cu legislația 
națională.

Sponsorul și investigatorul arhivează 
conținutul dosarului standard al trialului 
clinic pe durată nedeterminată după 
încheierea trialului clinic. Cu toate acestea, 
dosarele medicale ale subiecților se 
arhivează în conformitate cu legislația 
națională. În cazul în care sponsorul nu 
este în măsură să arhiveze dosarul 
standard, acesta poate fi arhivat în baza 
de date a UE.

Or. en

Justificare

În cazul în care un sponsor ar fi anchetat pentru culpă profesională, dosarul standard al 
trialului clinic ar fi esențial. Prin urmare, dosarul standard ar trebui arhivat pe durată 
nedeterminată, cu excepția cazului în care legislația națională prevede alte dispoziții. 
Dosarul standard poate fi arhivat, dacă este cazul, în baza de date a UE.



PE504.236v01-00 42/53 PR\925718RO.doc

RO

Amendamentul 61

Propunere de regulament
 Articolul 69 – alineatul 2 – teza introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Prin derogare de la alineatul (1), toți 
sponsorii sunt responsabili cu stabilirea 
unuia sau mai multor sponsori
responsabili pentru fiecare dintre 
următoarele:

Or. en

Justificare

Acest lucru permite mai o mai mare flexibilitate în ceea ce privește împărțirea 
responsabilităților între sponsori.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea de răspunsuri la toate 
întrebările primite de la subiecți, 
investigatori sau oricare din statele membre 
în cauză cu privire la trialul clinic;

(b) furnizarea de răspunsuri la toate 
întrebările primite de la subiecți, 
investigatori sau oricare din statele membre 
în cauză cu privire la trialul clinic. Pentru 
îndeplinirea acestei obligații, sponsorul 
poate delega, dacă este cazul, anumite 
sarcini în conformitate cu articolul 68 
alineatul (2);

Or. en

Justificare

Acest amendament precizează faptul că sponsorii pot delega sarcini.



PR\925718RO.doc 43/53 PE504.236v01-00

RO

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia instituie și întreține o bază de date 
la nivelul Uniunii Europene (denumită în 
continuare „baza de date a UE”). Comisia 
este considerată operatorul bazei de date a 
UE și este responsabilă pentru evitarea 
duplicării între aceasta și bazele de date 
EudraCT și EudraVigilance.

Or. en

Justificare

Pentru a nu impune o sarcină administrativă suplimentară solicitanților, Comisia, în calitate 
de creatoare a noii baze de date a Uniunii Europene, ar trebui să se asigure că nu există o 
duplicare cu bazele de date gestionate de Agenție. 

Amendamentul 64

Propunere de regulament
 Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Acest amendament subliniază faptul că unul dintre obiectivele-cheie ale bazei de date a UE 
este de a spori transparența rezultatelor trialurilor pentru pacienți și cercetători.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
 Articolul 78 – alineatul 3 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Baza de date a UE este accesibilă 
publicului, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, cu 
excepția cazului în care, referitor la toate 
sau o parte din datele și informațiile 
conținute de aceasta, confidențialitatea este 
justificată pe baza unuia dintre următoarele 
motive:

Or. en

Justificare

Având în vedere că Comisia va crea și gestiona baza de date, aceasta ar trebui să fie 
accesibilă publicului în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 
privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale 
Comisiei.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
 Articolul -86 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -86

Cooperarea cu comitetele de etică

Comisia facilitează cooperarea între 
comitetele de etică și schimbul de bune 
practici cu privire la chestiunile de etică, 
inclusiv procedurile și principiile 
referitoare la examinarea din punct de 
vedere etic.
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(În cazul în care amendamentul este 
adoptat, acest text se inserează la capitolul 
XVIII.) 

Or. en

Justificare

Pentru a conferi claritate și coerență evaluării etice a trialurilor clinice, fără a impune 
povara unei armonizări depline, Comisia ar trebui să creeze o platformă pentru a încuraja 
cooperarea și schimbul de bune practici între comitetele etice. Participarea la această 
platformă ar trebui să fie voluntară.

Amendamentul 67

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

o declarație privind considerațiile de 
natură etică și informații privind modul în 
care principiile enunțate în Declarația de 
la Helsinki au fost luate în considerare;

Or. en

Justificare

În conformitate cu punctul 14 din Declarația de la Helsinki, protocolul ar trebui să conțină o 
declarație privind considerațiile de natură etică și să indice modul în care principiile 
enunțate în Declarația de la Helsinki au fost luate în considerare.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
 Anexa I – punctul 13 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

o discuție privind relevanța trialului clinic 
și a proiectului acestuia care să permită 
evaluarea în conformitate cu articolul 6;

o discuție privind relevanța trialului clinic 
și a proiectului acestuia care să permită 
evaluarea în conformitate cu articolul 6, 
adunând toate dovezile existente, inclusiv 
evaluările sistematice și metaanalizele;
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Or. en

Justificare

Atunci când este disponibilă o evaluare sistematică sau o metaanaliză, acest lucru ar trebui 
menționat în cererea de autorizare.

Amendamentul 69

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

o descriere a rolului pacienților în trialul 
clinic, inclusiv identificarea 
subiectului/chestiunilor investigat(e), 
precum și condițiile de realizare a 
trialului;

Or. en

Justificare
Gradul de implicare a pacienților ar trebui menționat.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
 Anexa I – punctul 13 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

în cazul în care subiecții care participă la 
trial nu reflectă o distribuție echilibrată în 
ceea ce privește vârsta și/sau genul, acest 
lucru trebuie identificat și explicat;

Or. en

Justificare

Clarificare a textului: includerea unei singure femei sau a unei singure persoane în vârstă în 
grupul de participanți nu permite rezolvarea problemei reprezentării disproporționate. 
Grupul de participanți ar trebui să fie echilibrat din punctul de vedere al vârstei și al genului, 
cu excepția cazului în care sunt prevăzute alte dispoziții.
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Amendamentul 71

Propunere de regulament
 Anexa I – punctul 13 – liniuța 8 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

un plan complet de analiză statistică;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura fiabilitatea datelor obținute în urma unui trial clinic, sponsorii ar trebui să 
furnizeze în prealabil informații privind modul în care intenționează să utilizeze aceste adate.

Amendamentul 72

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. Protocolul conține informații 
referitoare la finanțare, sponsori, 
afilierile instituționale și orice alte 
posibile conflicte de interese. 

Or. en

Justificare

În conformitate cu punctul 14 din Declarația de la Helsinki, informațiile privind relațiile 
financiare și alte afilieri sau posibile conflicte de interese ar trebui incluse în toate 
protocoalele de cercetare.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
 Anexa I – punctul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

53a. Toate informațiile furnizate 
subiecților sau reprezentanților legali ar 
trebui să respecte următoarele principii 
esențiale de calitate: să fie obiective și 
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nepărtinitoare, să fie axate pe pacient, să 
se bazeze pe dovezi, să fie actualizate, 
fiabile, ușor de înțeles, accesibile, 
transparente, relevante și, dacă este cazul, 
să respecte informațiile statutare.

Or. en

Justificare

Informațiile, sau lipsa acestora, are implicații atât asupra dorinței pacienților de a participa 
la trialurile clinice, cât și asupra angajamentului și implicării acestora în cursul trialurilor. 
Informațiile furnizate potențialilor subiecți și modul în care acestea sunt prezentate ar trebui 
să răspundă nevoilor de informare ale persoanelor care intenționează să participe la un trial 
clinic. Nevoile pot fi diferite în funcție de tipul de pacienți. Informațiile ar trebui să fie oferite 
într-un format accesibil și ar trebui însoțite de date științifice mai detaliate pentru persoanele 
care doresc să le consulte. Informațiile ar trebui să fie disponibile pe toată durata trialului.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
 Anexa I – punctul 53 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

53b. Solicitanții ar trebui să fie încurajați 
să le ceară pacienților să recitească 
informațiile, precum și procedurile și 
documentele referitoare la 
consimțământul în cunoștință de cauză 
înainte de a depune cererea de autorizare, 
pentru a se asigura că acestea sunt 
pertinente pentru pacienți și ușor de 
înțeles de către aceștia.

Or. en

Justificare

Informațiile, sau lipsa acestora, are implicații atât asupra dorinței pacienților de a participa 
la trialurile clinice, cât și asupra angajamentului și implicării acestora în cursul trialurilor. 
Informațiile furnizate potențialilor subiecți și modul în care acestea sunt prezentate ar trebui 
să răspundă nevoilor de informare ale persoanelor care intenționează să participe la un trial 
clinic. Nevoile pot fi diferite în funcție de tipul de pacienți. Informațiile ar trebui să fie oferite 
într-un format accesibil și ar trebui însoțite de date științifice mai detaliate pentru persoanele 
care doresc să le consulte. Informațiile ar trebui să fie disponibile pe toată durata trialului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Toate părțile interesante consideră că actuala legislație privind trialurile clinice trebuie 
revizuită de urgență. În ultimii ani, s-a înregistrat o scădere drastică a numărului trialurilor 
efectuate în Europa, lucru datorat, cel puțin în parte, anumitor măsuri introduse de Directiva 
privind trialurile clinice. Între 2007 și 2011, numărul trialurilor efectuate în UE a scăzut cu 
25%, numeroase trialuri fiind efectuate de acum înainte pe piețele emergente. Această scădere 
nu are doar consecințe economice grave, ci împiedică și realizarea de progrese în domeniul 
medicinei, în detrimentul pacienților. Europa trebuie să fie competitivă și să atragă 
întreprinderile farmaceutice care doresc să efectueze cercetări, favorizând, în același timp, 
cercetarea academică și încurajând dezvoltarea medicamentelor pentru tratarea bolilor rare.  
În același timp, Europa ar trebui să fie o referință mondială atât în domeniul securității 
pacienților, cât și al transparenței, pentru a câștiga încrederea publicului și pentru a promova 
calitatea științei.  

Regulament vs. directivă

Una dintre principalele probleme ale actualei directive o constituie însăși forma sa juridică, și 
anume faptul că este vorba de o directivă. Multitudinea de măsuri legislative puse în aplicare 
sub diferite forme în cadrul Uniunii a făcut dificilă și oneroasă efectuarea trialurilor clinice 
transfrontaliere. Din acest motiv, raportoarea sprijină cu tărie propunerea de regulament a 
Comisiei, care va garanta coerența punerii în aplicare a legislației în cadrul UE. Acest lucru va 
fi benefic în special pentru cei care efectuează cercetări în domeniul bolilor rare, având în 
vedere că numărul redus al pacienților vizați face ca studiile transfrontaliere să fie 
indispensabile.

Termenele de aprobare

Comisia este ambițioasă și solicită mult din partea autorităților de reglementare, a comitetelor 
de etică și a sponsorilor. Una dintre principalele probleme ale directivei în vigoare o 
reprezintă termenele de aprobare îndelungate, care cresc costul trialurilor clinice efectuate în 
Europa. Termenele propuse sunt ambițioase, dar realizabile, și se bazează pe cele mai bune 
practici în vigoare la nivel european. Conceptul de aprobare tacită va incita cu adevărat 
persoanele însărcinate cu autorizarea trialurilor clinice să ia o decizie în termenul stabilit. 
Numeroase state membre vor dori să revizuiască această abordare și acesta este motivul 
pentru care raportoarea recomandă Parlamentului să sprijine propunerea Comisiei privind 
termenele de aprobare.

Reducerea birocrației

Propunerea Comisiei conține o serie de măsuri pertinente în vederea reducerii birocrației și 
una dintre ideile cele mai pozitive este crearea unui portal al Uniunii Europene. Acest lucru 
înseamnă că sponsorii nu vor trebui să prezinte decât o singură cerere uniformizată de 
autorizare, indiferent de locul din Uniune unde va fi efectuat trialul și indiferent dacă acesta 
va fi realizat în una sau mai multe țări. O altă măsură pe care raportoarea o salută este 
introducerea conceptului de „trial cu intervenție redusă”, care va reduce foarte mult birocrația 
pentru trialurile simple, cu un grad mai scăzut de risc. Deși aceste măsuri de reducere a 
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birocrației sunt importante, securitatea și bunăstarea pacienților ar trebui să rămână prioritatea 
absolută în toate aspectele trialurilor clinice.

Definiții

Comisia a propus definiția globală de „studii clinice”, în cadrul căreia „trialurile clinice” 
constituie o subcategorie definită într-un mod mai precis. Deși ideea care a stat la baza 
introducerii acestor definiții poate fi ușor de înțeles, atribuirea unor semnificații diferite 
acestor doi termeni a generat confuzie în rândul părților implicate, deoarece termenii sunt 
utilizați alternativ în orientările internaționale. Raportoarea propune, prin urmare, înlocuirea 
definiției de „studiu clinic” prin „studiu privind un medicament”.

Comitetele de etică

Comisia a încercat să evite problema comitetelor de etică, având în vedere diversitatea lor în 
Europa. Deși raportoarea este de acord că dispozițiile privind modul de funcționare a 
comitetelor de etică nu ar trebui să fie prea stricte la nivelul UE, ea consideră că este esențial 
să se precizeze faptul că comitetele de etică au un rol important de jucat în autorizarea 
trialurilor și în garantarea securității și bunăstării pacienților. De asemenea, ea propune 
Comisiei să creeze o platformă prin intermediul căreia comitetele de etică din întreaga Europă 
să poată discuta cu privire la modul în care autorizează trialurile clinice și să poată învăța să 
conlucreze și să facă schimb de bune practici. Dacă comitetele de etică pot găsi împreună un 
mod mai armonizat de a lucra, atât sponsorii, cât și pacienții vor fi mai bine informați cu 
privire la așteptările pe care le pot avea.

Sistemul național de indemnizare

Raportoarea sprijină pe deplin propunerea Comisiei de a crea sisteme naționale de 
indemnizare. În prezent, costurile de asigurare legate de anumite trialuri clinice sunt 
astronomice și pot descuraja numeroși sponsori să realizeze aceste trialuri. Adesea, trialurile 
clinice academice, în special cele privind bolile rare, sunt cele excluse de pe piață din cauza 
costului prea ridicat al asigurărilor. Aceste tipuri de trialuri trebuie încurajate și susținute, 
motiv pentru care este esențial să se prevadă un sistem de indemnizare. În prezent, cea mai 
mare parte a fondurilor publice investite în cercetarea medicală este dedicată cheltuielilor de 
asigurare. Costurile de funcționare ale unui sistem de indemnizare ar fi relativ scăzute pentru 
statele membre, iar Danemarca și alte țări pot oferi exemple bune privind modul de a proceda.

Relevanța trialurilor

În prezent, trialurile se realizează pe populații de pacienți care nu reflectă neapărat 
diversitatea segmentului de populație căruia medicamentul îi este destinat. De exemplu, 
femeile sunt adesea subreprezentate în trialuri, ceea ce înseamnă că sunt disponibile mai 
puține date cu privire la efectele specifice ale medicamentelor asupra femeilor. Un alt 
exemplu ar fi trialurile care exclud persoanele în vârstă, care manifestă adesea mai multe 
comorbidități și complicații. Raportoarea a făcut o serie de sugestii pentru a încerca să facă 
trialurile clinice mai relevante din punctul de vedere al populației vizate. 
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Implicarea pacientului

Comisia a propus ca pacienții să fie implicați în evaluarea trialurilor clinice, propunere pe care 
raportoarea o susține pe deplin.  În final, pacienții sunt cei care se expun riscurilor potențiale 
ale unui trial și care se vor bucura de posibilele sale efecte pozitive. Raportoarea ar dori să 
sublinieze că acești pacienți ar trebui să fie experimentați și bine informați și că implicarea lor 
nu ar trebui considerată un simbol.

Trialurile în țările în curs de dezvoltare

Un număr tot mai mare de trialuri clinice sunt efectuate în țările în curs de dezvoltare, ceea ce 
ridică o serie de probleme de natură etică. Mai multe măsuri din propunerea Comisiei, pe care 
raportoarea le susține, vizează această problemă. În primul rând, prevederea potrivit căreia 
dacă un sponsor dorește să utilizeze datele obținute în urma unui trial clinic efectuat în afara 
Uniunii Europene, acesta din urmă trebuie să respecte principii echivalente celor prevăzute de 
legislația Uniunii, deși acest lucru ar trebui extins pentru a include și orientările internaționale 
în materie de etică. Apoi, Comisia prevede ca reprezentanții săi să verifice sistemele de 
reglementare din țările terțe și să se asigure că acestea iau măsurile care se impun pentru a 
garanta același nivel de securitate și bunăstare a pacienților. 

Transparența

În prezent, una dintre principalele probleme este lipsa de transparență a rezultatelor trialurilor 
clinice. Acest lucru a redus încrederea publicului în trialuri și în rezultatele lor. Cadrele 
universitare independente se confruntă adesea cu dificultăți pentru a obține datele de care au 
nevoie pentru a verifica rezultatele trialurilor și pentru a realiza evaluări sistematice, iar 
numeroase date nu sunt divulgate. De asemenea, este cunoscut faptul că, în cazul în care 
trialurile nu sunt concludente, rezultatele nu sunt aproape niciodată publicate sau puse la 
dispoziție. Trialurile pot fi repetate de mai multe ori înainte ca publicul să fie informat cu 
privire la ineficacitatea lor sau la pericolul pe care îl reprezintă. Comisia prevede măsuri 
importante în materie de transparență, propunând crearea unei baze de date a Uniunii 
Europene destinate trialurilor clinice, accesibile publicului și care să conțină informații cu 
privire la trialurile clinice, indiferent dacă sunt concludente sau nu. Totuși, raportoarea 
consideră că întocmirea unui simplu rezumat al rezultatelor de către sponsor nu este 
suficientă, deoarece acesta ar putea fi părtinitor și înșelător.

- Rapoartele studiilor clinice

Raportoarea propune, prin urmare, ca sponsorii să fie obligați să publice un raport complet al 
studiului clinic în baza de date a UE. Raportul studiului clinic reprezintă deja o orientare 
internațională acceptată la scară largă și o relatare amplă a modului în care trialul clinic s-a 
desfășurat și a rezultatelor obținute. Numeroși sponsori redactează deja aceste rapoarte, care 
sunt supuse organismelor de reglementare în cazul solicitării unei autorizații de introducere pe 
piață. Raportul include nu doar un rezumat simplificat al trialului efectuat, dar și rezultate 
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mult mai detaliate care pot fi analizate și verificate de cercetătorii independenți. În mod clar, 
pacienții decid să participe la un trial pentru a ajuta știința să facă progrese, în interesul lor și 
al celorlalți pacienți aflați în situația lor, și nu pentru a sprijini o anumită întreprindere.  
Punerea în comun a unui număr mai mare de informații cu privire la rezultatele trialurilor va 
contribui nu doar la creșterea încrederii în medicamente, ci va accelera, în același timp, 
dezvoltarea de tratamente care vor permite salvarea de vieți omenești. Acest lucru nu va 
compromite protecția datelor, deoarece toate datele legate de pacienți vor fi anonime.  
Informațiile cu adevărat confidențiale din punct de vedere comercial vor fi tratate în 
conformitate cu legislația privind accesul la documente.   

- Sancțiuni în caz de întârziere în furnizarea datelor

Raportoarea propune, de asemenea, ca statele membre să impună sancțiuni sponsorilor care 
nu își respectă angajamentele în materie de transparență. Ea sprijină propunerea Comisiei 
conform căreia sponsorii dispun de un an pentru a introduce toate informațiile în baza de date, 
termen care este mai mult decât suficient pentru a colecta datele necesare. Sponsorii care nu 
îndeplinesc această cerință ar trebui sancționați.

- Dosarul permanent

Comisia a propus ca sponsorii să arhiveze dosarul permanent al trialurilor pentru o perioadă 
de cel puțin cinci ani. Raportoarea consideră că acest lucru nu este suficient. În cazul în care 
un sponsor ar fi anchetat pentru culpă profesională, dosarul standard al trialului clinic ar fi 
esențial. Prin urmare, ea sugerează ca dosarul standard să fie arhivat pe durată nedeterminată, 
cu excepția cazului în care legislația națională prevede alte dispoziții. Dosarul standard poate 
fi arhivat, dacă este cazul, în baza de date a UE.


