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Τροπολογία 33
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Σε μια κλινική δοκιμή η ασφάλεια και 
τα δικαιώματα των συμμετεχόντων πρέπει 
να προστατεύονται και τα στοιχεία που 
προκύπτουν να είναι αξιόπιστα, ανθεκτικά 
και να λαμβάνουν υπόψη την 
ποικιλομορφία του πληθυσμού από 
άποψη ηλικίας και φύλου.

Or. en

Τροπολογία 34
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ο κίνδυνος για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε μια κλινική δοκιμή 
απορρέει κυρίως από δύο πηγές: το υπό 
έρευνα φάρμακο και την παρέμβαση.
Πολλές κλινικές δοκιμές, ωστόσο, 
δημιουργούν έναν ελάχιστο πρόσθετο 
κίνδυνο για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε σχέση με τη συνήθη 
κλινική πρακτική. Αυτό συμβαίνει ιδίως 
όταν το υπό έρευνα φάρμακο καλύπτεται 
από άδεια κυκλοφορίας (π.χ. η ποιότητα, η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα έχουν 
ήδη αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία της 
άδειας κυκλοφορίας) και όταν η 
παρέμβαση δημιουργεί μόνο πολύ 
περιορισμένο πρόσθετο κίνδυνο στον 
ασθενή σε σύγκριση με τη συνήθη κλινική 
πρακτική. Αυτές οι «κλινικές δοκιμές 

(9) Ο κίνδυνος για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε μια κλινική δοκιμή 
απορρέει κυρίως από δύο πηγές: το υπό 
έρευνα φάρμακο και την παρέμβαση.
Πολλές κλινικές δοκιμές, ωστόσο, 
δημιουργούν έναν ελάχιστο πρόσθετο 
κίνδυνο για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε σχέση με τη συνήθη 
κλινική πρακτική. Αυτό συμβαίνει ιδίως 
όταν το υπό έρευνα φάρμακο καλύπτεται 
από άδεια κυκλοφορίας (π.χ. η ποιότητα, η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα έχουν 
ήδη αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία της 
άδειας κυκλοφορίας) και όταν η 
παρέμβαση δημιουργεί μόνο πολύ 
περιορισμένο πρόσθετο κίνδυνο στον 
ασθενή σε σύγκριση με την βέλτιστη επί 
του παρόντος δοκιμασμένη παρέμβαση.
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χαμηλής παρέμβασης» έχουν συχνά πολύ 
μεγάλη σημασία για την αξιολόγηση των 
συνήθων φαρμακευτικών αγωγών και 
διαγνώσεων, βελτιστοποιούν τη χρήση των 
φαρμάκων και, συνεπώς, συμβάλλουν σε 
δημόσια υγεία υψηλού επιπέδου. Θα 
πρέπει να υπόκεινται σε λιγότερο 
αυστηρούς κανόνες, όπως συντομότερες 
προθεσμίες έγκρισης.

Αυτές οι «κλινικές δοκιμές χαμηλής 
παρέμβασης» έχουν συχνά πολύ μεγάλη 
σημασία για την αξιολόγηση των συνήθων 
φαρμακευτικών αγωγών και διαγνώσεων, 
βελτιστοποιούν τη χρήση των φαρμάκων 
και, συνεπώς, συμβάλλουν σε δημόσια 
υγεία υψηλού επιπέδου. Θα πρέπει να 
υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς 
κανόνες, όπως συντομότερες προθεσμίες 
έγκρισης.

Or. en

Τροπολογία 35
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ο κίνδυνος για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε μια κλινική δοκιμή 
απορρέει κυρίως από δύο πηγές: το υπό 
έρευνα φάρμακο και την παρέμβαση.
Πολλές κλινικές δοκιμές, ωστόσο, 
δημιουργούν έναν ελάχιστο πρόσθετο 
κίνδυνο για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε σχέση με τη συνήθη 
κλινική πρακτική. Αυτό συμβαίνει ιδίως 
όταν το υπό έρευνα φάρμακο καλύπτεται 
από άδεια κυκλοφορίας (π.χ. η ποιότητα, η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα έχουν 
ήδη αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία της 
άδειας κυκλοφορίας) και όταν η 
παρέμβαση δημιουργεί μόνο πολύ 
περιορισμένο πρόσθετο κίνδυνο στον 
ασθενή σε σύγκριση με τη συνήθη κλινική 
πρακτική. Αυτές οι «κλινικές δοκιμές 
χαμηλής παρέμβασης» έχουν συχνά πολύ 
μεγάλη σημασία για την αξιολόγηση των 
συνήθων φαρμακευτικών αγωγών και 
διαγνώσεων, βελτιστοποιούν τη χρήση των 
φαρμάκων και, συνεπώς, συμβάλλουν σε 
δημόσια υγεία υψηλού επιπέδου. Θα 
πρέπει να υπόκεινται σε λιγότερο 

(9) Ο κίνδυνος για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε μια κλινική δοκιμή 
απορρέει κυρίως από δύο πηγές: το υπό 
έρευνα φάρμακο και την παρέμβαση.
Πολλές κλινικές δοκιμές, ωστόσο, 
δημιουργούν έναν ελάχιστο πρόσθετο 
κίνδυνο για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντος σε σχέση με τη συνήθη 
κλινική πρακτική. Αυτό συμβαίνει ιδίως 
όταν το υπό έρευνα φάρμακο καλύπτεται 
από άδεια κυκλοφορίας (π.χ. η ποιότητα, η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα έχουν 
ήδη αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία της 
άδειας κυκλοφορίας) και όταν η 
παρέμβαση δημιουργεί μόνο πολύ 
περιορισμένο πρόσθετο κίνδυνο στον 
ασθενή σε σύγκριση με τη συνήθη κλινική 
πρακτική. Αυτές οι «κλινικές δοκιμές 
ελάχιστου κινδύνου» έχουν συχνά πολύ 
μεγάλη σημασία για την αξιολόγηση των 
συνήθων φαρμακευτικών αγωγών και 
διαγνώσεων, βελτιστοποιούν τη χρήση των 
φαρμάκων και, συνεπώς, συμβάλλουν σε 
δημόσια υγεία υψηλού επιπέδου.
Δεδομένου ότι αυτές οι κλινικές δοκιμές 
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αυστηρούς κανόνες, όπως συντομότερες 
προθεσμίες έγκρισης.

ελάχιστου κινδύνου έχουν επί πλέον πολύ 
περιορισμένο και προσωρινό αρνητικό 
αντίκτυπο στην υγεία του συμμετέχοντος, 
πρέπει να υπόκεινται σε λιγότερο 
αυστηρούς κανόνες, όπως συντομότερες 
προθεσμίες έγκρισης. Εξάλλου, οι κανόνες 
επαγρύπνησης και ιχνηλασιμότητας 
πρέπει να είναι αυτοί της τρέχουσας 
κλινικής πρακτικής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία που αντικαθιστά τις «κλινικές δοκιμές χαμηλής παρέμβασης» με τις «κλινικές 
δοκιμές ελάχιστου κινδύνου» εφαρμόζεται σε ολόκληρο το κείμενο. Αν εγκριθεί, πρέπει να 
υπάρξουν τροποποιήσεις σε ολόκληρο το κείμενο. Όσον αφορά το σύνολο των τροποποιήσεων 
που έγιναν στην αιτιολογική σκέψη 9, πανομοιότυπη και κατάλληλη τροπολογία υπάρχει στην 
τροπολογία 8.

Τροπολογία 36
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 3 του σχεδίου γνωμοδότησης.

Τροπολογία 37
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η διαδικασία έγκρισης θα πρέπει να 
δίνει τη δυνατότητα αναστολής της 
αξιολόγησης, ώστε να έχει τη δυνατότητα 
ο ανάδοχος να εξετάσει θέματα ή σχόλια 
που προκύπτουν κατά την αξιολόγηση του 
φακέλου της αίτησης. Για τη μέγιστη 
διάρκεια της αναστολής θα πρέπει να 
συνεκτιμάται αν η κλινική δοκιμή είναι 
κλινική δοκιμή χαμηλής παρέμβασης ή 
όχι. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
ότι, ύστερα από το τέλος της αναστολής, 
υπάρχει πάντα επαρκής χρόνος για την 
αξιολόγηση των πρόσθετων πληροφοριών 
που υποβλήθηκαν.

(11) Η διαδικασία έγκρισης θα πρέπει να 
δίνει τη δυνατότητα αναστολής της 
αξιολόγησης, ώστε να έχει τη δυνατότητα 
ο ανάδοχος να εξετάσει θέματα ή σχόλια 
που προκύπτουν κατά την αξιολόγηση του 
φακέλου της αίτησης. Για τη μέγιστη 
διάρκεια της αναστολής θα πρέπει να 
συνεκτιμάται αν η κλινική δοκιμή είναι 
κλινική δοκιμή χαμηλού κινδύνου ή όχι.
Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι, 
ύστερα από το τέλος της αναστολής, 
υπάρχει πάντα επαρκής χρόνος για την 
αξιολόγηση των πρόσθετων πληροφοριών 
που υποβλήθηκαν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο η δεύτερη κατηγορία έρευνας να καθοριστεί από το επίπεδο του κινδύνου 
που διατρέχει το άτομο και όχι από τον τύπο της παρέμβασης. Αυτό αντιστοιχεί με τον αρχικό 
στόχο του σχεδίου κανονισμού, που είναι να αναπτυχθεί μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον 
κίνδυνο. Επιπλέον, πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο κανονισμός με τις διατάξεις της σύμβασης του 
Οβιέδο. Η σύμβαση αυτή που κυρώθηκε από πολλά κράτη μέλη ορίζει στο άρθρο 17 την έννοια 
του «ελάχιστου κινδύνου».
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Τροπολογία 38
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Στην περίπτωση των σπάνιων 
νόσων, όπως προσδιορίζονται στη 
νομοθεσία της ΕΕ, τα απαραίτητα 
δεδομένα και η εμπειρογνωμοσύνη για 
την βάσει επαρκών πληροφοριών 
αξιολόγηση της αίτησης για την 
χορήγηση άδειας για τη διενέργεια 
κλινικής δοκιμής ενδέχεται να σπανίζουν 
σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, η 
εμπειρογνωμοσύνη αυτή πρέπει να 
αναζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για 
την επίτευξη του σκοπού αυτού, το 
κοινοποιούν κράτος μέλος θα πρέπει να 
συνεργαστεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αξιολόγησης με την ομάδα εργασίας 
επιστημονικών συμβουλών του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, 
που εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά με τη 
συγκεκριμένη ασθένεια ή την ομάδα 
ασθενειών . Όπου ενδείκνυται, η 
γνωμοδότηση αυτή μπορεί να καλύπτει 
πτυχές που σχετίζονται με το Μέρος ΙΙ 
της αξιολόγησης, και στην περίπτωση 
αυτή το κοινοποιούν κράτος μέλος 
ενημερώνει σχετικά τα οικεία κράτη 
μέλη. Η συνεργασία διοργανώνεται εντός 
των ιδίων προθεσμιών που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό για τις κλινικές 
δοκιμές που πραγματοποιούνται στον 
τομέα ασθενειών εκτός των σπανίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη που αντιστοιχεί στην προσθήκη νέου άρθρου 7 α σχετικά με την έκθεση 
αξιολόγησης για κλινικές δοκιμές στον τομέα των σπάνιων νόσων.
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Τροπολογία 39
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Θα πρέπει να επαφίεται στο οικείο 
κράτος μέλος ο ορισμός του κατάλληλου 
οργανισμού ή οργανισμών που θα 
ασχοληθούν με την αξιολόγηση. Η εν λόγω 
απόφαση είναι θέμα εσωτερικής 
οργάνωσης κάθε κράτους μέλους. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν, 
κατά τον προσδιορισμό του κατάλληλου 
οργανισμού ή οργανισμών, αν θα 
συμμετάσχουν μη ειδικοί και ασθενείς. 
Επίσης, θα πρέπει να εγγυώνται την 
ύπαρξη της αναγκαίας 
εμπειρογνωμοσύνης. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως και σύμφωνα με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές, η αξιολόγηση
θα πρέπει να γίνεται από κοινού από 
εύλογο αριθμό ατόμων που έχουν όλα τα 
προσόντα και την πείρα που είναι 
αναγκαία. Τα πρόσωπα που αξιολογούν 
την αίτηση θα πρέπει να είναι 
ανεξάρτητα από τον ανάδοχο, το ίδρυμα 
του κέντρου δοκιμών και τους 
εμπλεκόμενους ερευνητές, καθώς και 
ανεπηρέαστα από οποιαδήποτε άλλη 
αθέμιτη επιρροή.

(14) Θα πρέπει να επαφίεται στο οικείο 
κράτος μέλος ο ορισμός του κατάλληλου 
οργανισμού ή οργανισμών που θα 
ασχοληθούν με την αξιολόγηση. Η εν λόγω 
απόφαση είναι θέμα εσωτερικής 
οργάνωσης κάθε κράτους μέλους. 
Εντούτοις, ασχέτως από τη διοργάνωση 
της διαδικασίας αξιολόγησης και τους 
εμπλεκομένους φορείς, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να εγγυώνται ότι η αξιολόγηση 
ολοκληρώνεται εντός της προθεσμίας που 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και 
ότι καμία περαιτέρω αξιολόγηση δεν 
μπορεί να παρεμποδίσει τον ανάδοχο από 
το να ξεκινήσει την κλινική δοκιμή 
ύστερα από την κοινοποίηση της 
απόφασης περί χορήγησης της άδειας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης αυτής αποβλέπει σε αποσαφήνιση του σκοπού της 
τροπολογίας 13 του σχεδίου γνωμοδότησης. Για λόγους σαφήνειας, το δεύτερο μέρος πρέπει να 
αποτελέσει ξεχωριστή αιτιολογική σκέψη.

Τροπολογία 40
Christel Schaldemose
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η Επιτροπή εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, 
ακαδημαϊκούς και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, για να 
διευκρινίσει το περιεχόμενο και την 
μορφή των αποτελεσμάτων της κλινικής 
δοκιμής.

Or. en

Τροπολογία 41
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Όταν τα κράτη μέλη προσδιορίζουν 
τον κατάλληλο οργανισμό ή τους 
οργανισμούς ,εξασφαλίζουν τη συμμετοχή 
μη ειδικών και ασθενών. Επίσης, θα 
πρέπει να εγγυώνται την ύπαρξη της 
αναγκαίας εμπειρογνωμοσύνης. Σε κάθε 
περίπτωση, εν τούτοις, και σύμφωνα με 
τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, η 
αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται από 
κοινού από εύλογο αριθμό ατόμων που 
συλλογικά έχουν όλα τα προσόντα και την 
πείρα που είναι αναγκαία. Τα πρόσωπα 
που αξιολογούν την αίτηση θα πρέπει να 
είναι ανεξάρτητα από τον ανάδοχο, το 
ίδρυμα του κέντρου δοκιμών και τους 
εμπλεκόμενους ερευνητές, καθώς και 
ανεπηρέαστα από οποιαδήποτε άλλη 
αθέμιτη επιρροή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το κείμενο ανταποκρίνεται στο τελευταίο μέρος της αιτιολογικής σκέψης 14 που είχε διαγραφεί 
για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 42
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Θα πρέπει να επιτραπεί στον ανάδοχο 
να αποσύρει την αίτηση για την έγκριση 
της διεξαγωγής μιας κλινικής δοκιμής. Για 
να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία 
της διαδικασίας αξιολόγησης, ωστόσο, η 
αίτηση για την έγκριση μιας κλινικής 
δοκιμής θα πρέπει να αποσύρεται μόνο για 
ολόκληρη την κλινική δοκιμή. Ο ανάδοχος 
θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει νέα 
αίτηση για την έγκριση μιας κλινικής 
δοκιμής μετά την απόσυρση μιας αίτησης
υπό τον όρο ότι η νέα αίτηση 
περιλαμβάνει εξηγήσεις σχετικά με 
οιεσδήποτε προηγούμενες αποσύρσεις.

Or. en

Τροπολογία 43
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 44
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 45
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει σαφείς κανόνες για την εν 
επιγνώσει συναίνεση σε καταστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης, όπου στην πράξη δεν 
είναι δυνατόν να υπάρξει εν επιγνώσει 
συναίνεση. Τέτοιες καταστάσεις αφορούν 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, 
παραδείγματος χάριν, ο ασθενής 
αντιμετωπίζει μια αιφνίδια κλινική 
κατάσταση που απειλεί τη ζωή εξαιτίας 
πολλαπλών τραυμάτων, εγκεφαλικών 
επεισοδίων ή επεισοδίων καρδιακής 
προσβολής, που απαιτούν άμεση ιατρική 
παρέμβαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
μπορεί να είναι σκόπιμη η παρέμβαση στο 
πλαίσιο, ήδη εγκεκριμένης, κλινικής 
δοκιμής που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε 
ασθενείς με απώλεια συνείδησης και 
ελλείψει ενός άμεσα παρόντος νομικού 
εκπροσώπου, δεν είναι δυνατόν να ληφθεί 
η εν επιγνώσει συναίνεση πριν απο την 
παρέμβαση. Επομένως, ο κανονισμός θα 
πρέπει να προβλέπει σαφείς κανόνες 
σύμφωνα με τους οποίους οι εν λόγω 
ασθενείς μπορούν να συμμετέχουν στην 
κλινική δοκιμή υπό πολύ αυστηρές 
προϋποθέσεις. Επιπλέον, η εν λόγω 
κλινική δοκιμή θα πρέπει να αφορά άμεσα 
την κλινική κατάσταση στην οποία 
οφείλεται η αδυναμία του ασθενούς να 
δώσει εν επιγνώσει συναίνεση. Πρέπει να 

(23) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει σαφείς κανόνες για την εν 
επιγνώσει συναίνεση σε καταστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης, όπου στην πράξη δεν 
είναι δυνατόν να υπάρξει εν επιγνώσει 
συναίνεση. Τέτοιες καταστάσεις αφορούν 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, 
παραδείγματος χάριν, ο ασθενής 
αντιμετωπίζει μια αιφνίδια κλινική 
κατάσταση που απειλεί τη ζωή εξαιτίας 
πολλαπλών τραυμάτων, εγκεφαλικών 
επεισοδίων ή επεισοδίων καρδιακής 
προσβολής, που απαιτούν άμεση ιατρική 
παρέμβαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
μπορεί να είναι σκόπιμη η παρέμβαση στο 
πλαίσιο, ήδη εγκεκριμένης, κλινικής 
δοκιμής που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε 
ασθενείς με απώλεια συνείδησης και 
ελλείψει ενός άμεσα παρόντος νομικού 
εκπροσώπου, δεν είναι δυνατόν να ληφθεί 
η εν επιγνώσει συναίνεση πριν απο την 
παρέμβαση. Επομένως, ο κανονισμός θα 
πρέπει να προβλέπει σαφείς κανόνες 
σύμφωνα με τους οποίους οι εν λόγω 
ασθενείς μπορούν να συμμετέχουν στην 
κλινική δοκιμή υπό πολύ αυστηρές 
προϋποθέσεις. Επί παραδείγματι, στην 
περίπτωση που η έρευνα πρέπει να 
ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση και εφόσον 
αναμένεται η συμμετοχή στην κλινική 
δοκιμή να έχει για τον συμμετέχοντα 
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γίνεται σεβαστή οποιαδήποτε αντίρρηση 
που έχει προηγουμένως εκφράσει ο 
ασθενής, ενώ θα πρέπει να επιδιώκεται να 
ληφθεί η εν επιγνώσει συναίνεση του 
συμμετέχοντος το ταχύτερο δυνατό.

πιθανό όφελος ανώτερο του κινδύνου ή σε 
περίπτωση που δεν ενέχει ελάχιστο 
κίνδυνο, η κλινική δοκιμή μπορεί να 
ξεκινήσει χωρίς την εκ των προτέρων 
συναίνεση. Επιπλέον, η εν λόγω κλινική 
δοκιμή θα πρέπει να αφορά άμεσα την 
κλινική κατάσταση στην οποία οφείλεται η 
αδυναμία του ασθενούς να δώσει εν 
επιγνώσει συναίνεση. Πρέπει να γίνεται 
σεβαστή οποιαδήποτε αντίρρηση που έχει 
προηγουμένως εκφράσει ο ασθενής, ενώ 
θα πρέπει να επιδιώκεται να ληφθεί η εν 
επιγνώσει συναίνεση του συμμετέχοντος 
το ταχύτερο δυνατό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο Philippe Juvin χαιρετίζει τη δυνατότητα που παρέχει το σχέδιο κανονισμού όσον αφορά την 
παράκαμψη της εκ των προτέρων συναίνεσης για τις επείγουσες κλινικές δοκιμές. Ωστόσο, δεν 
επιθυμεί η δυνατότητα να περιοριστεί στις κλινικές δοκιμές με ελάχιστο κίνδυνο. Στην πράξη, η 
διάταξη αυτή θα ήταν υπερβολικά περιοριστική. Θα απέκλειε πολλές έρευνες στον τομέα της 
ανάνηψης και της εντατικής ιατρικής που αφορούν καινοτόμα προϊόντα.

Τροπολογία 46
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να μπορέσουν οι ασθενείς να 
αξιολογήσουν τις δυνατότητες συμμετοχής 
τους σε μια κλινική δοκιμή και να 
επιτρέψουν την αποτελεσματική εποπτεία 
μιας κλινικής δοκιμής από το οικείο 
κράτος μέλος, θα πρέπει να 
γνωστοποιούνται η έναρξη της κλινικής 
δοκιμής, το τέλος της διαδικασίας επιλογής 
των συμμετεχόντων στην κλινική δοκιμή 
και το τέλος της κλινικής δοκιμής. 
Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα 
αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής θα 
πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες 

(25) Για να μπορέσουν οι ασθενείς να 
αξιολογήσουν τις δυνατότητες συμμετοχής 
τους σε μια κλινική δοκιμή και να 
επιτρέψουν την αποτελεσματική εποπτεία 
μιας κλινικής δοκιμής από το οικείο 
κράτος μέλος, θα πρέπει να 
γνωστοποιούνται η έναρξη της κλινικής 
δοκιμής, το τέλος της διαδικασίας επιλογής 
των συμμετεχόντων στην κλινική δοκιμή 
και το τέλος της κλινικής δοκιμής. 
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αρχές εντός ενός έτους από το τέλος της 
κλινικής δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο μεταφέρεται σε νέα αιτιολογική σκέψη.

Τροπολογία 47
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Ο ανάδοχος υποβάλλει εγκαίρως 
στη βάση δεδομένων της ΕΕ περίληψη 
των αποτελεσμάτων της κλινικής 
δοκιμής. Η υποβολή αυτή σέβεται το 
επίπεδο ανάπτυξης του προϊόντος και δεν 
περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού ή 
εμπορικού εμπιστευτικού χαρακτήρα. Η 
περίληψη των αποτελεσμάτων της 
κλινικής δοκιμής υποβάλλεται είτε εντός 
ενός έτους από το πέρας της κλινικής 
δοκιμής ή από την απόφαση αναβολής 
της ανάπτυξης ενός ιατροφαρμακευτικού 
προϊόντος, είτε το αργότερο 30 ημέρες 
μετά από την χορήγηση της άδειας 
εμπορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροποποιήσεις στο άρθρο 34.

Τροπολογία 48
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής μπορεί 
να έρθουν σε γνώση του αναδόχου 
σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων 
διεξαγωγής της κλινικής δοκιμής. Αυτό θα 
πρέπει να αναφερθεί στα οικεία κράτη 
μέλη, ώστε να λάβουν μέτρα, αν χρειαστεί.

Στη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής μπορεί 
να έρθουν σε γνώση του αναδόχου 
σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων 
διεξαγωγής της κλινικής δοκιμής. Αυτό θα 
πρέπει να αναφερθεί σε όλα τα κράτη μέλη 
χωρίς αναβολή, ώστε να λάβουν μέτρα, αν 
χρειαστεί.

Or. en

Τροπολογία 49
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Εκτός από την κοινοποίηση των 
εικαζόμενων απροσδόκητων σοβαρών 
ανεπιθύμητων ενεργειών, μπορεί να 
υπάρχουν άλλα συμβάντα που είναι 
σημαντικά για την ισορροπία οφελών-
κινδύνου και τα οποία θα πρέπει να 
κοινοποιούνται έγκαιρα στα οικεία κράτη 
μέλη.

(34) Εκτός από την κοινοποίηση των 
εικαζόμενων απροσδόκητων σοβαρών 
ανεπιθύμητων ενεργειών, μπορεί να 
υπάρχουν άλλα συμβάντα που είναι 
σημαντικά για την ισορροπία οφελών-
κινδύνου και τα οποία θα πρέπει να 
κοινοποιούνται έγκαιρα στους αρμοδίους 
φορείς των οικείων κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι 
υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των 
δεοντολογικών πτυχών.

Or. en

Τροπολογία 50
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση (36) Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 



PE504.308v01-00 16/100 AM\925951EL.doc

EL

της διεξαγωγής της κλινικής δοκιμής με το 
πρωτόκολλο και για να μπορούν οι 
ερευνητές να είναι ενημερωμένοι για τα 
υπό έρευνα φάρμακα που χορηγούν, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει τους 
ερευνητές με ένα φυλλάδιο του ερευνητή.

της διεξαγωγής της κλινικής δοκιμής με το 
πρωτόκολλο και για να μπορούν οι 
ερευνητές να είναι ενημερωμένοι για τα 
υπό έρευνα φάρμακα που χορηγούν, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει τους 
ερευνητές με ένα φυλλάδιο του ερευνητή. 
Το φυλλάδιο αυτό θα πρέπει να 
επικαιροποιείται όποτε υπάρχουν νέες 
διαθέσιμες πληροφορίες για την 
ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με άλλα συμβάντα 
εκτός των εικαζόμενων απροσδόκητων 
σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Or. en

Τροπολογία 51
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Εντός διετίας από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αξιολόγηση της διαχείρισης των 
ανεπεξέργαστων δεδομένων και της 
σκοπιμότητας της εισαγωγής ανοικτής 
πρόσβασης στα ακατέργαστα δεδομένα 
για όλους τους ανεξάρτητους
επιστήμονες.

Or. en

Τροπολογία 52
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Σε κλινικές δοκιμές με μη 
εγκεκριμένα υπό έρευνα φάρμακα, ή όπου 
η παρέμβαση ενέχει όχι αμελητέο κίνδυνο 
για την ασφάλεια του συμμετέχοντος, θα 
πρέπει να είναι εγγυημένη η καταβολή της 
αποζημίωσης που έχει, επιτυχώς, ζητηθεί 
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

(46) Σε κλινικές δοκιμές θα πρέπει να είναι 
εγγυημένη η καταβολή της αποζημίωσης 
που έχει, επιτυχώς, ζητηθεί σύμφωνα με 
τους ισχύοντες νόμους.

Or. en

Τροπολογία 53
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Προς το παρόν, τέτοιου είδους 
αποζημίωση για αποκατάσταση της 
προκληθείσης ζημίας παρέχεται μέσω της 
ασφάλισης. Η ασφάλιση μπορεί να 
καλύπτει αποζημίωση καταβλητέα στον 
συμμετέχοντα από τον ανάδοχο και τον 
ερευνητή σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
ευθύνης. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
αποζημίωση απευθείας στον συμμετέχοντα 
χωρίς προηγούμενη απόδειξη της ευθύνης 
του αναδόχου ή του ερευνητή. Η εμπειρία 
δείχνει ότι η αγορά ασφαλίσεων είναι 
μικρή και το κόστος της ασφαλιστικής 
κάλυψης είναι δυσανάλογα υψηλό.
Επιπλέον, επειδή τα καθεστώτα σχετικά 
με την ευθύνη διαφέρουν πολύ από το ένα 
κράτος μέλος στο άλλο, είναι δύσκολο και 
επαχθές για τον ανάδοχο μιας 
πολυεθνικής δοκιμής να αποκτήσει 
ασφάλιση σύμφωνα με τους εν λόγω 
εθνικούς νόμους. Συνεπώς, κάθε κράτος 
μέλος θα πρέπει να καθιερώσει έναν 
εθνικό μηχανισμό αποζημιώσεων που να 
παρέχει αποζημίωση στους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τους νόμους 

(47) Προς το παρόν, τέτοιου είδους 
αποζημίωση για αποκατάσταση της 
προκληθείσης ζημίας παρέχεται μέσω της 
ασφάλισης. Η ασφάλιση μπορεί να 
καλύπτει αποζημίωση καταβλητέα στον 
συμμετέχοντα από τον ανάδοχο και τον 
ερευνητή σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
ευθύνης. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
αποζημίωση απευθείας στον συμμετέχοντα 
χωρίς προηγούμενη απόδειξη της ευθύνης 
του αναδόχου ή του ερευνητή. Η εμπειρία 
δείχνει ότι η αγορά ασφαλίσεων είναι 
μικρή και το κόστος της ασφαλιστικής 
κάλυψης είναι υψηλό, ειδικότερα για μη 
εμπορικούς αναδόχους.. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πρόβλεψη αποζημίωσης 
για αποκατάσταση ζημίας από μη 
εμπορικούς αναδόχους, κάθε κράτος 
μέλος θα πρέπει να καθιερώσει έναν 
εθνικό μηχανισμό αποζημιώσεων που να 
παρέχει αποζημίωση στους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τους νόμους 
του εν λόγω κράτους μέλους. Η χρήση 
του εθνικού μηχανισμού αποζημιώσεων
θα πρέπει να είναι δωρεάν ή χαμηλού 



PE504.308v01-00 18/100 AM\925951EL.doc

EL

του εν λόγω κράτους μέλους. κόστους και να περιορίζεται σε κλινικές 
δοκιμές που δεν προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για τη λήψη άδειας 
κυκλοφορίας φαρμάκου.

Or. en

Τροπολογία 54
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Για την εναρμόνιση και τη 
διευκόλυνση της ροής των πληροφοριών 
μεταξύ αναδόχων και κρατών μελών, 
καθώς και μεταξύ κρατών μελών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να φτιάξει και να 
συντηρεί μια βάση δεδομένων, στην οποία 
η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω 
διαδικτυακής πύλης.

(51) Για την εναρμόνιση και τη 
διευκόλυνση της ροής των πληροφοριών 
μεταξύ αναδόχων και κρατών μελών, 
καθώς και μεταξύ κρατών μελών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να φτιάξει και να 
συντηρεί μια βάση δεδομένων, στην οποία 
η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω 
διαδικτυακής πύλης. Η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για 
την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την 
ύπαρξη της διαδικτυακής πύλης.

Or. en

Τροπολογία 55
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64α) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπή με τίτλο «Ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης - Η 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα 
τίθενται στο επίκεντρο», οι συστηματικές 
αξιολογήσεις της νομοθεσίας πρέπει να 
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αποτελέσουν αναπόσπαστο στοιχείο της 
έξυπνης νομοθεσίας. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι ο κανονισμός ακολουθεί 
την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο 
στην οργάνωση και εκτέλεση κλινικών 
δοκιμών και ανταποκρίνεται σε άλλες 
νομοθετικές διατάξεις, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις 
σχετικά με την εμπειρία και τη λειτουργία 
του κανονισμού και να υποβάλλει τα 
σχετικά αποτελέσματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την έννοια της έξυπνης νομοθεσίας και για να διασφαλιστεί ότι ο κανονισμός 
παραμένει «κατάλληλος για το σκοπό του», να προωθεί δηλ. την πρόοδο στην επιστήμη και 
τεχνολογία σ’ ένα περιβάλλον που γρήγορα εξελίσσεται, η τακτική αναθεώρηση του κανονισμού 
πρέπει να προβλεφθεί.

Τροπολογία 56
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νέοι αυτοί προσδιορισμοί είναι υπερβολικά περίπλοκοι και δύσκολοι για να εφαρμοστούν 
στην πράξη, με αποτέλεσμα επιπρόσθετη γραφειοκρατία. Μια απλή αρχή είναι ότι οι  
«παρατηρήσεις» υπάγονται στην κατηγορία «μελέτες», και οι «παρεμβάσεις» στην κατηγορία 
«δοκιμές».

Τροπολογία 57
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στον προσδιορισμό ή την επαλήθευση 
των κλινικών, φαρμακολογικών ή άλλων 
φαρμακοδυναμικών αποτελεσμάτων ενός ή 
περισσότερων φαρμάκων·

α) στον προσδιορισμό ή την επαλήθευση 
των κλινικών, φαρμακολογικών ή άλλων 
φαρμακοδυναμικών αποτελεσμάτων ενός ή 
περισσότερων φαρμάκων· ή

Or. en

Τροπολογία 58
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «κλινική δοκιμή»: μια κλινική μελέτη 
που πληροί οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) τα υπό έρευνα φάρμακα δεν έχουν 
άδεια κυκλοφορίας·
(β) σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
κλινικής μελέτης, τα υπό έρευνα φάρμακα 
δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
όρους της άδειας κυκλοφορίας του 
οικείου κράτους μέλους·
(γ) η ένταξη του συμμετέχοντος σε μια 
συγκεκριμένη θεραπευτική στρατηγική 
προαποφασίζεται και δεν εμπίπτει στη 
συνήθη κλινική πρακτική του οικείου 
κράτους μέλους·
(δ) η απόφαση για τη χορήγηση των υπό 
έρευνα φαρμάκων λαμβάνεται μαζί με 
την απόφαση να συμπεριληφθεί το άτομο 
στην κλινική μελέτη·
(ε) εφαρμόζονται διαδικασίες διάγνωσης 
ή παρακολούθησης επιπλέον της 
συνήθους κλινικής πρακτικής στους 
συμμετέχοντες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νέοι αυτοί προσδιορισμοί είναι υπερβολικά περίπλοκοι και δύσκολοι για να εφαρμοστούν 
στην πράξη, με αποτέλεσμα επιπρόσθετη γραφειοκρατία. Μια απλή αρχή είναι ότι οι  
«παρατηρήσεις» υπάγονται στην κατηγορία «μελέτες», και οι «παρεμβάσεις» στην κατηγορία 
«δοκιμές».

Τροπολογία 59
Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα υπό έρευνα φάρμακα δεν έχουν άδεια 
κυκλοφορίας·

α) τα υπό έρευνα φάρμακα δεν έχουν άδεια 
κυκλοφορίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 60
Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η ένταξη του συμμετέχοντος σε μια 
συγκεκριμένη θεραπευτική στρατηγική δεν 
προαποφασίζεται και δεν εμπίπτει στη 
συνήθη κλινική πρακτική του οικείου 
κράτους μέλους·

γ) η ένταξη του συμμετέχοντος σε μια 
συγκεκριμένη θεραπευτική στρατηγική 
προαποφασίζεται και δεν εμπίπτει στη 
συνήθη κλινική πρακτική του οικείου 
κράτους μέλους·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
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Τροπολογία 61
Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η απόφαση για τη χορήγηση των υπό 
έρευνα φαρμάκων λαμβάνεται μαζί με 
την απόφαση να συμπεριληφθεί το άτομο 
στην κλινική μελέτη·

δ) η απόφαση για τη χορήγηση του υπό 
έρευνα φαρμάκου καθορίζεται από το 
ερευνητικό πρωτόκολλο·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η διατύπωση στην πρόταση της Επιτροπής είναι κάπως ασαφής. Στις κλινικές δοκιμές, η 
απόφαση για τη χορήγηση ενός φαρμάκου καθορίζεται από το πρωτόκολλο, αντίθετα με τις μη 
παρεμβατικές μελέτες όπου η χορήγηση του φαρμάκου απορρέει από τη θεραπεία και όχι από 
την έρευνα.

Τροπολογία 62
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 3– εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «κλινική δοκιμή χαμηλής 
παρέμβασης»: μια κλινική δοκιμή που
πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

3) «κλινική δοκιμή ελάχιστου κινδύνου»:
μια κλινική δοκιμή ενέχει ελάχιστο 
κίνδυνο αν, λόγω της φύσης και του 
εύρους της παρέμβασης, αναμένεται να 
επιφέρει, στην χειρότερη περίπτωση, 
πολύ περιορισμένη και προσωρινή 
επίδραση στην υγεία του συμμετέχοντος.
Μία κλινική δοκιμή ελάχιστου κινδύνου 
πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(Η τροπολογία που αντικαθιστά τις 
«κλινικές δοκιμές χαμηλής παρέμβασης» με 
τις «κλινικές δοκιμές ελάχιστου κινδύνου» 
εφαρμόζεται σε ολόκληρο το κείμενο. Αν 

εγκριθεί, πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις 
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σε ολόκληρο το κείμενο).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο η δεύτερη κατηγορία έρευνας να καθοριστεί από το επίπεδο του κινδύνου 
που διατρέχει το άτομο και όχι από τον τύπο της παρέμβασης. Αυτό αντιστοιχεί με τον αρχικό 
στόχο του σχεδίου κανονισμού, που είναι να αναπτυχθεί μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον 
κίνδυνο. Επιπλέον, πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο κανονισμός με τις διατάξεις της σύμβασης του 
Οβιέδο. Η σύμβαση αυτή που κυρώθηκε από πολλά κράτη μέλη ορίζει στο άρθρο 17 την έννοια 
του «ελάχιστου κινδύνου».

Τροπολογία 63
Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα υπό έρευνα φάρμακα έχουν άδεια 
κυκλοφορίας·

α) τα υπό έρευνα φάρμακα έχουν άδεια 
κυκλοφορίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 64
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
κλινικής δοκιμής, τα υπό έρευνα φάρμακα 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους 
της άδειας κυκλοφορίας  στα οικεία κράτη 
μέλη·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής «ή η χρήση τους είναι η συνήθης αγωγή σε καθένα από τα οικεία 
κράτη μέλη» επιτρέπει τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών χαμηλής παρέμβασης με φάρμακα σ’ 
ένα κράτος μέλος όπου οι δοκιμές αυτές απαγορεύονται και επιτρέπει την έρευνα μη 
προβλεπόμενων χρήσεων φαρμακευτικών προϊόντων εις βάρος των νόμιμων ασφαλιστικών 
συστημάτων υγείας

Τροπολογία 65
Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
κλινικής δοκιμής, τα υπό έρευνα φάρμακα 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους 
της άδειας κυκλοφορίας ή η χρήση τους 
αντιστοιχεί στην τρέχουσα κλινική 
πρακτική σε καθένα από τα οικεία κράτη 
μέλη·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια της συνήθους παραγωγής είναι ασαφής και υπόκειται σε αποκλίνουσες ερμηνείες. 
Είναι προτιμότερο να αντικατασταθεί από τη διατύπωση της «τρέχουσας κλινικής πρακτικής» 
(στα αγγλικά "usual practice"), όπως ο Philippe Juvin προτείνει να οριστεί στο άρθρο 2 -
εδάφιο 6.

Τροπολογία 66
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Ο σκοπός της μελέτης δεν είναι ο 
εντοπισμός, ο χαρακτηρισμός ή η 
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ποσοτικοποίηση ενός κινδύνου 
ασφάλειας, για να επιβεβαιωθεί το προφίλ 
ασφάλειας του φαρμάκου ή να μετρηθεί η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια μετεγκριτική μελέτη ενός φαρμάκου πραγματοποιείται επειδή υπάρχουν ανησυχίες όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια του φαρμάκου αυτού· ακόμα και εάν το 
φάρμακο χρησιμοποιείται σύμφωνα με όσα αναφέρει η άδεια εμπορίας. Παραδείγματα 
μετεγκριτικών μελετών με υψηλό κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών είναι η μελέτη Regulate με 
το benfluorex (Mediator) και η μελέτη Vigor με το rofecoxib (Vioxx).

Τροπολογία 67
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «μη παρεμβατική μελέτη»: κλινική
μελέτη πλην της κλινικής δοκιμής·

(4) «μη παρεμβατική μελέτη»: μελέτη 
κατά την οποία το φάρμακο 
συνταγογραφείται ως συνήθως, σύμφωνα 
με τους όρους που προβλέπονται στην 
άδεια κυκλοφορίας. Η ένταξη του 
ασθενούς σε μια συγκεκριμένη 
θεραπευτική στρατηγική δεν 
αποφασίζεται εκ των προτέρων από 
πρωτόκολλα δοκιμής αλλά εντάσσεται 
στην τρέχουσα ιατρική πρακτική, η δε 
απόφαση χορήγησης του φαρμάκου 
διαχωρίζεται σαφώς από την απόφαση 
συμμετοχής του ασθενούς στη δοκιμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας προσδιορισμός της «μη παρεμβατικής μελέτης» εξ ορισμού δεν παρέχει επαρκή προστασία 
της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων. Ο προσδιορισμός που 
περιλαμβάνεται στην Οδηγία 2001/20/ΕΚ σχετικά με τις κλινικές δοκιμές ήταν σαφής και 
πρέπει, εν μέρει, να επανεισαχθεί.
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Τροπολογία 68
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 4 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- απαγορεύεται η πληρωμή ή παροχή 
άλλων πλεονεκτημάτων ή διευκολύνσεων 
σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας, 
ως κίνητρα για να συνταγογραφούν, να 
παρέχουν ή να χρησιμοποιούν δεδομένο 
φάρμακο.

Or. en

Τροπολογία 69
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «συνήθης κλινική πρακτική»: το 
σχήμα αγωγής που ακολουθείται για τη 
θεραπεία, πρόληψη ή διάγνωση νόσου ή 
διαταραχής·

(6) ‘Βέλτιστη επί του παρόντος 
δοκιμασμένη παρέμβαση’ το σχήμα 
αγωγής που ακολουθείται για τη θεραπεία, 
πρόληψη ή διάγνωση νόσου ή διαταραχής 
σύμφωνα με επίκαιρα, έγκυρα 
επιστημονικά στοιχεία·
(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο 
του κειμένου. η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες αλλαγές σε ολόκληρο το 
κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνήθης αγωγή πρέπει να βασίζεται στις πλέον επικαιροποιημένες επιστημονικές γνώσεις. Η 
συνήθης κλινική πρακτική είναι πολύ αόριστη και πρέπει να αντικατασταθεί από τη διατύπωση 
της δήλωσης του Ελσίνκι ( άρθρο 32): «βέλτιστη επί του παρόντος δοκιμασμένη παρέμβαση»
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Τροπολογία 70
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) «συνήθης κλινική πρακτική»: το σχήμα 
αγωγής που ακολουθείται για τη θεραπεία, 
πρόληψη ή διάγνωση νόσου ή διαταραχής·

6) «τρέχουσα κλινική πρακτική»: το σχήμα 
αγωγής που ακολουθείται για τη θεραπεία, 
πρόληψη ή διάγνωση νόσου ή διαταραχής·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια της συνήθους παραγωγής είναι ασαφής και υπόκειται σε αποκλίνουσες ερμηνείες. 
Είναι προτιμότερο να αντικατασταθεί από τη διατύπωση της «τρέχουσας κλινικής πρακτικής» 
(στα αγγλικά "usual practice"), όπως ο Philippe Juvin προτείνει να οριστεί στο άρθρο 2 -
εδάφιο 6.

Τροπολογία 71
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) «συγχορηγούμενο φάρμακο»: φάρμακο 
που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο κλινικής 
δοκιμής αλλά όχι ως υπό έρευνα φάρμακο·

8) «συγχορηγούμενο φάρμακο»: φάρμακο 
που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο κλινικής 
δοκιμής αλλά όχι ως υπό έρευνα φάρμακο·
Τα συγχορηγούμενα φάρμακα καλύπτουν 
κυρίως τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται για τις θεραπείες 
βάθους, τους φαρμακολογικούς 
παράγοντες, τις θεραπείες διάσωσης, ή 
αυτές που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση ενδεικτικών κριτηρίων της 
κλινικής δοκιμής. Τα συγχορηγούμενα 
φάρμακα δεν περιλαμβάνουν τα φάρμακα 
που δεν συνδέονται με την κλινική δοκιμή 
και δεν αφορούν τον σχεδιασμό της 
δοκιμής.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη σαφήνεια φαίνεται αναγκαίο να δοθούν παραδείγματα όσον αφορά το τι μπορεί 
να θεωρηθεί συγχορηγούμενο φάρμακο.

Τροπολογία 72
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) ‘Κοινοποιούν κράτος μέλος’: το
κράτος μέλος το οποίο συντονίζει και 
τεκμηριώνει την αξιολόγηση μιας 
αίτησης για την χορήγηση άδειας ή μιας 
ουσιαστικής τροποποίησης, στην οποία 
συμμετέχουν τρία ή περισσότερα κράτη 
μέλη, που έχει υποβληθεί δυνάμει των 
κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια ‘κοινοποιούν κράτος μέλος’ πρέπει να προσδιοριστεί στον κανονισμό. Η πρόταση 
κανονισμού δεν διαχωρίζει μεταξύ δοκιμής με ένα μόνο κράτος μέλος αφενός και με πολλά 
κράτη μέλη αφετέρου, όταν ανατίθεται ο ρόλος του κοινοποιούντος κράτους μέλους για την 
αξιολόγηση του Μέρους Ι. Όπου έχει δοθεί άδεια για την πραγματοποίηση δοκιμής σε ένα μόνο 
κράτος μέλος και ό ανάδοχος επιθυμεί να επεκτείνει τη δοκιμή σε περισσότερα κράτη μέλη, 
τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η γνωμοδότηση του μοναδικού κράτους μέλους πρέπει να 
θεωρείται απόφαση της ΕΕ για το «δεύτερο κύμα» κρατών μελών. Μια απόφαση της ΕΕ πρέπει 
να βασίζεται πάντοτε σε απόφαση πλειοψηφίας των κρατών μελών, όπερ σημαίνει ότι ο 
ελάχιστος αριθμός των κρατών μελών που εμπλέκονται για την επίτευξη του σκοπού αυτού 
πρέπει να είναι τρία. Ένα κοινοποιούν κράτος μέλος πρέπει να ορίζεται, ως εκ τούτου, μόνο 
εφόσον εμπλέκονται τρία η περισσότερα κράτη μέλη στη διαδικασία.

Τροπολογία 73
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
οποιαδήποτε αλλαγή σε μια πτυχή της 
κλινικής δοκιμής η οποία γίνεται μετά την 
κοινοποίηση της απόφασης που 
αναφέρεται στα άρθρα 8, 14, 19, 20 και 23 
και η οποία είναι δυνατόν να έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια ή τα 
δικαιώματα των συμμετεχόντων ή στην 
αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή·

(12) ‘ουσιαστική τροποποίηση’: 
οποιαδήποτε αλλαγή σε μια πτυχή της 
κλινικής δοκιμής, συμπεριλαμβανομένου 
του πρόωρου τερματισμού της δοκιμής, η 
οποία γίνεται μετά την κοινοποίηση της 
απόφασης που αναφέρεται στα άρθρα 8, 
14, 19, 20 και 23 και η οποία ενδέχεται να 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια ή 
τα δικαιώματα των συμμετεχόντων ή στην 
αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή, δηλ. να μεταβάλει την 
ερμηνεία των επιστημονικών στοιχείων 
στα οποία στηρίζεται η διεξαγωγή της 
δοκιμής, ή εάν είναι άλλως σημαντική ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πρόωρος τερματισμός κλινικής δοκιμής αποτελεί συνήθη πρακτική  όταν μια «στατιστικά 
ουσιώδης» διαφορά προκύπτει από τα ενδιάμεσα αποτελέσματα.  Ο πρόωρος τερματισμός 
επιτρέπει στον ανάδοχο να αποφεύγει τον κίνδυνο η διαφορά αυτή να μην έχει πλέον στατιστική 
σημασία κατά το πέρας της δοκιμής, σε περίπτωση που οφειλόταν στην τύχη. Να επανεισαχθεί η 
διατύπωση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ (άρθρο 10 α).

Τροπολογία 74
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
οποιαδήποτε αλλαγή σε μια πτυχή της 
κλινικής δοκιμής η οποία γίνεται μετά την 
κοινοποίηση της απόφασης που 
αναφέρεται στα άρθρα 8, 14, 19, 20 και 23 
και η οποία είναι δυνατόν να έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια ή τα 

(12) ‘ουσιαστική τροποποίηση’:
οποιαδήποτε αλλαγή σε μια πτυχή της 
κλινικής δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων 
του πρόωρου τερματισμού της δοκιμής 
και της τροποποίησης του αριθμού των 
συμμετεχόντων στη δοκιμή, η οποία 
γίνεται μετά την κοινοποίηση της 
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δικαιώματα των συμμετεχόντων ή στην 
αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή·

απόφασης που αναφέρεται στα άρθρα 8, 
14, 19, 20 και 23 και η οποία ενδέχεται να 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια ή 
τα δικαιώματα των συμμετεχόντων ή στην 
αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή, δηλ. να μεταβάλει την 
ερμηνεία των επιστημονικών στοιχείων 
στα οποία στηρίζεται η διεξαγωγή της 
δοκιμής, ή εάν είναι άλλως σημαντική ·

Or. en

Τροπολογία 75
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «ανάδοχος»: άτομο, εταιρεία, ίδρυμα 
ή οργανισμός που αναλαμβάνει την ευθύνη 
για την έναρξη και τη διαχείριση της 
κλινικής δοκιμής·

(13) «ανάδοχος»: άτομο, εταιρεία, ίδρυμα 
ή οργανισμός που αναλαμβάνει την ευθύνη 
για την έναρξη, τη διαχείριση ή την 
χρηματοδότηση της κλινικής δοκιμής·

Or. en

Τροπολογία 76
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «ανάδοχος»: άτομο, εταιρεία, ίδρυμα 
ή οργανισμός που αναλαμβάνει την ευθύνη 
για την έναρξη και τη διαχείριση της 
κλινικής δοκιμής·

(13) «ανάδοχος»: άτομο, εταιρεία, ίδρυμα 
ή οργανισμός που αναλαμβάνει την ευθύνη 
για την έναρξη.τη διαχείριση και/ή την 
χρηματοδότηση της κλινικής δοκιμής·

Or. en



AM\925951EL.doc 31/100 PE504.308v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του ορισμού της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ.

Τροπολογία 77
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) «ερευνητής»: o ερευνητής που έχει την 
ιατρική ευθύνη για τη διεξαγωγή μιας 
κλινικής δοκιμής σε συγκεκριμένο μέρος 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών·

14) «ερευνητής»: το φυσικό πρόσωπο που 
διαθέτει επίπεδο κατάρτισης ή εμπειρίας 
που αντιστοιχεί στις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 46 του παρόντος 
κανονισμού, και έχει την ιατρική ευθύνη 
για τη διεξαγωγή μιας κλινικής δοκιμής σε 
συγκεκριμένο μέρος διεξαγωγής κλινικών 
δοκιμών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης συνεκτικότητας πρέπει να δοθεί λεπτομερέστερη περιγραφή του 
ορισμού του ερευνητή και να ευθυγραμμιστεί με τον ορισμό του ερευνητή που έχει περιληφθεί 
στις "GCP ICH" (" Good Clinical Practice - International Conference of Harmonisation).

Τροπολογία 78
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14 α) "κύριος ερευνητής": ερευνητής ο 
οποίος είναι υπεύθυνος ομάδας 
ερευνητών που είναι επιφορτισμένη με τη 
διενέργεια κλινικής δοκιμής στο ίδιο 
μέρος διεξαγωγής κλινικών δοκιμών·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν διευκρινίζει διάφορες κατηγορίες ερευνητών. Ωστόσο, στην πράξη η 
έννοια του κύριου ερευνητή που ορίζεται στις "GCP ICH" ("Good Clinical Practice -
International Conference of Harmonisation) είναι συγκεκριμένη και παραλαμβάνεται 
συστηματικά σε όλα τα ερευνητικά πρωτόκολλα.

Τροπολογία 79
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 14β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14 β) "συντονιστής ερευνητής": 
ερευνητής που είναι υπεύθυνος για τον 
συντονισμό κλινικής έρευνας που 
διενεργείται σε διάφορα κέντρα, σε ένα ή 
περισσότερα εμπλεκόμενα κράτη μέλη·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν διευκρινίζει διάφορες κατηγορίες ερευνητών. Ωστόσο, στην πράξη η 
έννοια του συντονιστή ερευνητή που ορίζεται στις "GCP ICH" ("Good Clinical Practice -
International Conference of Harmonisation) είναι συγκεκριμένη και παραλαμβάνεται 
συστηματικά σε όλα τα ερευνητικά πρωτόκολλα.

Τροπολογία 80
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17) «ανίκανος προς δικαιοπραξία 
συμμετέχων»: συμμετέχων ο οποίος δεν 
είναι σε θέση να συναινέσει εν επιγνώσει 
σύμφωνα με τους νόμους του οικείου 
κράτους μέλους, για λόγους 
διαφορετικούς από την ηλικία που 
απαιτείται εκ του νόμου για τον σκοπό 

17) «ανίκανος προς δικαιοπραξία 
συμμετέχων»: συμμετέχων ο οποίος δεν 
είναι σε θέση κατά νόμο ή εν τοις 
πράγμασι να συναινέσει εν επιγνώσει 
σύμφωνα με τους νόμους του οικείου 
κράτους μέλους·
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αυτό·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Περιορίζοντας το πεδίο αναφοράς στους κατά νόμο ανίκανους προς δικαιοπραξία, ο ορισμός 
αποκλείει τις άλλες κατηγορίες ανίκανων προς δικαιοπραξία που προβλέπονται στις εθνικές 
νομοθεσίες και για τους οποίους προβλέπονται ειδικοί κανόνες συναίνεσης. Επί παραδείγματι, 
στο γαλλικό δίκτυο υπάρχει διάκριση των νομικώςς ανίκανων προς δικαιοπραξία προσώπων 
(πρόσωπα υπό κηδεμονία, επιτροπεία ή ανήλικοι) πρόσωπα «ανίκανα προς δικαιοπραξία εν 
τοις πράγμασι» (λόγω αλλοίωσης των γνωστικών λειτουργιών ). Οι δύο αυτές κατηγορίες 
ανίκανων προς δικαιοπραξία προσώπων διέπονται από διαφοροποιούμενες διατάξεις.

Τροπολογία 81
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αντιστοίχηση με το αγγλικό κείμενο.

Τροπολογία 82
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) «πρωτόκολλο»: έγγραφο που 
περιγράφει τους στόχους, τον σχεδιασμό, 
τη μεθοδολογία, τις στατιστικές πτυχές και 
την οργάνωση μιας κλινικής δοκιμής·

(20) «πρωτόκολλο»: έγγραφο που 
περιγράφει τους στόχους, τον σχεδιασμό, 
τη μεθοδολογία, τις στατιστικές πτυχές και 
την οργάνωση μιας κλινικής δοκιμής. Ο 
όρος "πρωτόκολλο" καλύπτει το
πρωτόκολλο, τις διαδοχικές μορφές του 
και τις τροποποιήσεις του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του ορισμού της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ. Η απαίτηση αυτή είναι χρήσιμη για να 
διασφαλιστεί ο σεβασμός του δικαιώματος των συμμετεχόντων στην ενημέρωση σε περίπτωση 
τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου, επί του οποίου συμφώνησαν αρχικά.

Τροπολογία 83
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) ‘Έκθεση κλινικών μελετών’:
έκθεση που περιέχει το πλήρες 
πρωτόκολλο και τυχόν μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις και τις ημερομηνίες τους, 
σχέδιο στατιστικής ανάλυσης, συνοπτικά 
δεδομένα αποτελεσματικότητας και 
ασφάλειας σχετικά με όλα τα 
αποτελέσματα, και μεμονωμένα 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα ασθενών υπό 
μορφή πινάκων ή καταχωρίσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός της κατευθυντήριας γραμμής Ε3 της ICH. Πολλές ερευνητικές μελέτες έχουν αποδείξει 
σαφώς ότι η παράλειψη εκθέσεων κλινικής μελέτης σε συστηματικές επισκοπήσεις οδηγεί σε 
ατελή βάση αποδεικτικών στοιχείων και σε ενδεχομένως μεροληπτικά συμπεράσματα όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης (π.χ. από δημοσιευμένα δεδομένα για την 



AM\925951EL.doc 35/100 PE504.308v01-00

EL

ρεβοξετίνη προέκυψε υπερεκτίμηση των πλεονεκτημάτων της κατά 115% σε σύγκριση με το 
εικονικό σκεύασμα) καθώς και σε υποεκτίμηση των επιβλαβών επιπτώσεων.

Τροπολογία 84
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) ‘Έκθεση κλινικών μελετών’:
έκθεση που περιέχει το πλήρες 
πρωτόκολλο και τυχόν μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις, σχέδιο στατιστικής 
ανάλυσης, συνοπτικά δεδομένα 
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας 
σχετικά με όλα τα αποτελέσματα, και 
μεμονωμένα ανωνυμοποιημένα δεδομένα 
ασθενών υπό μορφή πινάκων ή 
καταχωρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 85
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Κλινικές δοκιμές καλής ποιότητας και δεοντολογικά υπεύθυνες πρέπει να σχεδιάζονται έτσι 
ώστε να παράγουν σημαντικά δεδομένα για επιστημονικές γνώσεις όσον αφορά τον άνθρωπο 
και τα μέσα για τη βελτίωση της κατάστασής του 
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Τροπολογία 86
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ανταποκρίνεται σε θεραπευτικές 
ανάγκες και σε ανάγκες δημοσίας υγείας·

Or. en

Τροπολογία 87
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασία έγκρισης κλινικής δοκιμής Προστασία των συμμετεχόντων και
διαδικασία έγκρισης κλινικής δοκιμής

Or. en

Τροπολογία 88
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Γενική αρχή

Άδεια για τη διεξαγωγή κλινικής δοκιμής 
δεν μπορεί να χορηγηθεί από αρμόδια 
αρχή ή οικείο κράτος μέλος παρά μόνο 
εφόσον η οικεία επιτροπή δεοντολογίας 
έχει δώσει την έγκρισή της.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Δήλωση του Ελσίνκι και η Σύμβαση του Οβιέδο καθορίζουν ότι η πραγματοποίηση έρευνας 
σε άτομο επιτρέπεται μόνο εφόσον το ερευνητικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο 
φορέα και κριθεί δεοντολογικώς αποδεκτό βάσει διεπιστημονικής αξιολόγησης. Όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 28, παρ. 2 της πρότασης κανονισμού «Τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η 
ευζωία των συμμετεχόντων υπερισχύουν των συμφερόντων της επιστήμης και της κοινωνίας». 
Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, είναι απαραίτητο η έκδοση άδειας από τα κράτη μέλη να 
εξαρτάται από την απόφαση της διεπιστημονικής και ανεξάρτητης επιτροπής δεοντολογίας, που 
είναι υπεύθυνη βάσει του εθνικού τους δικαίου.

Τροπολογία 89
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Η απόφαση για την χορήγηση άδειας 
σχετικά με τη διεξαγωγή προτεινόμενης 
κλινικής δοκιμής από αρμόδια αρχή ενός 
κράτους μέλους λαμβάνεται ύστερα από 
την έγκριση από την οικεία επιτροπή 
δεοντολογίας.

Or. en

Τροπολογία 90
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4β
Η επί του παρόντος βέλτιστη 

δοκιμασμένη παρέμβαση
Τα πλεονεκτήματα, οι κίνδυνοι, η 
επιβάρυνση και η αποτελεσματικότητα 
μιας νέας παρέμβασης πρέπει να 
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δοκιμάζονται σε σύγκριση με την επί του 
παρόντος βέλτιστη δοκιμασμένη 
παρέμβαση, εξαιρουμένων των 
ακόλουθων περιστάσεων:
α) η χρήση εικονικών σκευασμάτων, ή η 
μη χορήγηση αγωγής είναι αποδεκτή σε 
μελέτες για τις οποίες δεν υφίσταται 
τρέχουσα δοκιμασμένη παρέμβαση· ή
(β) όπου για επιτακτικούς και άρτιους 
επιστημονικούς μεθοδολογικούς λόγους, η 
χρήση εικονικού σκευάσματος είναι 
απαραίτητη για να προσδιοριστεί η 
αποτελεσματικότητα ή η ασφάλεια μιας 
παρέμβασης και οι ασθενείς που θα 
λάβουν εικονικό σκεύασμα ή καμία 
αγωγή δεν θα υποβληθούν σε κανένα 
κίνδυνο σοβαρής ή μη αναστρέψιμης 
βλάβης.  
Πρέπει να αποδίδεται εξαιρετική 
προσοχή για να αποφεύγεται η 
κατάχρηση της δυνατότητας που 
αναφέρεται στο στοιχείο (β) της πρώτης 
υποπαραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναγνωρισμένες βασικές αρχές για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών στον άνθρωπο 
θεμελιώνονται στην προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου έναντι 
των εφαρμογών της βιολογίας και της ιατρικής, όπως αυτή διατυπώνεται στη Διακήρυξη του 
Ελσίνκι του 2008 (άρθρο 32).

Τροπολογία 91
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4γ
Τοξικολογικές δοκιμές

Η προστασία του συμμετέχοντος σε 
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κλινική δοκιμή εξασφαλίζεται ειδικότερα 
με την αξιολόγηση των κινδύνων, βάσει 
των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών 
δοκιμών που διενεργούνται πριν από 
οιαδήποτε κλινική δοκιμή η οποία 
συνεπάγεται την χρήση μη επιτρεπόμενου 
υπό έρευνα φαρμάκου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τοξικολογικές δοκιμές πριν από οιαδήποτε κλινική δοκιμή αποτελούσαν απαίτηση της 
Οδηγίας 2001/20/ΕΚ (αιτιολογική σκέψη 2). Η καταστροφή με το TGN1412 το 2006 στο ΗΒ 
καθιστά σαφές ότι είναι απαραίτητη η διεξαγωγή παρομοίων τοξικολογικών δοκιμών πριν από 
την έναρξη οιασδήποτε κλινικής δοκιμής.

Τροπολογία 92
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Για να λάβει έγκριση, ο ανάδοχος 
υποβάλλει φάκελο αίτησης στο οικείο 
κράτος μέλος μέσω της πύλης που 
αναφέρεται στο άρθρο 77 (στο εξής «πύλη 
της ΕΕ»).

Για να λάβει έγκριση, ο ανάδοχος 
υποβάλλει φάκελο αίτησης στο οικείο 
κράτος μέλος μέσω της πύλης που 
αναφέρεται στο άρθρο 77 (στο εξής «πύλη 
της ΕΕ»). Εντός έξι ημερών από την 
υποβολή του φακέλου της αίτησης, τα 
κράτη μέλη διορίζουν από κοινού ένα 
κοινοποιούν κράτος μέλος και ένα κράτος 
μέλος που συνυποβάλλει έκθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της κεντρικής διαδικασίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας των φαρμάκων στην 
ΕΕ, τα ίδια τα κράτη μέλη ορίζουν εισηγητή και συνεισηγητή για να αξιολογήσουν από κοινού 
την αίτηση. Το σύστημα αυτό ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, βελτιώνει την 
ασφάλεια των ασθενών, λαμβάνει υπόψη τους διαθέσιμους πόρους των κρατών μελών και 
αποφεύγει την αναζήτηση της ευνοϊκότερης λύσης («forum shopping») από τον ανάδοχο που 
επιλέγει δηλ. το κοινοποιούν κράτος μέλος από το οποίο ελπίζει ότι θα επιτύχει ευνοϊκή 
απόφαση.
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Τροπολογία 93
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο ανάδοχος προτείνει ένα από τα οικεία 
κράτη μέλη ως κοινοποιούν κράτος 
μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 94
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν το προτεινόμενο κοινοποιούν κράτος 
μέλος δεν επιθυμεί να είναι κοινοποιούν 
κράτος μέλος, συνεννοείται με άλλο οικείο 
κράτος μέλος προκειμένου αυτό το 
τελευταίο να αναλάβει τα καθήκοντα του 
κοινοποιούντος κράτους μέλους. Εάν 
κανένα από τα οικεία κράτη μέλη δεν 
δεχθεί να είναι κοινοποιούν κράτος μέλος, 
τότε ορίζεται κοινοποιούν κράτος μέλος 
το προτεινόμενο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 95
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού πρέπει να βασιστεί στις ημερολογιακές και όχι τις εργάσιμες ημέρες. Η 
τήρηση των προθεσμιών, που αποτελεί παράγοντα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
κλινικής έρευνας, προϋποθέτει αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών 
μελών. Τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικό ημερολόγιο αργιών. Αν η διαδικασία βασιστεί στις 
εργάσιμες ημέρες θα υπάρξουν διαφορετικές προθεσμίες πιστοποίησης, αξιολόγησης και λήψης 
αποφάσειων για τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

Τροπολογία 96
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εντός έξι ημερών από τον ορισμό του 
κοινοποιούντος κράτους μέλους, το 
κοινοποιούν κράτος μέλος ενημερώνει τον 
ανάδοχο μέσω της πύλης της ΕΕ σχετικά 
με τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 97
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν είναι το κοινοποιούν κράτος μέλος α) ποιο άλλο κράτος μέλος είναι εκείνο 
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ή ποιο άλλο από τα οικεία κράτη μέλη 
είναι το κοινοποιούν κράτος μέλος·

που συνυποβάλλει έκθεση·

Or. en

Τροπολογία 98
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) τον αριθμό καταχώρισης στην πύλη 
της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας αριθμός καταχώρισης των κλινικών δοκιμών στην πύλη της ΕΕ, δηλ. ένας συγκεκριμένος 
αναγνωριστικός κωδικός της υφιστάμενης βάσης δεδομένων EudraCT, θα διευκόλυνε τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 99
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το προτεινόμενο κοινοποιούν 
κράτος μέλος δεν ενημερώσει τον ανάδοχο 
εντός της χρονικής περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, η κλινική 
δοκιμή για την οποία υποβάλλεται αίτηση 
θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο του 
παρόντος κανονισμού, η αίτηση θεωρείται 
πλήρης, η κλινική δοκιμή θεωρείται 
κλινική δοκιμή χαμηλής παρέμβασης 
στην περίπτωση που αυτό ισχυρίζεται ο 
ανάδοχος και το προτεινόμενο 
κοινοποιούν κράτος μέλος είναι το 

3. Εάν το προτεινόμενο κοινοποιούν 
κράτος μέλος δεν ενημερώσει τον ανάδοχο 
εντός της χρονικής περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, η κλινική 
δοκιμή για την οποία υποβάλλεται αίτηση 
θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο του 
παρόντος κανονισμού.



AM\925951EL.doc 43/100 PE504.308v01-00

EL

κοινοποιούν κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 100
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το προτεινόμενο κοινοποιούν 
κράτος μέλος δεν ενημερώσει τον ανάδοχο 
εντός της χρονικής περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, η κλινική 
δοκιμή για την οποία υποβάλλεται αίτηση 
θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο του 
παρόντος κανονισμού, η αίτηση θεωρείται 
πλήρης, η κλινική δοκιμή θεωρείται 
κλινική δοκιμή χαμηλής παρέμβασης στην 
περίπτωση που αυτό ισχυρίζεται ο 
ανάδοχος και το προτεινόμενο κοινοποιούν 
κράτος μέλος είναι το κοινοποιούν κράτος 
μέλος.

3. Εάν το προτεινόμενο κοινοποιούν 
κράτος μέλος δεν ενημερώσει τον ανάδοχο 
εντός της χρονικής περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, η κλινική 
δοκιμή για την οποία υποβάλλεται αίτηση 
θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο του 
παρόντος κανονισμού, η αίτηση θεωρείται 
πλήρης, η κλινική δοκιμή θεωρείται 
κλινική δοκιμή που ενέχει ελάχιστο 
κίνδυνο στην περίπτωση που αυτό 
ισχυρίζεται ο ανάδοχος και το 
προτεινόμενο κοινοποιούν κράτος μέλος 
είναι το κοινοποιούν κράτος μέλος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο η δεύτερη κατηγορία έρευνας να καθοριστεί από το επίπεδο του κινδύνου 
που διατρέχει το άτομο και όχι από τον τύπο της παρέμβασης. Αυτό αντιστοιχεί με τον αρχικό 
στόχο του σχεδίου κανονισμού, που είναι να αναπτυχθεί μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον 
κίνδυνο. Επιπλέον, πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο κανονισμός με τις διατάξεις της σύμβασης του 
Οβιέδο. Η σύμβαση αυτή που κυρώθηκε από πολλά κράτη μέλη ορίζει στο άρθρο 17 την έννοια 
του «ελάχιστου κινδύνου».

Τροπολογία 101
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το προτεινόμενο κοινοποιούν κράτος 
μέλος διαπιστώσει ότι η αίτηση δεν είναι 
πλήρης, ότι η κλινική δοκιμή για την οποία 
υποβλήθηκε αίτηση δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή ότι 
η κλινική δοκιμή δεν είναι κλινική δοκιμή
χαμηλής παρέμβασης ενώ αυτό 
ισχυρίζεται ο ανάδοχος, ενημερώνει 
σχετικά τον ανάδοχο μέσω της πύλης της 
ΕΕ και ορίζει μέγιστη προθεσμία έξι 
ημερών προκειμένου ο ανάδοχος να 
υποβάλει παρατηρήσεις ή να συμπληρώσει 
την αίτηση μέσω της πύλης της ΕΕ.

Εάν το προτεινόμενο κοινοποιούν κράτος 
μέλος διαπιστώσει ότι η αίτηση δεν είναι 
πλήρης, ότι η κλινική δοκιμή για την οποία 
υποβλήθηκε αίτηση δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή ότι 
η κλινική δοκιμή δεν είναι κλινική δοκιμή
ελάχιστου κινδύνου ενώ αυτό ισχυρίζεται 
ο ανάδοχος, ενημερώνει σχετικά τον 
ανάδοχο μέσω της πύλης της ΕΕ και ορίζει 
μέγιστη προθεσμία έξι ημερών 
προκειμένου ο ανάδοχος να υποβάλει 
παρατηρήσεις ή να συμπληρώσει την 
αίτηση μέσω της πύλης της ΕΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο η δεύτερη κατηγορία έρευνας να καθοριστεί από το επίπεδο του κινδύνου 
που διατρέχει το άτομο και όχι από τον τύπο της παρέμβασης. Αυτό αντιστοιχεί με τον αρχικό 
στόχο του σχεδίου κανονισμού, που είναι να αναπτυχθεί μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον 
κίνδυνο. Επιπλέον, πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο κανονισμός με τις διατάξεις της σύμβασης του 
Οβιέδο. Η σύμβαση αυτή που κυρώθηκε από πολλά κράτη μέλη ορίζει στο άρθρο 17 την έννοια 
του «ελάχιστου κινδύνου».

Τροπολογία 102
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το προτεινόμενο κοινοποιούν κράτος 
μέλος δεν ενημερώσει τον ανάδοχο 
σύμφωνα με τα σημεία α) έως δ) της 
παραγράφου 2 εντός τριών ημερών από 
την παραλαβή των παρατηρήσεων ή της 
συμπληρωμένης αίτησης, η αίτηση 
θεωρείται πλήρης, η κλινική δοκιμή 
θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η 
κλινική δοκιμή θεωρείται κλινική δοκιμή 

Εάν το προτεινόμενο κοινοποιούν κράτος 
μέλος δεν ενημερώσει τον ανάδοχο 
σύμφωνα με τα σημεία α) έως δ) της 
παραγράφου 2 εντός τριών ημερών από 
την παραλαβή των παρατηρήσεων ή της 
συμπληρωμένης αίτησης, η αίτηση 
θεωρείται πλήρης, η κλινική δοκιμή 
θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η 
κλινική δοκιμή θεωρείται κλινική δοκιμή 
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χαμηλής παρέμβασης στην περίπτωση που 
αυτό ισχυρίζεται ο ανάδοχος και το 
προτεινόμενο κοινοποιούν κράτος μέλος 
είναι το κοινοποιούν κράτος μέλος.

που ενέχει ελάχιστο κίνδυνο στην 
περίπτωση που αυτό ισχυρίζεται ο 
ανάδοχος και το προτεινόμενο κοινοποιούν 
κράτος μέλος είναι το κοινοποιούν κράτος 
μέλος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο η δεύτερη κατηγορία έρευνας να καθοριστεί από το επίπεδο του κινδύνου 
που διατρέχει το άτομο και όχι από τον τύπο της παρέμβασης. Αυτό αντιστοιχεί με τον αρχικό 
στόχο του σχεδίου κανονισμού, που είναι να αναπτυχθεί μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον 
κίνδυνο. Επιπλέον, πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο κανονισμός με τις διατάξεις της σύμβασης του 
Οβιέδο. Η σύμβαση αυτή που κυρώθηκε από πολλά κράτη μέλη ορίζει στο άρθρο 17 την έννοια 
του «ελάχιστου κινδύνου».

Τροπολογία 103
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα 
των δεδομένων που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή και αντανακλούν τις 
πληθυσμιακές ομάδες που θα υποβληθούν 
στην αγωγή, λαμβανομένων υπόψη των 
στατιστικών προσεγγίσεων, του 
σχεδιασμού της δοκιμής και της 
μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένου του 
μεγέθους τού δείγματος και της 
τυχαιοποίησης, του φαρμάκου σύγκρισης 
και των σημείων κατάληξης)·

Or. en

Τροπολογία 104
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 1α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αξιολόγηση των πτυχών που 
καλύπτονται από τα σημεία ι) και ιι), το 
κοινοποιούν κράτος μέλος λαμβάνει, κατά 
περίπτωση, υπόψη τους υποπληθυσμούς 
που θα μελετηθούν. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 8 του σχεδίου γνωμοδότησης. Οι ιδιαιτερότητες 
ορισμένων υποπληθυσμών (αναλόγως με το φύλο, την ηλικία κλπ.) ενδέχεται να αφορούν 
επίσης πτυχές όπως η σπουδαιότητα ή οι κίνδυνοι και τα μειονεκτήματα για τον συμμετέχοντα, 
οι οποίες αναφέρονται στο σημείο ιι). Ως εκ τούτου, προτείνεται να διευρυνθεί το εύρος της 
διάταξης αυτής και να λαμβάνονται υπόψη υποπληθυσμοί κατά την αξιολόγηση όλων των 
στοιχείων που αναφέρονται στα σημεία ι) και ιι).

Τροπολογία 105
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το κοινοποιούν κράτος μέλος υποβάλλει 
το μέρος Ι της έκθεσης αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένου του 
συμπεράσματος, στον ανάδοχο και στα 
άλλα οικεία κράτη μέλη εντός των 
ακόλουθων χρονικών προθεσμιών:

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, η ημερομηνία αξιολόγησης 
είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
υποβάλλεται η έκθεση αξιολόγησης στα 
άλλα οικεία κράτη μέλη και η ημερομηνία 
υποβολής της έκθεσης είναι η 
ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται 
η τελική έκθεση αξιολόγησης στον 
ανάδοχο και στα άλλα οικεία κράτη μέλη.
Το κοινοποιούν κράτος μέλος υποβάλλει 
το μέρος Ι της έκθεσης αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένου του 
συμπεράσματος, στον ανάδοχο και στα 
άλλα οικεία κράτη μέλη εντός των 
ακόλουθων χρονικών προθεσμιών, που 
περιλαμβάνουν προθεσμίες για την 
αρχική αξιολόγηση, την κοινή αξιολόγηση 
και την ενοποίηση της τελικής έκθεσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να είναι διαρθρωμένη έτσι ώστε να επιτρέπει μια αρχική 
αξιολόγηση από το κοινοποιούν κράτος μέλος, η οποία διανέμεται σε όλα τα οικεία κράτη μέλη, 
που εν συνεχεία σχολιάζουν (κοινή αξιολόγηση) καθώς και επαρκή χρόνο για το κοινοποιούν 
κράτος μέλος, ώστε να ενσωματώσει τα σχόλια των οικείων κρατών μελών (ενοποίηση). Με τη 
διαδικασία αυτή αποφεύγεται η επικάλυψη της αξιολόγησης από το κοινοποιούν κράτος αφενός 
και από τα οικεία κράτη μέλη αφετέρου και αποσαφηνίζεται ο ρόλος του κοινοποιούντος 
κράτους μέλους.

Τροπολογία 106
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης για κλινικές δοκιμές χαμηλής 
παρέμβασης·

α) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης για κλινικές δοκιμές χαμηλής 
παρέμβασης· Η προθεσμία για την κοινή 
αξιολόγηση και για την ενοποίηση από τα 
οικεία κράτη μέλη και το κοινοποιούν 
κράτος μέλος ανέρχεται σε τουλάχιστον 
πέντε ημέρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο χρονικό περιθώριο για το 
κοινοποιούν κράτος μέλος να προβεί σε αρχική αξιολόγηση (5 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο) και 
ότι διατίθεται επαρκές χρονικό περιθώριο για την κοινή αξιολόγηση και την ενοποίηση 
(τουλάχιστον 5 ημέρες).

Τροπολογία 107
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εντός 25 ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης για κλινικές δοκιμές εκτός των 
δοκιμών χαμηλής παρέμβασης·

(β) εντός 25 ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης για κλινικές δοκιμές εκτός των 
δοκιμών χαμηλής παρέμβασης· η 
προθεσμία για την κοινή αξιολόγηση και 
για την ενοποίηση από τα οικεία κράτη 
μέλη και το κοινοποιούν κράτος μέλος 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 ημέρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο χρονικό περιθώριο για το 
κοινοποιούν κράτος μέλος να προβεί σε αρχική αξιολόγηση (15 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο) και 
ότι διατίθεται επαρκές χρονικό περιθώριο για την κοινή αξιολόγηση και την ενοποίηση 
(τουλάχιστον 10 ημέρες).

Τροπολογία 108
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης για κλινικές δοκιμές εκτός των 
δοκιμών με υπό έρευνα φάρμακο 
προηγμένων θεραπειών.

(γ) εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης για κλινικές δοκιμές εκτός των 
δοκιμών με υπό έρευνα φάρμακο 
προηγμένων θεραπειών· η προθεσμία για 
την κοινή αξιολόγηση και για την 
ενοποίηση από τα οικεία κράτη μέλη και 
το κοινοποιούν κράτος μέλος ανέρχεται 
σε τουλάχιστον 10 ημέρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο χρονικό περιθώριο για το 
κοινοποιούν κράτος μέλος να προβεί σε αρχική αξιολόγηση (20 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο) και 
ότι διατίθεται επαρκές χρονικό περιθώριο για την κοινή αξιολόγηση και την ενοποίηση 
(τουλάχιστον 10 ημέρες).
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Τροπολογία 109
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Έως την ημερομηνία αξιολόγησης το
κοινοποιούν κράτος μέλος εκπονεί και 
διανέμει στα οικεία κράτη μέλη αρχική 
έκθεση αξιολόγησης. Το αργότερο δύο 
ημέρες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής της έκθεσης, τα οικεία κράτη 
μέλη μπορούν να διαβιβάζουν στο 
κοινοποιούν κράτος μέλος και σε όλα τα 
λοιπά οικεία κράτη μέλη τυχόν απόψεις 
σχετικά με την αίτηση. Το κοινοποιούν 
κράτος μέλος λαμβάνει τις εν λόγω 
απόψεις δεόντως υπόψη κατά την 
οριστικοποίηση της έκθεσης 
αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το κοινοποιούν κράτος μέλος έχει στη διάθεσή του 2 
ημέρες για να ενσωματώσει σχόλια των οικείων κρατών μελών και να οριστικοποιήσει την 
έκθεση. Έτσι αποφεύγεται μια κατάσταση όπου τα οικεία κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν 
σχόλια στο κοινοποιούν κράτος μέλος έως και την τελευταία ημέρα της περιόδου αξιολόγησης 
όταν η τελική έκθεση πρέπει να υποβληθεί στον ανάδοχο και τα οικεία κράτη μέλη. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο τα σχόλια των οικείων κρατών μελών μπορούν και αποτελούν το αντικείμενο 
αποτελεσματικής και διαφανούς μεταχείρισης, ούτως ώστε να ενσωματωθούν στην τελική 
ενοποιημένη έκθεση.

Τροπολογία 110
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται 
μέσω της πύλης της ΕΕ και τίθεται στη 
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διάθεση του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 111
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κοινοποιούν κράτος μέλος, και μόνον 
αυτό, μπορεί, μεταξύ της ημερομηνίας 
επικύρωσης και της ημερομηνία 
αξιολόγησης, να ζητεί επιπρόσθετες 
εξηγήσεις από τον ανάδοχο, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απόψεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

Μεταξύ της ημερομηνίας επικύρωσης και 
της ημερομηνία αξιολόγησης μόνον το 
κοινοποιούν κράτος μέλος μπορεί, με 
βάση τις δικές του απόψεις καθώς και 
αυτές του εμπλεκόμενου κράτους μέλους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 5, να 
ζητήσει από τον ανάδοχο να παράσχει 
συμπληρωματικές εξηγήσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή δεν αποσκοπεί στην επί της ουσίας τροποποίηση της διάταξης που προτείνει 
η Επιτροπή. Καθιστά απλώς πιο κατανοητή τη διατύπωση του κειμένου.

Τροπολογία 112
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το κοινοποιούν κράτος μέλος, και μόνον 
αυτό, μπορεί, μεταξύ της ημερομηνίας 
επικύρωσης και της ημερομηνία 
αξιολόγησης, να ζητεί επιπρόσθετες 
εξηγήσεις από τον ανάδοχο, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απόψεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

Το κοινοποιούν κράτος μέλος, και μόνον 
αυτό, μπορεί, μεταξύ της ημερομηνίας 
επικύρωσης και της ημερομηνίας 
υποβολής της έκθεσης, να ζητεί 
επιπρόσθετες εξηγήσεις από τον ανάδοχο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς η ημερομηνία αξιολόγησης αφενός, που είναι η τελευταία 
ημερομηνία κατά την οποία τα οικεία κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν σχόλια σχετικά με την 
αρχική αξιολόγηση από το κοινοποιούν κράτος μέλος, και η ημερομηνία υποβολής της έκθεσης 
αφετέρου, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η τελική έκθεση υποβάλλεται στον ανάδοχο 
και στα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία 113
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το κοινοποιούν κράτος μέλος, για να 
λάβει τις περαιτέρω αυτές εξηγήσεις, 
μπορεί να αναστείλει τη χρονική περίοδο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4 το 
ανώτερο κατά 10 ημέρες για κλινικές 
δοκιμές χαμηλής παρέμβασης και το 
ανώτερο κατά 20 ημέρες για δοκιμές εκτός 
των κλινικών δοκιμών χαμηλής 
παρέμβασης.

Το κοινοποιούν κράτος μέλος, για να λάβει 
τις περαιτέρω αυτές εξηγήσεις, μπορεί να 
παρατείνει τη χρονική περίοδο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 το ανώτερο 
κατά 20 ημέρες για κλινικές δοκιμές 
χαμηλής παρέμβασης και το ανώτερο κατά 
30 ημέρες για δοκιμές εκτός των κλινικών 
δοκιμών χαμηλής παρέμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προθεσμίες δεν πρέπει να αναστέλλονται. Η περίοδος κατά την οποία ζητούνται επιπρόσθετες 
εξηγήσεις πρέπει να είναι μέρος των συνολικών χρονοδιαγραμμάτων για την έκδοση άδειας. Τα 
χρονοδιαγράμματα προβλέπουν επαρκές χρονικό διάστημα για κοινή αξιολόγηση και ενοποίηση 
των απαντήσεων σε ερωτήσεις που λαμβάνονται εκ μέρους του αναδόχου. Επειδή η περίοδος 
της κοινής αξιολόγησης των επιπρόσθετων εξηγήσεων συμπεριλαμβάνεται στο παραταθέν 
χρονοδιάγραμμα (κατά 20 ή 30 ημέρες), το συνολικό χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της 
άδειας δεν τροποποιείται σημαντικά.

Τροπολογία 114
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν, κατόπιν παραλαβής των επιπλέον 
εξηγήσεων, η εναπομείνασα χρονική 
περίοδος για την υποβολή του μέρους Ι της 
έκθεσης αξιολόγησης είναι μικρότερη από 
τρεις ημέρες στην περίπτωση κλινικών 
δοκιμών χαμηλής παρέμβασης και 
μικρότερη από πέντε ημέρες για άλλες 
κλινικές δοκιμές χαμηλής παρέμβασης, 
παρατείνεται σε τρεις και πέντε ημέρες 
αντιστοίχως.

Κατόπιν παραλαβής των επιπλέον 
εξηγήσεων, το οικείο κράτος μέλος  
διαβιβάζει, έως δύο ημέρες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής της έκθεσης, 
οιεσδήποτε απόψεις στο κοινοποιούν 
κράτος μέλος. Το κοινοποιούν κράτος 
μέλος λαμβάνει τις απόψεις αυτές υπόψη 
κατά την οριστικοποίηση της έκθεσης 
αξιολόγησης. Η προθεσμία για την κοινή 
αξιολόγηση και για την ενοποίηση των 
επιπλέον εξηγήσεων από τα οικεία κράτη 
μέλη και το κοινοποιούν κράτος μέλος 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 ημέρες για 
δοκιμές χαμηλής παρέμβασης και 10 
ήμερες για άλλες δοκιμές εκτός των 
κλινικών δοκιμών χαμηλής παρέμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία της αξιολόγησης των επιπλέον εξηγήσεων πρέπει να αντανακλά τη διαδικασία για 
την κοινή αξιολόγηση της αίτησης. Το κοινοποιούν κράτος μέλος χρειάζεται 2 ημέρες για να 
ενοποιήσει τα σχόλια και να οριστικοποιήσει την έκθεση αξιολόγησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
διασφαλίζεται επίσης ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο χρονικό περιθώριο για το κοινοποιούν κράτος 
μέλος να προβεί σε αρχική αξιολόγηση (15 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο για δοκιμές χαμηλής 
παρέμβασης ή 20 ημέρες για άλλες δοκιμές) και ότι διατίθεται επαρκές χρονικό περιθώριο για 
την κοινή αξιολόγηση και την ενοποίηση (τουλάχιστον 5 ημέρες για δοκιμές χαμηλής 
παρέμβασης ή 20 ημέρες για άλλες δοκιμές ).

Τροπολογία 115
Emma McClarkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κοινοποιούν κράτος μέλος μπορεί 
επίσης να παρατείνει την περίοδο που 
αναφέρεται στις παραγράφους 4 και 6α 
κατά 60 επιπλέον ημέρες για δοκιμές που 
συνεπάγονται την χρήση φαρμάκων 
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προηγμένης θεραπείας ή άλλες 
καινοτόμες θεραπείες, για σκοπούς 
διαβούλευσης με επιτροπές 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα χρονοδιαγράμματα πρέπει να προβλέπουν επαρκή περιθώρια για να μπορούν οι 
εμπειρογνώμονες να συμβάλουν στη διαδικασία αξιολόγησης εκφράζοντας τις απόψεις τους, 
όταν αυτό χρειάζεται για φάρμακα προηγμένης θεραπείας ή άλλες καινοτόμες θεραπείες μόνο.
Τούτο είναι δυνατόν σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία.

Τροπολογία 116
Toine Manders

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό 
ενημερώνεται επαρκώς για τη λειτουργία 
και την ύπαρξη της πύλης της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 117
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Αν το κοινοποιούν κράτος μέλος δεν 
υποβάλει την έκθεση αξιολόγησής του 
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 
στις παραγράφους 4, 6 και 7, το Μέρος Ι 
της κλινικής δοκιμής θεωρείται ότι έγινε 
αποδεκτό από το κοινοποιούν κράτος 
μέλος.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 118
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 α
Έκθεση αξιολόγησης για κλινικές δοκιμές 

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 119
Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 120
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 121
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 122
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή δεν αποσκοπεί στην επί της ουσίας τροποποίηση της πρότασης της 
Ευρώπης. Αποσκοπεί στο να καταστήσει πιο κατανοητή τη διατύπωση του κειμένου.
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Τροπολογία 123
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 124
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη 
συνήθη κλινική πρακτική μεταξύ του 
οικείου κράτους μέλους και του 
κοινοποιούντος κράτους μέλους οι οποίες 
θα είχαν ως αποτέλεσμα να λάβει ο 
συμμετέχων κατώτερη αγωγή από αυτή 
που προβλέπει η συνήθης κλινική 
πρακτική·

α) υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη 
συνήθη κλινική πρακτική μεταξύ του 
οικείου κράτους μέλους και του 
κοινοποιούντος κράτους μέλους οι οποίες 
θα είχαν ως αποτέλεσμα να λάβει ο 
συμμετέχων κατώτερη περίθαλψη από 
αυτή που προβλέπει η συνήθης κλινική 
πρακτική·

Or. en
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Τροπολογία 125
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) παραβιάζονται πληρέστερες εθνικές 
διατάξεις για την προστασία των 
συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές από 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
ειδικότερα εις ό, τι αφορά ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 126
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 127
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 128
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) παραβιάζονται πληρέστερες εθνικές 
διατάξεις για την προστασία των 
συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές, 
ειδικότερα εις ό, τι αφορά ευάλωτα 
άτομα·

Or. en

Τροπολογία 129
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 130
Philippe Juvin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην διευκρίνιση της υφιστάμενης διάταξης του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία 131
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δυσανάλογη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, δεδομένης της πολύ σύντομης προθεσμίας. Η 
αιτιολόγηση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται στην αξιολόγηση των κρατών μελών που 
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υποβάλλουν έκθεση (βλ. την προτεινόμενη τροπολογία επί του άρθρου 6, παρ. 2 σημείο 5)

Τροπολογία 132
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 133
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 9, παράγραφος 2 πρέπει να τροποποιηθεί για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας. Η 
διατύπωση «από κοινού ένας εύλογος αριθμός προσώπων τα οποία διαθέτουν, στο σύνολό 
τους, τα απαραίτητα προσόντα και πείρα» που προτείνει η Επιτροπή είναι ασαφής και 
επιδέχεται διάφορες ερμηνείες.
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Τροπολογία 134
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 135
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 136
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο ανάδοχος μπορεί να αποσύρει την 
αίτηση οποιαδήποτε στιγμή έως την ημέρα 
αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, η 
αίτηση μπορεί να αποσυρθεί μόνο σε 
σχέση με όλα τα οικεία κράτη μέλη. Οι 
λόγοι για την απόσυρση κοινοποιούνται 
σε όλα τα οικεία κράτη μέλη και 
δημοσιεύονται μέσω της πύλης που 
αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 137
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο ανάδοχος μπορεί να αποσύρει την 
αίτηση οποιαδήποτε στιγμή έως την ημέρα 
αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, η 
αίτηση μπορεί να αποσυρθεί μόνο σε 
σχέση με όλα τα οικεία κράτη μέλη. Στη 
βάση δεδομένων της ΕΕ τηρείται μια 
κατάσταση των αποσυρθεισών αιτήσεων 
με μνεία των λόγων για κάθε απόσυρση.

Or. en
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Τροπολογία 138
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το παρόν κεφάλαιο δεν θίγει τη 
δυνατότητα του αναδόχου να υποβάλει 
αίτηση, ύστερα από άρνηση έγκρισης ή 
απόσυρση της αίτησης, για έγκριση σε 
οποιοδήποτε οικείο κράτος μέλος. Η εν 
λόγω αίτηση θεωρείται νέα αίτηση για 
έγκριση άλλης κλινικής δοκιμής. 
Εξηγήσεις σχετικά με προηγούμενες 
αιτήσεις, αποσύρσεις και απορρίψεις 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην νέα 
αίτηση.

Or. en

Τροπολογία 139
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 140
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι εξασφαλίζεται ότι το κοινοποιούν κράτος μέλος της αρχικής έγκρισης είναι και το 
κοινοποιούν κράτος μέλος για τη διαδικασία επέκτασης της κλινικής δοκιμής. Ένα κοινοποιούν 
κράτος μέλος ορίζεται μόνο εφόσον εμπλέκονται τρία η περισσότερα κράτη μέλη στην αίτηση.
Μια κλινική δοκιμή δεν πρέπει να επεκταθεί βάσει δοκιμής που έχει εγκριθεί από 1 ή 2 μόνο 
κράτη μέλη. Μια απόφαση της ΕΕ πρέπει να βασίζεται πάντοτε σε απόφαση πλειοψηφίας των 
κρατών μελών, όπερ σημαίνει ότι ο ελάχιστος αριθμός των κρατών μελών που εμπλέκονται για 
την επίτευξη του σκοπού αυτού πρέπει να είναι τρία.

Τροπολογία 141
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ουσιαστική τροποποίηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 

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

Or. en

Τροπολογία 142
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο η δεύτερη κατηγορία έρευνας να καθοριστεί από το επίπεδο του κινδύνου 
που διατρέχει το άτομο και όχι από τον τύπο της παρέμβασης. Αυτό αντιστοιχεί με τον αρχικό 
στόχο του σχεδίου κανονισμού, που είναι να αναπτυχθεί μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον 
κίνδυνο. Επιπλέον, πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο κανονισμός με τις διατάξεις της σύμβασης του 
Οβιέδο. Η σύμβαση αυτή που κυρώθηκε από πολλά κράτη μέλη ορίζει στο άρθρο 17 την έννοια 
του «ελάχιστου κινδύνου».

Τροπολογία 143
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 144
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο. 

Τροπολογία 145
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Βελτίωση της διατύπωσης στο ελληνικό κείμενο. Η τροπολογία αυτή είναι γλωσσικού 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 146
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 147
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ο συμμετέχων ή, σε περίπτωση που ο 
συμμετέχων δεν είναι σε θέση να δώσει εν 
επιγνώσει συναίνεση, ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του είχε την ευκαιρία μέσω 
προηγούμενης συνέντευξης με τον 
ερευνητή ή μέλος της ομάδας έρευνας, να 
κατανοήσει τους στόχους, τους κινδύνους 

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

και τις δυσάρεστες επιπτώσεις της κλινικής 
δοκιμής, καθώς και τις συνθήκες υπό τις 
οποίες θα πραγματοποιηθεί· ο συμμετέχων 
έχει ενημερωθεί επίσης για το δικαίωμά 
του να αποχωρήσει ανά πάσα στιγμή από 
τις δοκιμές και χωρίς να υποστεί εξ αυτού 
καμία αρνητική συνέπεια·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, στην πράξη, ένας ερευνητής μπορεί να αναθέσει σε ιατρό ή σε 
άλλο πρόσωπο το καθήκον να ενημερώσει και να λάβει τη συγκατάθεση του ατόμου που 
δηλώνει διαθεσιμότητα για την έρευνα ή του νομικού εκπροσώπου του. Για παράδειγμα, στη 
Γαλλία αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Τροπολογία 148
Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) ο συμμετέχων ή, σε περίπτωση 
αδυναμίας του συμμετέχοντος να δώσει 
εν επιγνώσει συναίνεση, ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του έχει δώσει εν επιγνώσει 
συναίνεση·

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 149
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συμμετέχων πρέπει να έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να λάβει την απόφασή του.
Τούτο δεν ισχύει για επείγουσες καταστάσεις όπου η απόφαση πρέπει να ληφθεί αμέσως.

Τροπολογία 150
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, σε 
περίπτωση που μια κλινική δοκιμή ενέχει 
ελάχιστο κίνδυνο, η εν επιγνώσει 
συναίνεση μπορεί να είναι προφορική, 
υπό τον όρο ότι θα είναι δεόντως 
τεκμηριωμένη, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν προσαρμόζει τις διαδικασίες ενημέρωσης και συλλογής της 
συναίνεσης αναλόγως του κινδύνου και του εξαναγκασμού που συνεπάγεται η έρευνα. Λόγω του 
εγγενώς εθνικού χαρακτήρα του θέματος αυτού, είναι απαραίτητο να δοθεί δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να ελαφρύνουν τις διαδικασίες συλλογής της συναίνεσης όσον αφορά τις κλινικές 
δοκιμές που ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο, υπό την προϋπόθεση ότι η συναίνεση του συμμετέχοντος 
θα είναι δεόντως τεκμηριωμένη.

Τροπολογία 151
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο ανίκανος προς δικαιοπραξία 
συμμετέχων έχει λάβει επαρκή ενημέρωση, 
με τρόπο που δύναται να κατανοήσει, 
σχετικά με τη δοκιμή, τους κινδύνους και 
τα οφέλη·

β) ο ανίκανος προς δικαιοπραξία 
συμμετέχων έχει λάβει επαρκή ενημέρωση, 
με τρόπο που δύναται να κατανοήσει, 
σχετικά με τη δοκιμή, τους κινδύνους και 
τα οφέλη από τον ερευνητή ή τον 
εκπρόσωπό του, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, στην πράξη, ένας ερευνητής μπορεί να αναθέσει σε ιατρό ή σε 
άλλο πρόσωπο το καθήκον να ενημερώσει και να λάβει τη συγκατάθεση του ατόμου που 
δηλώνει διαθεσιμότητα για την έρευνα ή του νομικού εκπροσώπου του. Για παράδειγμα, στη 
Γαλλία αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Τροπολογία 152
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η εν λόγω έρευνα αφορά άμεσα μια 
κλινική κατάσταση που απειλεί τη ζωή ή 

στ) η εν λόγω έρευνα αφορά άμεσα μια 
κλινική κατάσταση από την οποία πάσχει 
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προκαλεί εκφυλισμό, από την οποία 
πάσχει ο συμμετέχων·

το ενδιαφερόμενο πρόσωπο·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 30 αναφέρεται σε ασθενείς ανίκανους για δικαιοπραξία, λόγω ασθενειών που 
επηρεάζουν τις γνωστικές λειτουργίες του. Ο όρος αυτός διαφέρει στις επείγουσες καταστάσεις 
και αναφέρεται στο άρθρο 32, ενώ δεν πρέπει να αναφέρεται στο συγκεκριμένο σημείο. Η 
διατύπωση «προκαλεί εκφυλισμό» (κατά την έννοια της εξασθένησης) δεν χρησιμοποιρίται 
πλέον σήμερα στη Γαλλία. Είναι προτιμότερο να διατυπωθεί ως «κλινική κατάσταση από την 
οποία πάσχει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο» και στην οποίο οφείλεται η ανικανότητα του 
δικαιοπραξία.

Τροπολογία 153
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) υφίστανται βάσιμες προσδοκίες ότι η 
συμμετοχή στην κλινική δοκιμή προσφέρει 
στον ανίκανο προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντα οφέλη τα οποία υπερτερούν 
των κινδύνων ή ότι δεν ενέχει κανέναν 
απολύτως κίνδυνο.

η) υφίστανται βάσιμες προσδοκίες ότι η 
συμμετοχή στην κλινική δοκιμή προσφέρει 
στον ανίκανο προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντα οφέλη τα οποία υπερτερούν 
των κινδύνων ή ότι ενέχει ελάχιστο μόνο
κίνδυνο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού εφαρμόζεται μόνο στις κλινικές δοκιμές που ενέχουν κίνδυνο (ελάχιστο 
ή μεγαλύτερο από τον ελάχιστο). Δεν καλύπτει τις μη παρεμβατικές έρευνες οι οποίες, εξ 
ορισμού, δεν ενέχουν κανένα κίνδυνο.

Τροπολογία 154
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 31, 
παράγραφος 1, στην περίπτωση που μια 
κλινική δοκιμή ενέχει ελάχιστο κίνδυνο, 
για την οποία η σύμφωνη γνώμη του 
δεύτερου δικαιούχου γονικής μέριμνας 
δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί εντός 
προθεσμιών συμβατών με τις 
μεθοδολογικές απαιτήσεις της έρευνας, 
και με την επιφύλαξη θετικής 
δεοντολογικής γνωμοδότησης, η κλινική 
δοκιμή σε ανήλικο μπορεί να ξεκινήσει με 
την συναίνεση του μοναδικού παρόντος 
δικαιούχου γονικής μέριμνας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν προσαρμόζει τις διαδικασίες συλλογής της συναίνεσης αναλόγως του 
κινδύνου και του εξαναγκασμού που συνεπάγεται η έρευνα. Είναι προτιμότερο να δοθεί 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να ελαφρύνουν τις διαδικασίες συλλογής της συναίνεσης όσον 
αφορά τις κλινικές δοκιμές που ενέχουν ελάχιστο κίνδυνογια ανηλίκους στην περίπτωση που 
είναι αδύνατον να αναμένουμε την άφιξη του δεύτερου δικαιούχου γονικής μέριμνας λόγω 
ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων και με την επιφύλαξη θετικής δεοντολογικής γνωμοδότησης.

Τροπολογία 155
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει δοθεί η εν επιγνώσει συναίνεση του 
νόμιμου εκπροσώπου, η οποία εκφράζει 
την εικαζόμενη επιθυμία του 
συμμετέχοντα·

α) έχει δοθεί η εν επιγνώσει συναίνεση 
αμφοτέρων των νόμιμων εκπροσώπων, η 
οποία εκφράζει την εικαζόμενη επιθυμία 
του συμμετέχοντα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνουν σεβαστές οι διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες στον τομέα των κλινικών 
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δοκιμών σε ανηλίκους. Επί παραδείγματι, το γαλλικό δίκαιο, στην περίπτωση κλινικών δοκιμών 
σε ανηλίκους, επιβάλλει τη συναίνεση και από τους δύο δικαιούχους γονικής μέριμνας.

Τροπολογία 156
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η κλινική δοκιμή συνεπάγεται κάποιο 
άμεσο ωφέλημα για την ομάδα των 
ασθενών.

η) η κλινική δοκιμή μπορεί να συνεπάγεται 
κάποια οφέλη για την κατηγορία των 
ασθενών στην οποία αναφέρεται η 
δοκιμή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να χρησιμποιηθεί ο όρος «κατηγορία».

Τροπολογία 157
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση από τα σημεία γ) και 
δ) του άρθρου 28 παράγραφος 1, από τα 
σημεία α) και β) του άρθρου 30 
παράγραφος 1 και από τα σημεία α) και β) 
του άρθρου 31 παράγραφος 1, η εν 
επιγνώσει συναίνεση μπορεί να ληφθεί 
ύστερα από την έναρξη της κλινικής 
δοκιμής για τη συνέχιση της κλινικής 
δοκιμής και η ενημέρωση σχετικά με την 
κλινική δοκιμή μπορεί να δοθεί ύστερα 
από την έναρξη της κλινικής δοκιμής εάν 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Κατά παρέκκλιση από τα σημεία γ) και 
δ) του άρθρου 28 παράγραφος 1, από τα 
σημεία α) και β) του άρθρου 30 
παράγραφος 1 και από τα σημεία α) και β) 
του άρθρου 31 παράγραφος 1, η εν 
επιγνώσει συναίνεση, που προβλέπεται 
στο άρθρο 29, παράγραφος 1, πρέπει να 
ληφθεί το ταχύτερο δυνατό ύστερα από 
την έναρξη της κλινικής δοκιμής και η 
ενημέρωση σχετικά με την κλινική δοκιμή 
δίδεται ύστερα από την έναρξη της 
κλινικής δοκιμής εάν πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο η συναίνεση για τη συνέχιση να ζητείται μόλις ο συμμετέχων ανακτήσει την 
ικανότητα συναίνεσης και επιλογής, πριν από την ολοκλήρωση της δοκιμής.

Τροπολογία 158
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της 
κατάστασης, που οφείλεται σε μια αιφνίδια 
παθολογία που συνιστά απειλή για τη ζωή 
ή σε άλλη αιφνίδια σοβαρή παθολογία, 
είναι αδύνατον να ληφθεί εκ των προτέρων 
η εν επιγνώσει συναίνεση του 
συμμετέχοντα και είναι αδύνατο να 
παρασχεθεί εκ των προτέρων ενημέρωση 
στον συμμετέχοντα·

α) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της 
κατάστασης, που οφείλεται σε μια αιφνίδια 
παθολογία που συνιστά απειλή για τη ζωή 
ή σε άλλη αιφνίδια σοβαρή παθολογία, 
είναι αδύνατον να ληφθεί εκ των προτέρων 
η εν επιγνώσει συναίνεση του 
συμμετέχοντα ή του νομίμου 
αντιπροσώπου του (γονέα ή κηδεμόνα) 
και είναι αδύνατο να παρασχεθεί εκ των 
προτέρων ενημέρωση στον συμμετέχοντα 
ή στον νόμιμο αντιπρόσωπό του (γονέα ή 
κηδεμόνα)·

Or. en

Τροπολογία 159
Philippe Juvin 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της 
κατάστασης, που οφείλεται σε μια 
αιφνίδια παθολογία που συνιστά απειλή 
για τη ζωή ή σε άλλη αιφνίδια σοβαρή 
παθολογία, είναι αδύνατον να ληφθεί εκ 
των προτέρων η εν επιγνώσει συναίνεση 
του συμμετέχοντα και είναι αδύνατο να 
παρασχεθεί εκ των προτέρων ενημέρωση 

α) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της 
κατάστασης, είναι αδύνατον να ληφθεί εκ 
των προτέρων η εν επιγνώσει συναίνεση 
του συμμετέχοντα και είναι αδύνατο να 
παρασχεθεί εκ των προτέρων ενημέρωση 
στον συμμετέχοντα·
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στον συμμετέχοντα·

Or. fr

Τροπολογία 160
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν υπάρχει νόμιμος εκπρόσωπος· β) η σύμφωνη γνώμη του νομίμου 
εκπροσώπου δεν μπορεί να δοθεί εντός 
προθεσμιών συμβατών με τις 
μεθοδολογικές απαιτήσεις της έρευνας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαλειφθεί ο όρος της απουσίας του εκπροσώπου για την προσφυγή σε κλινική 
δοκιμή σε επείγουσες καταστάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, η διάταξη αυτή θα συνιστούσε 
υποχώρηση για ορισμένες εθνικές νομοθεσίες. Επί παραδείγματι, στο γαλλικό δίκαιο υπάρχει 
διάταξη που επιτρέπει την έναρξη δοκιμής χωρίς την εκ των προτέρων συναίνεση της 
οικογένειας, ακόμη και στην περίπτωση που αυτή παρίσταται σε ζωτικής σημασίας έκτακτες 
περιπτώσεις (καρδιακή ανακοπή).

Τροπολογία 161
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ο συμμετέχων δεν έχει εκ των 
προτέρων εκφράσει αντιρρήσεις που να 
γνωρίζει ο ερευνητής·

(γ) ο συμμετέχων ή ο νόμιμος 
αντιπρόσωπός του δεν έχει εκ των 
προτέρων εκφράσει αντιρρήσεις που να 
γνωρίζει ο ερευνητής·

Or. en
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Τροπολογία 162
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η έρευνα αφορά άμεσα παθολογία που 
προκαλεί την αδυναμία λήψης εκ των 
προτέρων εν επιγνώσει συναίνεσης και 
την παροχή εκ των προτέρων 
ενημέρωσης·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επείγουσα κατάσταση δεν αποτελεί πάντοτε αιτία αδυναμίας για την χορήγηση της 
συναίνεσης: επί παραδείγματι, μια έρευνα για τις καταστάσεις σοκ μπορεί να απευθύνεται σε 
ασθενείς που νοσηλεύονται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του και, ως εκ τούτου, αδυνατούν 
να συγκατατεθούν (κώμα, καταστολή). Η συσταλτική ανάγνωση του άρθρου αυτού θα μπορούσε 
να εμποδίσει την έρευνα αυτή.

Τροπολογία 163
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) η κλινική δοκιμή συνεπάγεται ελάχιστο 
κίνδυνο και συνεπάγεται ελάχιστη 
επιβάρυνση για τον συμμετέχοντα.

(ε) Η κλινική δοκιμή συνεπάγεται μόνο 
κίνδυνο ανάλογο με την υποκείμενη 
παθολογία (ασθένεια που συνιστά απειλή 
για τη ζωή) και συνεπάγεται ανάλογη 
μόνο επιβάρυνση για τον συμμετέχοντα.

Or. en

Τροπολογία 164
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η κλινική δοκιμή συνεπάγεται ελάχιστο 
κίνδυνο και συνεπάγεται ελάχιστη 
επιβάρυνση για τον συμμετέχοντα.

ε) αναμένεται ότι η συμμετοχή σε κλινική 
δοκιμή θα επιφέρει στον συμμετέχοντα 
όφελος ανώτερο των κινδύνων ή απλώς 
ενέχει ελάχιστο κίνδυνο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο Philippe Juvin χαιρετίζει τη δυνατότητα που παρέχει το σχέδιο κανονισμού όσον αφορά την 
παράκαμψη της εκ των προτέρων συναίνεσης για τις επείγουσες κλινικές δοκιμές. Ωστόσο, δεν 
επιθυμεί η δυνατότητα να περιοριστεί στις κλινικές δοκιμές με ελάχιστο κίνδυνο. Στην πράξη, η 
διάταξη αυτή θα ήταν υπερβολικά περιοριστική. Θα απέκλειε πολλές έρευνες στον τομέα της 
ανάνηψης και της εντατικολογίας που αφορούν καινοτόμα προϊόντα.

Τροπολογία 165
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ή, 
κατά περίπτωση, ο νομικός εκπρόσωπός 
του, δεν συναινούν στη συνέχιση της 
έρευνας, ενημερώνονται ότι έχουν τη 
δυνατότητα να αρνηθούν τη 
χρησιμοποίηση των δεδομένων που 
συλλέχθηκαν πριν από την άρνηση 
χορήγησης της συναίνεσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συμμετέχοντος καθώς και η αξιοπιστία των 
δεδομένων, ο Philippe Juvin προτείνει την υιοθέτηση συμπληρωματικής διάταξης που 
υποχρεώνει τον ερευνητή ή τον εκπρόσωπό του, να ερωτήσει τον συμμετέχοντα ή, κατά 
περίπτωση, τον εκπρόσωπό του, αν αντιτίθεται στην αξιοποίηση των δεδομένων.
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Τροπολογία 166
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όσον αφορά τους ανίκανους προς 
δικαιοπραξία συμμετέχοντες και τους 
ανηλίκους, η εν επιγνώσει συναίνεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνεται 
το ταχύτερο δυνατό απο τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, ενώ η ενημέρωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δίνεται το 
ταχύτερο δυνατό από τον συμμετέχοντα·

α) όσον αφορά τους ανίκανους προς 
δικαιοπραξία συμμετέχοντες και τους 
ανηλίκους, η εν επιγνώσει συναίνεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνεται 
το ταχύτερο δυνατό απο τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, ενώ η ενημέρωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δίνεται από 
τον ερευνητή ή τον εκπρόσωπό του, το 
ταχύτερο δυνατό στον συμμετέχοντα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, στην πράξη, ένας ερευνητής μπορεί να αναθέσει σε ιατρό ή σε 
άλλο πρόσωπο το καθήκον να ενημερώσει και να λάβει τη συγκατάθεση του ατόμου που 
δηλώνει διαθεσιμότητα για την έρευνα ή του νομικού εκπροσώπου του. Για παράδειγμα, στη 
Γαλλία αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Τροπολογία 167
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενημέρωση αυτή γίνεται εντός 15
ημερών από την έναρξη της κλινικής 
δοκιμής όσον αφορά το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται εντός 30
ημερών από την έναρξη της κλινικής 
δοκιμής όσον αφορά το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 168
Christel Schaldemose
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Πριν από την έναρξή τους, όλες οι 
κλινικές δοκιμές καταγράφονται στη 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στον 
παρόντα κανονισμό. Στις πληροφορίες 
που παρέχονται συμπεριλαμβάνονται η 
ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία 
λήξης της επιλογής των συμμετεχόντων.

Or. en

Τροπολογία 169
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται 
εντός 15 ημερών από το τέλος της 
επιλογής των συμμετεχόντων. Στην 
περίπτωση εκ νέου έναρξης της επιλογής, 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1.

Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται 
εντός 30 ημερών από το τέλος της 
επιλογής των συμμετεχόντων. Στην 
περίπτωση εκ νέου έναρξης της επιλογής, 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1.

Or. fr

Τροπολογία 170
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τέλος της κλινικής δοκιμής, πρόωρος 
τερματισμός της κλινικής δοκιμής

Τέλος της κλινικής δοκιμής, πρόωρος 
τερματισμός της κλινικής δοκιμής και 
υποβολή αποτελεσμάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αναπροσαρμογή του τίτλου για να καλύπτει το περιεχόμενο του άρθρου.

Τροπολογία 171
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται 
εντός 15 ημερών από το τέλος της 
επιλογής των συμμετεχόντων.

Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται 
εντός 30 ημερών από το τέλος της 
επιλογής των συμμετεχόντων.

Or. fr

Τροπολογία 172
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 173
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η κλινική δοκιμή προορίζεται, κατά 
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τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για 
την έκδοση άδειας, να χρησιμοποιηθεί για 
την επίτευξη άδειας εμπορίας ενός 
φαρμάκου, η περίληψη των 
αποτελεσμάτων που αναφέρεται στη 
παράγραφο 1 υποβάλλεται εντός 30 
ημερών μετά από την ημερομηνία 
χορήγησης της άδειας εμπορίας ή, κατά 
περίπτωση, εντός ενός έτους από την 
απόφαση αναβολής της ανάπτυξης ενός 
ιατροφαρμακευτικού προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περίληψη των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών πρέπει μεν να αποκαλυφθεί, αλλά η 
ανταγωνιστικότητα του αναδόχου δεν πρέπει να επηρεαστεί από την αποκάλυψη αυτή.
Προτείνεται, ως εκ τούτου, για εμπορικές δοκιμές μόνο, να αποκαλύπτονται τα αποτελέσματα 
30 ημέρες μετά από την χορήγηση της άδειας εμπορίας. Σε περίπτωση τερματισμού της 
ανάπτυξης ενός φαρμακευτικού προϊόντος, τα αποτελέσματα πρέπει να δημοσιευθούν εντός 
ενός έτους από την απόφαση αναβολής της διαδικασίας ανάπτυξης.

Τροπολογία 174
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 175
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, εάν δεν επανακινηθεί κλινική 
δοκιμή η οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί 
προσωρινά, ως ημερομηνία τέλους της 
κλινικής δοκιμής θεωρείται η ημερομηνία 
της απόφασης του αναδόχου να μη 
συνεχίσει την κλινική δοκιμή. Στην 
περίπτωση πρόωρου τερματισμού ως 
ημερομηνία τέλους της κλινικής δοκιμής 
θεωρείται η ημερομηνία πρόωρου 
τερματισμού. Μετά από 12 μήνες 
προσωρινής παύσης, τα δεδομένα της 
κλινικής δοκιμής καθίστανται προσιτά 
για το κοινό, ακόμα και εάν είναι ατελή.

Or. en

Τροπολογία 176
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Σε περίπτωση αναστολής  μιας κλινικής 
δοκιμής, ο ανάδοχος κοινοποιεί τους 
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λόγους στο οικείο κράτος μέλος μέσω της 
πύλης της ΕΕ εντός 15 ημερών από την 
απόφαση αναστολής της κλινικής 
δοκιμής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει διαφάνεια ως προς τους λόγους για τους οποίους αναστέλλεται μια 
κλινική δοκιμή.

Τροπολογία 177
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 85 για να 
τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙα με σκοπό 
την προσαρμογή του σε επιστημονικές ή 
γενικές ρυθμιστικές εξελίξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ελαστικότητα για την αναπροσαρμογή του περιεχομένου της περίληψης των 
αποτελεσμάτων σε περίπτωση επιστημονικών ή γενικών ρυθμιστικών εξελίξεων.

Τροπολογία 178
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 (στο εξής ο «Οργανισμός») 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 (στο εξής ο «Οργανισμός») 
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καταρτίζει και διατηρεί ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων για την υποβολή των 
κοινοποιήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 38 και 39.

καταρτίζει και διατηρεί ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων για την υποβολή των 
κοινοποιήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 38 και 39. Η ηλεκτρονική αυτή 
βάση δεδομένων θα αποτελέσει τμήμα 
της βάσης δεδομένων που αναφέρεται 
στο άρθρο 24, παράγραφος 1 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της νομικής βάσης της βάσης δεδομένων EUdraVigilence. Αυτή η τροπολογία 
αντικαθιστά την τροπ. 17 του σχεδίου γνωμοδότησης.

Τροπολογία 179
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ανάδοχος κοινοποιεί ηλεκτρονικά και 
χωρίς καθυστέρηση στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 36 κάθε σχετική πληροφορία 
αναφορικά με εικαζόμενες απροσδόκητες 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από υπό 
έρευνα φάρμακα στον βαθμό που η 
εικαζόμενη απροσδόκητη σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια εκδηλώθηκε κατά 
κλινική δοκιμή που διενεργήθηκε από τον 
ανάδοχο ή εκδηλώθηκε σε κλινική δοκιμή 
που συνδέεται με τον ανάδοχο.

1. Ο ανάδοχος κοινοποιεί ηλεκτρονικά και 
εντός των προθεσμιών που καθορίζονται 
στο Παράρτημα ΙΙΙ στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 36 κάθε σχετική πληροφορία 
αναφορικά με εικαζόμενες απροσδόκητες 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από υπό 
έρευνα φάρμακα στον βαθμό που η 
εικαζόμενη απροσδόκητη σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια εκδηλώθηκε κατά 
κλινική δοκιμή που διενεργήθηκε από τον 
ανάδοχο ή από άλλο ανάδοχο ο οποίος 
είναι μέλος της ίδιας μητρικής εταιρίας ή 
με τον οποίο ο ανάδοχος αναπτύσσει από 
κοινού ένα φάρμακο, με βάση επίσημη 
συμφωνία.

Or. en
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Τροπολογία 180
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Όταν ο ανάδοχος δεν έχει πρόσβαση 
σε ορισμένες πληροφορίες, και, ως εκ 
τούτου, δεν είναι σε θέση να υποβάλει 
πλήρη έκθεση, αυτό πρέπει να 
αναφέρεται στην έκθεση.
Σε περίπτωση κλινικής δοκιμής  που 
συνεπάγεται την χρήση περισσοτέρων του 
ενός υπό έρευνα φαρμάκων, ο ανάδοχος 
μπορεί να υποβάλει μία μόνο έκθεση 
ασφάλειας για όλα τα υπό έρευνα 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη 
δοκιμή. Ο ανάδοχος αναφέρει τους 
λόγους για την απόφαση αυτή στη 
έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 181
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αρχίζει με την πρώτη 
έγκριση της κλινικής δοκιμής σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό και λήγει με το 
τέλος της τελευταίας κλινικής δοκιμής που 
διενεργεί ο ανάδοχος με το υπό έρευνα 
φάρμακο.

2. Η υποχρέωση για ένα συγκεκριμένο 
ανάδοχο, που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 αρχίζει με την πρώτη έγκριση της 
κλινικής δοκιμής σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για τον ανάδοχο αυτό. και 
λήγει με το τέλος της τελευταίας κλινικής 
δοκιμής που διενεργεί ο ανάδοχος με το 
υπό έρευνα φάρμακο. Η υποχρέωση της 
ετήσιας υποβολής έκθεσης δεν ισχύει 
όταν ένας ανάδοχος δεν διενεργεί επί του 
παρόντος καμία κλινική δοκιμή με υπό 
έρευνα ιατροφαρμακευτικό προϊόν.
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Τροπολογία 182
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποβολή εκθέσεων για την ασφάλεια 
όσον αφορά τα συγχορηγούμενα φάρμακα 
γίνεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Η υποβολή εκθέσεων για την ασφάλεια 
όσον αφορά τα συγχορηγούμενα φάρμακα 
γίνεται σύμφωνα με την οδηγία
2010/84/ΕE.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τροποποιηθεί η αναφορά στην οδηγία. Στην πραγματικότητα, η οδηγία 2010/84/ΕE, 
που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2011, τροποποιεί όσον αφορά την φαρμακοεπαγρύπνηση, 
την οδηγία 2001/83/ΕΚ.

Τροπολογία 183
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά πόσον η κλινική δοκιμή είναι 
κλινική δοκιμή χαμηλής παρέμβασης·

α) κατά πόσον η κλινική δοκιμή είναι 
κλινική δοκιμή χαμηλού κινδύνου·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο το σχέδιο κανονισμού να βασιστεί σε προσέγγιση που θα εδράζεται στον 
προστιθέμενο από την έρευνα κίνδυνο και η παρακολούθηση να προσαρμοστεί σε σχέση με τον 
κίνδυνο που ενέχει για τον συμμετέχοντα η κλινική δοκιμή.
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Τροπολογία 184
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα υπό έρευνα φάρμακα ιχνηλατούνται, 
αποθηκεύονται, καταστρέφονται και 
επιστρέφονται με τρόπο κατάλληλο και 
αναλογικό για να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των συμμετεχόντων και η 
αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν από μια 
κλινική δοκιμή, λαμβανομένου υπόψη του 
εάν το υπό έρευνα φάρμακο είναι 
εγκεκριμένο και εάν η κλινική δοκιμή είναι 
κλινική δοκιμή χαμηλής παρέμβασης.

Τα υπό έρευνα φάρμακα ιχνηλατούνται, 
αποθηκεύονται, καταστρέφονται και 
επιστρέφονται με τρόπο κατάλληλο και 
αναλογικό για να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των συμμετεχόντων και η 
αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν από μια 
κλινική δοκιμή, λαμβανομένου υπόψη του 
εάν το υπό έρευνα φάρμακο είναι 
εγκεκριμένο και εάν η κλινική δοκιμή είναι 
κλινική δοκιμή χαμηλού κινδύνου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο το σχέδιο κανονισμού να βασιστεί σε προσέγγιση που θα εδράζεται στον 
προστιθέμενο από την έρευνα κίνδυνο και οι διατάξεις σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, την 
αποθήκευση, την καταστροφή και την επανεξαγωγή πειραματικών φαρμάκων, να 
προσαρμοστούν σε σχέση με τον κίνδυνο που ενέχει για τον συμμετέχοντα η κλινική δοκιμή.

Τροπολογία 185
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 186
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ανάδοχος ενημερώνει τα οικεία 
κράτη μέλη μέσω της πύλης της ΕΕ και 
χωρίς περιττή καθυστέρηση σχετικά με 
όλα τα απροσδόκητα συμβάντα που 
επηρεάζουν τη σχέση οφέλους-κινδύνου 
της κλινικής δοκιμής, αλλά δεν είναι 
εικαζόμενες απροσδόκητες σοβαρές 
ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 38.

1. Ο ανάδοχος ενημερώνει τους αρμόδιους 
φορείς των οικείων κρατών μελών μέσω 
της πύλης της ΕΕ και χωρίς περιττή 
καθυστέρηση σχετικά με όλα τα 
απροσδόκητα συμβάντα που επηρεάζουν 
τη σχέση οφέλους-κινδύνου της κλινικής 
δοκιμής, αλλά δεν είναι εικαζόμενες 
απροσδόκητες σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πληροφορίες σχετικά με το προφίλ οφέλους – κινδύνου πρέπει να παρέχονται επίσης στις 
επιτροπές δεοντολογίας. Η έννοια των «αρμοδίων φορέων» καλύπτει τόσο τις εθνικές αρχές 
όσο και τις επιτροπές δεοντολογίας.

Τροπολογία 187
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο ανάδοχος και ο ερευνητής αρχειοθετούν 
το περιεχόμενο του κύριου φακέλου της 
κλινικής δοκιμής σε ηλεκτρονική μορφή 
ύστερα από το τέλος της κλινικής δοκιμής.
Ο ηλεκτρονικός κύριος φάκελος 
αρχειοθετείται σε ευανάγνωστη και 
ευπρόσιτη μορφή. Ωστόσο, οι ιατρικοί 
φάκελοι των συμμετεχόντων 
αρχειοθετούνται σύμφωνα με την εθνική 
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νομοθεσία. νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 188
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η γλώσσα των πληροφοριών που 
αναγράφονται στη συσκευασία 
καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος. 
Το φάρμακο μπορεί να φέρει επισήμανση 
σε διάφορες γλώσσες.

Η γλώσσα των πληροφοριών που 
αναγράφονται στη συσκευασία 
καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος 
και είναι μια από τις επίσημες γλώσσες 
της Ένωσης. Το φάρμακο μπορεί να φέρει 
επισήμανση σε διάφορες γλώσσες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της διατύπωσης του άρθρου 25. Προκειμένου να μην επιβληθεί περιττή 
επιβάρυνση, οι πληροφορίες στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται στις επίσημες γλώσσες 
της ΕΕ μόνο. Αυτό δεν εμποδίζει τα οικεία κράτη μέλη από το να επιβάλουν την χρήση μιας 
γλώσσας που δεν είναι επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους αυτού, αλλά που είναι σημαντική 
ως προς την τοποθεσία διενέργειας της κλινικής δοκιμής. Η πτυχή αυτή πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη επίσης από τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Τροπολογία 189
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Για κλινικές δοκιμές εκτός των κλινικών 
δοκιμών χαμηλής παρέμβασης, ο 
ανάδοχος διασφαλίζει ότι παρέχεται 
αποζημίωση σύμφωνα με την εφαρμοστέα 
νομοθεσία περί ευθύνης του αναδόχου και 
του ερευνητή για τυχόν ζημία που υπέστη 
ο συμμετέχων. Η αποζημίωση για 

Για κλινικές δοκιμές, ο ανάδοχος 
διασφαλίζει ότι παρέχεται αποζημίωση 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία 
περί ευθύνης του αναδόχου και του 
ερευνητή για τυχόν ζημία που υπέστη ο 
συμμετέχων. Η αποζημίωση για 
αποκατάσταση ζημίας παρέχεται 
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αποκατάσταση ζημίας παρέχεται 
ανεξάρτητα από την οικονομική ικανότητα 
του αναδόχου και του ερευνητή.

ανεξάρτητα από την οικονομική ικανότητα 
του αναδόχου και του ερευνητή.

Or. en

Τροπολογία 190
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Για κλινικές δοκιμές εκτός των κλινικών 
δοκιμών χαμηλής παρέμβασης, ο ανάδοχος 
διασφαλίζει ότι παρέχεται αποζημίωση 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία 
περί ευθύνης του αναδόχου και του 
ερευνητή για τυχόν ζημία που υπέστη ο 
συμμετέχων. Η αποζημίωση για 
αποκατάσταση ζημίας παρέχεται 
ανεξάρτητα από την οικονομική ικανότητα 
του αναδόχου και του ερευνητή.

Για κλινικές δοκιμές εκτός των κλινικών 
δοκιμών χαμηλής παρέμβασης, ο ανάδοχος 
διασφαλίζει ότι παρέχεται αποζημίωση 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία 
περί ευθύνης του αναδόχου και του 
ερευνητή, συμπεριλαμβανομένου και 
μέσω ασφάλισης, για τυχόν ζημία που 
υπέστη ο συμμετέχων. Η αποζημίωση για 
αποκατάσταση ζημίας παρέχεται 
ανεξάρτητα από την οικονομική ικανότητα 
του αναδόχου και του ερευνητή.

Όταν προβλέπεται αποζημίωση για 
αποκατάσταση ζημίας μέσω ασφάλισης, 
ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα 
μόνο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την 
κάλυψη μιας ή περισσοτέρων κλινικών 
δοκιμών εντός του ιδίου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εμπορική ασφάλιση παραμένει μια δυνατότητα παράλληλα με το 
εθνικό σύστημα αποζημιώσεων. Επιπλέον, το γεγονός ότι επιτρέπεται στους αναδόχους να 
καλύπτουν περισσότερες από μία κλινική δοκιμή εντός του ιδίου κράτους μέλους, βάσει του 
ιδίου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των δαπανών ασφάλισης.

Τροπολογία 191
Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την ύπαρξη 
εθνικού μηχανισμού αποζημίωσης για την 
αποκατάσταση τυχόν ζημίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 72.

1. Για κλινικές δοκιμές που, για 
αντικειμενικούς λόγους, δεν 
προορίζονταν, κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης για την έγκριση 
της κλινικής δοκιμής, να 
χρησιμοποιηθούν για τη λήψη άδειας 
κυκλοφορίας φαρμάκου, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν την ύπαρξη εθνικού 
μηχανισμού αποζημίωσης για την 
αποκατάσταση τυχόν ζημίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 72..

Η χρήση του εθνικού συστήματος 
αποζημιώσεων είναι δωρεάν ή υπόκειται 
σε συμβολικό τέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υφίστανται ασάφειες ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρόμοιο σύστημα θα λειτουργεί και θα 
χρηματοδοτείται.  Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στο εθνικό σύστημα αποζημιώσεων πρέπει 
να περιορίζεται σε μη εμπορικές κλινικές δοκιμές. Προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
προστιθέμενη αξία, η χρήση του συστήματος θα πρέπει είτε να είναι δωρεάν είτε να παρέχεται 
έναντι χαμηλού κόστους (συμβολικού ποσού). Το εμπορικό σύστημα ασφάλισης δεν πρέπει να 
ανταγωνίζεται με το δημόσιο σύστημα, που λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση, δεδομένου ότι 
αυτό ενδέχεται να απομακρύνει ασφαλιστές από την αγορά αυτή.

Τροπολογία 192
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρήση του εθνικού μηχανισμού 
αποζημίωσης είναι δωρεάν, για 
αντικειμενικούς λόγους, η κλινική δοκιμή 
δεν προοριζόταν, κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης για την έγκριση 
της κλινικής δοκιμής, να χρησιμοποιηθεί 

διαγράφεται
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για τη λήψη άδειας κυκλοφορίας 
φαρμάκου.
Για όλες τις άλλες κλινικές δοκιμές, η 
χρήση του εθνικού μηχανισμού 
αποζημίωσης μπορεί να συνεπάγεται την 
καταβολή ενός τέλους. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν το εν λόγω τέλος σε μη 
κερδοσκοπική βάση, λαμβάνοντας υπόψη 
τον κίνδυνο της κλινικής δοκιμής, τη 
δυνητική ζημία και την πιθανότητα 
ζημίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στο εθνικό σύστημα αποζημιώσεων πρέπει να περιορίζεται σε αναδόχους μη 
εμπορικών κλινικών δοκιμών. Το υπόλοιπο κείμενο έχει μεταφερθεί στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 193
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 κοινοποιούνται σε όλα τα 
οικεία κράτη μέλη μέσω της πύλης της ΕΕ.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται και 
κοινοποιούνται σε όλα τα οικεία κράτη 
μέλη μέσω της πύλης της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 194
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν τα κράτη μέλη εποπτεύουν ορθά τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται το άρθρο 76, παράγραφος 1, στοιχείο α, που εισάγει εξουσία για την Επιτροπή για 
να εποπτεύει τα κράτη μέλη ως προς το κατά πόσο συμμορφώνονται προς τον κανονισμό.
Πουθενά στην νομοθεσία που διέπει τον ιατρικό τομέα, η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία αυτή. 
Η Επιτροπή δεν αποσαφηνίζει για ποιο λόγο έχει προβλέψει την εξουσία αυτή πέρα από τα 
υπάρχοντα εργαλεία με τα οποία διασφαλίζει τη συμμόρφωση των κρατών μελών.

Τροπολογία 195
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την προστασία απόρρητων, για 
εμπορικούς λόγους, πληροφοριών·

- την προστασία απόρρητων, για 
εμπορικούς λόγους, πληροφοριών 
ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη το 
καθεστώς έγκρισης του προϊόντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς των απόρρητων, για εμπορικούς λόγους, πληροφοριών εξαρτάται από το 
καθεστώς ·έγκρισης του φαρμακευτικού προϊόντος, και ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη όταν καθορίζονται οι απαιτήσεις αποκάλυψης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της 
ΕΕ.

Τροπολογία 196
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 90 α
Επανεξέταση του κανονισμού 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει κάθε 
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πέντε χρόνια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην 
οποία παρουσιάζει την πρακτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή αξιολογεί 
τον αντίκτυπο της εφαρμογής του 
κανονισμού στην επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο και τα μέτρα που 
πρέπει να προσαρμοστούν για τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής κλινικής έρευνας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαιτηθεί από την Επιτροπή λεπτομερής εξέταση του αντίκτυπου που έχει ο 
κανονισμός στην ευρωπαϊκή κλινική έρευνα. Σκοπός είναι να διασφαλισθεί ότι ο παρών 
κανονισμός θα δώσει τη δυνατότητα να στηριχθούν οι επιτυχίες της επιστήμης και της 
τεχνολογίας σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον (ευρωπαϊκή προσέγγιση της «έξυπνης 
νομοθεσίας»).

Τροπολογία 197
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εφαρμόζεται από [να καθοριστεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία- δύο έτη από 
τη δημοσίευσή του].

Εφαρμόζεται μόλις εκδοθεί θετική 
γνωμοδότηση από τη μόνιμη επιτροπή 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση σχετικά 
με την πλήρη λειτουργικότητα της πύλης 
της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πύλη της ΕΕ συνιστά ζωτικής σημασίας παράγοντα της νέας νομοθεσίας. Χωρίς πλήρως 
λειτουργική πύλη, η νομοθεσία δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός 
δεν πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή παρά μόνο όταν η πύλη θα είναι πλήρως λειτουργική και τα 
κράτη μέλη θα έχουν συμφωνήσει επ’ αυτού.
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Τροπολογία 198
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Στην περίπτωση επιστολής που 
υποβάλλεται εκ νέου, ο αιτών επισημαίνει 
τις αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη 
υποβολή.

9. Στην περίπτωση επιστολής που 
υποβάλλεται εκ νέου, ο αιτών επισημαίνει 
τους λόγους απόρριψης της αρχικής 
αίτησης αδειοδότησης και τις αλλαγές σε 
σχέση με την αρχική έκδοση του 
πρωτοκόλλου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 199
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 4 – σημείο 13 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

· αξιολόγηση των αναμενόμενων οφελών 
και κινδύνων για να επιτραπεί η 
αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6·

αξιολόγηση των αναμενόμενων οφελών 
και κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου και 
για ειδικούς υποπληθυσμούς, για να 
επιτραπεί η αξιολόγηση σύμφωνα με το 
άρθρο 6·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 27 του σχεδίου γνωμοδότησης. Ο όρος 
«υποπληθυσμός» είναι καταλληλότερος από, το «ομάδα ασθενών», εφόσον είναι ευρύτερος.
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Τροπολογία 200
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 16 – σημείο 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

61. Υποβάλλεται περιγραφή κάθε 
συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ του 
αναδόχου και του κέντρου.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για την υποβολή και υπογραφή συμβάσεων μεταξύ αναδόχου και νοσοκομειακού 
κέντρου είναι πολύ μακρά. Η υποχρέωση παρουσίασης των συμβάσεων στον φάκελο της 
αρχικής αίτησης είναι περιττή. Δεν συμβάλλει με επιστημονικά δεδομένα στο πρωτόκολλο ούτε 
αφορά την προστασία των συμμετεχόντων. Για να αποτραπεί η περίπτωση ένα κράτος μέλος να 
αποκλείσει κλινική δοκιμή για συμβατικούς λόγους, η διάταξη αυτή πρέπει να απαλειφθεί και να 
υπάρχει δυνατότητα εκ των υστέρων διαβίβασης των συμβάσεων.

Τροπολογία 201
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 16 – σημείο 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

61. Υποβάλλεται περιγραφή κάθε 
συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ του 
αναδόχου και του κέντρου.

61. Υποβάλλεται περιγραφή κάθε 
συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ του 
αναδόχου και του κέντρου και 
δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 202
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα ΙΙΙα
Περιεχόμενο της περίληψης των 
αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών
Η περίληψη των αποτελεσμάτων των 
κλινικών δοκιμών, που αναφέρεται στο 
άρθρο 34, παράγραφος 3 περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα 
στοιχεία:
1. Πληροφορίες για τη δοκιμή:
α) Προσδιορισμός της μελέτης
β) Αναγνωριστικοί κωδικοί
γ) Στοιχεία του αναδόχου
δ) Ρυθμιστικές πληροφορίες για 
παιδιατρική χρήση
ε) Στάδιο ανάλυσης των αποτελεσμάτων
στ) Γενικές πληροφορίες σχετικές με τη 
δοκιμή
ζ) Πληθυσμό των συμμετεχόντων στη 
δοκιμή με μνεία του πραγματικού 
αριθμού των συμμετεχόντων που 
περιλαμβάνονται στη δοκιμή
2. Πληροφορίες σχετικές με τους 
συμμετέχοντες:
α) Σύναψη συμβολαίου
β) Περίοδος πριν από τη συμμετοχή
γ) Περίοδοι μετά από τη συμμετοχή
3. Βασικά χαρακτηριστικά:
α) Βασικά χαρακτηριστικά 
(υποχρεωτικό) Ηλικία
β) Βασικά χαρακτηριστικά 
(υποχρεωτικό) Φύλο
γ) Βασικά χαρακτηριστικά (προαιρετικό) 
Χαρακτηριστικά συναφή με τη μελέτη
4. Σημεία κατάληξης:
α) Προσδιορισμοί των σημείων 
κατάληξης
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β) Σημείο κατάληξης #1*
Στατιστικές αναλύσεις
γ) Τελικό σημείο #2*
Στατιστικές αναλύσεις
Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για 
όλα τα σημεία κατάληξης που 
προσδιορίζονται στο πρωτόκολλο.
5. Ανεπιθύμητα συμβάντα:
α) Πληροφορίες σχετικές με ανεπιθύμητα 
συμβάντα
β) Ομάδα κοινοποίησης ανεπιθύμητων 
συμβάντων
γ) Σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα
δ) Μη σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν·
6. Επιπλέον πληροφορίες:
α) Συνολικές ουσιώδεις τροποποιήσεις
β) Γενικές διακοπές και εκ νέου ενάρξεις
γ) Περιορισμοί και προειδοποιήσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η περίληψη των αποτελεσμάτων 
μιας κλινικής δοκιμής. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται επίσης, για λόγους διαφάνειας.
Το παράρτημα που προτείνεται βασίζεται στην τεχνική καθοδήγηση της Επιτροπής σχετικά με 
τα πεδία δεδομένων των σχετικών με αποτελέσματα πληροφοριών για κλινικές δοκιμές της 
22ας Ιανουαρίου 2013. Για λόγους ευελιξίας, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
αναπροσαρμόζει το παράρτημα αυτό με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.


