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Amendamentul 33
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Într-un trial clinic siguranța și 
drepturile subiecților ar trebui protejate și 
datele generate ar trebui să fie fiabile, 
robuste și să reflecte diversitatea 
populației în termeni de echilibru în ceea 
ce privește vârsta și genul.

Or. en

Amendamentul 34
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Riscul asupra siguranței subiectului 
într-un trial clinic rezultă în principal din 
două surse: medicamentul experimental și 
intervenția. Cu toate acestea, multe trialuri 
clinice prezintă doar un risc suplimentar 
minim pentru siguranța subiectului în 
raport cu practica clinică uzuală. Acesta 
este în special cazul în care medicamentul 
experimental face obiectul unei autorizații 
de introducere pe piață (de exemplu 
calitatea, siguranța și eficacitatea au fost 
deja evaluate în cursul procedurii de 
acordare a autorizației de introducere pe 
piață) și intervenția prezintă pentru subiect 
doar un risc suplimentar foarte limitat în 
raport cu practica clinică uzuală. Aceste 
„trialuri clinice cu intervenție redusă” 
prezintă adesea o importanță crucială 
pentru evaluarea tratamentelor și a
diagnosticărilor standard, optimizându-se 
astfel utilizarea medicamentelor și 

(9) Riscul asupra siguranței subiectului 
într-un trial clinic rezultă în principal din 
două surse: medicamentul experimental și 
intervenția. Cu toate acestea, multe trialuri 
clinice prezintă doar un risc suplimentar 
minim pentru siguranța subiectului în 
raport cu practica clinică uzuală. Acesta 
este în special cazul în care medicamentul 
experimental face obiectul unei autorizații 
de introducere pe piață (de exemplu 
calitatea, siguranța și eficacitatea au fost 
deja evaluate în cursul procedurii de 
acordare a autorizației de introducere pe 
piață) și intervenția prezintă pentru subiect 
doar un risc suplimentar foarte limitat în 
raport cu intervenția optimă actuală 
dovedită. Aceste „trialuri clinice cu 
intervenție redusă” prezintă adesea o 
importanță crucială pentru evaluarea 
tratamentelor și a diagnosticărilor standard, 
optimizându-se astfel utilizarea 
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contribuind la un nivel ridicat de sănătate 
publică. Acestea ar trebui să facă obiectul 
unor norme mai puțin stricte, precum 
termene mai scurte pentru autorizare.

medicamentelor și contribuind la un nivel 
ridicat de sănătate publică. Acestea ar 
trebui să facă obiectul unor norme mai 
puțin stricte, precum termene mai scurte 
pentru autorizare.

Or. en

Amendamentul 35
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Riscul asupra siguranței subiectului 
într-un trial clinic rezultă în principal din 
două surse: medicamentul experimental și 
intervenția. Cu toate acestea, multe trialuri 
clinice prezintă doar un risc suplimentar 
minim pentru siguranța subiectului în 
raport cu practica clinică uzuală. Acesta 
este în special cazul în care medicamentul 
experimental face obiectul unei autorizații 
de introducere pe piață (de exemplu 
calitatea, siguranța și eficacitatea au fost 
deja evaluate în cursul procedurii de 
acordare a autorizației de introducere pe 
piață) și intervenția prezintă pentru subiect 
doar un risc suplimentar foarte limitat în 
raport cu practica clinică uzuală. Aceste 
„trialuri clinice cu intervenție redusă” 
prezintă adesea o importanță crucială 
pentru evaluarea tratamentelor și a
diagnosticărilor standard, optimizându-se 
astfel utilizarea medicamentelor și 
contribuind la un nivel ridicat de sănătate 
publică. Acestea ar trebui să facă obiectul 
unor norme mai puțin stricte, precum 
termene mai scurte pentru autorizare.

(9) Riscul asupra siguranței subiectului 
într-un trial clinic rezultă în principal din 
două surse: medicamentul experimental și 
intervenția. Cu toate acestea, multe trialuri 
clinice prezintă doar un risc suplimentar 
minim pentru siguranța subiectului în 
raport cu practica clinică uzuală. Acesta 
este în special cazul în care medicamentul 
experimental face obiectul unei autorizații 
de introducere pe piață (de exemplu 
calitatea, siguranța și eficacitatea au fost 
deja evaluate în cursul procedurii de 
acordare a autorizației de introducere pe 
piață) și intervenția prezintă pentru subiect 
doar un risc suplimentar foarte limitat în 
raport cu practica clinică uzuală. Aceste 
„trialuri clinice cu riscuri minime” 
prezintă adesea o importanță crucială 
pentru evaluarea tratamentelor și a
diagnosticărilor standard, optimizându-se 
astfel utilizarea medicamentelor și 
contribuind la un nivel ridicat de sănătate 
publică. Având în vedere că trialurile 
clinice cu riscuri minime implică cel mult 
un impact negativ foarte redus și 
temporar asupra sănătății subiectului, ele
ar trebui să facă obiectul unor norme mai 
puțin stricte, precum termene mai scurte 
pentru autorizare Mai mult, normele de 
supraveghere și de trasabilitate ar trebui 
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să fie cele ale practicii clinice curente.

Or. fr

Justificare

Amendamentul care înlocuiește expresia „trial clinic cu intervenție redusă” cu „trial clinic 
cu riscuri minime” se aplică întregului text. Dacă amendamentul este adoptat, trebuie 
efectuate modificările în întreg conținutul textului. În ceea ce privește ansamblul de 
modificări efectuate asupra considerentului 9, la amendamentul 8 există o justificare identică 
și corespunzătoare.

Amendamentul 36
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Evaluarea cererii pentru un trial clinic 
ar trebui să abordeze în special beneficiile 
terapeutice sau în folosul sănătății publice 
care sunt anticipate („relevanța”), precum 
și riscul și inconvenientele pentru subiect. 
Referitor la relevanță, ar trebui să fie luate 
în considerare numeroase aspecte, cum ar 
fi subpopulațiile care urmează să fie 
supuse studiului și posibilele diferențe de 
eficacitate și/sau de siguranță pentru 
subpopulațiile specifice, mai ales diferențe 
de vârstă și de gen, sau dacă trialul clinic a 
fost recomandat sau impus de autoritățile 
de reglementare responsabile de evaluarea 
și autorizarea introducerii pe piață a 
medicamentelor.

Or. en

Justificare

Amendament de înlocuire a amendamentului 3 din proiectul de aviz.
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Amendamentul 37
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Procedura de autorizare ar trebui să 
prevadă posibilitatea de a suspenda 
evaluarea pentru a permite sponsorului să 
răspundă la întrebările sau observațiile 
trimise în cursul evaluării dosarului de 
cerere. Durata maximă a suspendării ar 
trebui să reflecte faptul că trialul clinic este 
un trial clinic cu intervenție redusă sau nu. 
În plus, ar trebui să se asigure faptul că, la 
sfârșitul perioadei de suspendare, există 
întotdeauna suficient timp pentru evaluarea 
informațiilor suplimentare prezentate.

(11) Procedura de autorizare ar trebui să 
prevadă posibilitatea de a suspenda 
evaluarea pentru a permite sponsorului să 
răspundă la întrebările sau observațiile 
trimise în cursul evaluării dosarului de 
cerere. Durata maximă a suspendării ar 
trebui să reflecte faptul că trialul clinic este 
un trial clinic cu riscuri minime sau nu. În 
plus, ar trebui să se asigure faptul că, la 
sfârșitul perioadei de suspendare, există 
întotdeauna suficient timp pentru evaluarea 
informațiilor suplimentare prezentate.

Or. fr

Justificare

Este de preferat ca a doua categorie de cercetare să fie definită prin nivelul de risc suportat 
de persoană și nu prin tipul de intervenție. Aceasta respectă obiectivul principal al 
regulamentului, acela de a dezvolta o abordare bazată pe risc. De altfel, trebuie aliniat 
regulamentul privind dispozițiile Convenției de la Oviedo. Această convenție, ratificată de 
numeroase state membre, definește, la articolul 17, noțiunea „riscuri minime”.

Amendamentul 38
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În cazul bolilor rare definite de 
legislația UE, datele și expertiza necesare 
pentru a realiza o evaluare bine informată 
a cererii de autorizare a unui trial clinic 
ar putea fi precare la nivel național. Prin 
urmare, o astfel de expertiză ar trebui 
gândită la nivel european. În acest scop, 
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statul membru raportor ar trebui să 
coopereze în cadrul procesului de 
evaluare cu Grupul de lucru pentru 
consultanță științifică al Agenției 
Europene pentru Medicamente, care ar 
trebui să prezinte un aviz privind boala 
sau grupul de boli în cauză. Dacă este 
cazul, avizul poate acoperi aspecte legate 
de partea II a evaluării, când statul 
membru raportor ar trebui să îl notifice 
statelor membre în cauză. Această 
cooperare ar trebui să fie organizată 
respectând aceleași termene-limită cu cele 
prevăzute de prezentul regulament pentru 
trialurile clinice realizate în domeniul 
bolilor, altele decât bolile rare.

Or. en

Justificare

Considerent corespunzător introducerii unui nou articol 7a privind raportul de evaluare a 
trialurilor clinice în domeniul bolilor rare.

Amendamentul 39
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Statul membru în cauză ar trebui să 
dețină competența de a stabili organismul 
sau organismele adecvate care urmează să 
fie implicate în această evaluare. Decizia 
respectivă reprezintă o chestiune de 
organizare internă a fiecărui stat membru. 
Atunci când stabilesc organismul sau 
organismele adecvate, statele membre ar 
trebui să garanteze implicarea 
nespecialiștilor și a pacienților. Acestea ar 
trebui, de asemenea, să se asigure că sunt 
disponibile cunoștințele necesare. Cu 
toate acestea, în orice caz, în conformitate 
cu orientările internaționale, evaluarea ar 

(14) Statul membru în cauză ar trebui să 
dețină competența de a stabili organismul 
sau organismele adecvate care urmează să 
fie implicate în această evaluare. Decizia 
respectivă reprezintă o chestiune de 
organizare internă a fiecărui stat membru. 
Cu toate acestea, indiferent de 
organizarea unui proces de evaluare și a 
organismelor implicate, statele membre ar 
trebui să se asigure că evaluarea este 
complet încheiată în termenele-limită 
prevăzute de prezentul regulament și că 
nicio evaluare suplimentară nu poate 
împiedica sponsorul de la a începe un 
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trebui să fie efectuată în comun de un 
număr rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificările și 
experiența necesare. Persoanele care 
evaluează cererea trebuie să fie 
independente de sponsor, de instituția 
locului de desfășurare a trialului și de 
investigatorii implicați și să fie libere de 
orice altă influență nejustificată.

trial clinic după notificarea deciziei de 
acordare a autorizației. 

Or. en

Justificare

Modificarea acestui considerent are ca scop clarificarea intenției amendamentului 13 din 
proiectul de aviz. A doua parte ar trebui să devină un considerent separat din motive de 
claritate.

Amendamentul 40
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Comisia emite orientări în 
consultare cu statele membre, mediul 
academic și organizațiile societății civile, 
pentru a preciza conținutul și formatul 
rezultatelor trialului clinic.

Or. en

Amendamentul 41
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Atunci când stabilesc organismul 
sau organismele adecvate, statele membre 
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ar trebui să garanteze implicarea 
nespecialiștilor și a pacienților. Acestea ar 
trebui, de asemenea, să se asigure că sunt 
disponibile cunoștințele necesare. Cu 
toate acestea, în orice caz, în conformitate 
cu orientările internaționale, evaluarea ar 
trebui să fie efectuată în comun de un 
număr rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificările și 
experiența necesare. Persoanele care 
evaluează cererea ar trebui să fie 
independente de sponsor, de instituția 
locului de desfășurare a trialului și de 
investigatorii implicați și să fie libere de 
orice altă influență nejustificată.

Or. en

Justificare

Text corespunzător ultimei părți a considerentului 14 care este eliminat pentru a asigura 
claritatea.

Amendamentul 42
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 43
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) În vederea creșterii transparenței în 
domeniul trialurilor clinice, datele generate 
de trialurile clinice prezentate în sprijinul 
unei cereri de autorizare a unui trial clinic 
ar trebui să se bazeze numai pe trialurile 
clinice înregistrate într-o bază de date ușor 
accesibilă publicului, fără impunerea 
niciunui cost pentru accesul la baza de 
date.

Or. en

Amendamentul 44
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

dispozițiile care decurg din acestea, aceste 
norme diferă de la un stat membru la altul. 
Prin urmare, statele membre ar trebui să 
dețină competența de a determina 
reprezentantul legal al persoanelor aflate în 
incapacitate și al minorilor și să introducă, 
eventual, dispoziții mai protectoare la 
nivel național.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 45
Philippe Juvin, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prezentul regulament ar trebui să 
prevadă norme clare cu privire la 
consimțământul în cunoștință de cauză în 
condiții de urgență. Astfel de situații se 
referă la cazuri în care, de exemplu, un 
pacient suferă de o afecțiune medicală 
subită care îi pune în pericol viața ca 
urmare a unor traume multiple, hemoragii 
cerebrale sau infarct miocardic, necesitând 
o intervenție medicală imediată. În astfel 
de cazuri poate fi pertinentă o intervenție în 
cadrul unui trial clinic în curs, care a fost 
deja autorizat. Cu toate acestea, în anumite 
circumstanțe, din cauza inconștienței 
pacientului și a absenței unui reprezentant 
legal imediat disponibil, nu este posibilă 
obținerea unui consimțământ în cunoștință 
de cauză înainte de intervenție. Prin 
urmare, regulamentul ar trebui să prevadă 
norme clare prin care astfel de pacienți pot 

(23) Prezentul regulament ar trebui să 
prevadă norme clare cu privire la 
consimțământul în cunoștință de cauză în 
condiții de urgență. Astfel de situații se 
referă la cazuri în care, de exemplu, un 
pacient suferă de o afecțiune medicală 
subită care îi pune în pericol viața ca 
urmare a unor traume multiple, hemoragii 
cerebrale sau infarct miocardic, necesitând 
o intervenție medicală imediată. În astfel 
de cazuri poate fi pertinentă o intervenție în 
cadrul unui trial clinic în curs, care a fost 
deja autorizat. Cu toate acestea, în anumite 
circumstanțe, din cauza inconștienței 
pacientului și a absenței unui reprezentant 
legal imediat disponibil, nu este posibilă 
obținerea unui consimțământ în cunoștință 
de cauză înainte de intervenție. Prin 
urmare, regulamentul ar trebui să prevadă 
norme clare prin care astfel de pacienți pot 
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fi recrutați în trialul clinic în condiții foarte 
stricte. În plus, trialul clinic respectiv ar 
trebui să privească direct afecțiunea 
medicală care creează imposibilitatea 
pacientului de a-și da consimțământul în 
cunoștință de cauză. Orice obiecție 
exprimată anterior de pacient trebuie 
respectată, iar consimțământul în 
cunoștință de cauză al subiectului sau al 
reprezentantului legal trebuie să fie 
solicitat cât mai curând posibil.

fi recrutați în trialul clinic în condiții foarte 
stricte. De exemplu, în cazul în care 
cercetarea trebuie să înceapă fără 
întârziere și dacă se așteaptă ca 
participarea la trialul clinic să însemne 
pentru subiect un beneficiu potențial care 
depășește riscurile sau să nu prezinte 
decât riscuri minime, trialul clinic ar 
trebui să poată începe fără un 
consimțământ prealabil. În plus, trialul 
clinic respectiv ar trebui să privească direct 
afecțiunea medicală care creează 
imposibilitatea pacientului de a-și da 
consimțământul în cunoștință de cauză. 
Orice obiecție exprimată anterior de 
pacient trebuie respectată, iar 
consimțământul în cunoștință de cauză al 
subiectului sau al reprezentantului legal 
trebuie să fie solicitat cât mai curând 
posibil.

Or. fr

Justificare

Philippe Juvin salută posibilitatea pe care o oferă proiectul de regulament de a deroga de la 
consimțământul prealabil pentru trialuri clinice în situații de urgență. Totuși, el nu dorește să 
limiteze această posibilitate la trialuri clinice cu riscuri minime. În practică, această 
dispoziție ar fi prea restrictivă. Ea ar exclude numeroase cercetări în domeniul reanimării și 
al medicinei de urgență cu privire la produse inovatoare.

Amendamentul 46
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a permite pacienților să 
evalueze posibilitățile de participare la un 
trial clinic, și pentru a permite o 
supraveghere eficientă a trialului clinic de 
către statul membru în cauză, începutul 
trialului clinic, sfârșitul recrutării pentru 
trialul clinic și sfârșitul trialului clinic

(25) Pentru a permite pacienților să 
evalueze posibilitățile de participare la un 
trial clinic și pentru a permite o 
supraveghere eficientă a trialului clinic de 
către statul membru în cauză, începutul 
trialului clinic, sfârșitul recrutării pentru 
trialul clinic și sfârșitul trialului clinic ar
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trebuie să fie notificate. În conformitate cu 
standardele internaționale, rezultatele 
trialului clinic trebuie să fie raportate 
autorităților competente în termen de un 
an de la sfârșitul trialului clinic.

trebui să fie notificate. 

Or. en

Justificare

Text mutat într-un considerent nou.

Amendamentul 47
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Sponsorul transmite în timp util 
bazei de date a UE un rezumat al 
rezultatelor trialului clinic. Această 
transmitere respectă nivelul de dezvoltare 
a produsului și nu include date cu 
caracter personal sau informații 
comerciale confidențiale. Rezumatul 
rezultatelor unui trial clinic ar trebui să 
fie transmis, fie în termen de un an de la 
încheierea trialului clinic, fie la 
momentul luării deciziei de a suspenda 
dezvoltarea unui medicament sau nu mai 
târziu de 30 de zile de la acordarea 
autorizației de introducere pe piață.

Or. en

Justificare

În conformitate cu modificările la articolul 34.

Amendamentul 48
Toine Manders
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Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cursul unui trial clinic, un sponsor poate 
deveni conștient de încălcări grave ale 
normelor de desfășurare a trialului clinic. 
Acestea ar trebui să fie raportate statelor 
membre în cauză, pentru ca statele 
membre respective să ia măsuri, după caz.

În cursul unui trial clinic, un sponsor poate 
deveni conștient de încălcări grave ale 
normelor de desfășurare a trialului clinic. 
Acestea ar trebui să fie raportate tuturor 
statelor membre fără întârziere, pentru ca 
statele membre respective să ia măsuri, 
după caz.

Or. en

Amendamentul 49
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pe lângă raportarea reacțiilor adverse 
grave neașteptate suspectate, pot exista și 
alte evenimente care sunt relevante din 
punct de vedere al raportului beneficiu-risc 
și care ar trebui raportate în timp util către 
statele membre în cauză.

(34) Pe lângă raportarea reacțiilor adverse 
grave neașteptate suspectate, pot exista și 
alte evenimente care sunt relevante din 
punct de vedere al raportului beneficiu-risc 
și care ar trebui raportate în timp util către 
organismele competente din statele 
membre în cauză, inclusiv către cele 
responsabile de evaluarea aspectelor etice.

Or. en

Amendamentul 50
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a se asigura faptul că trialul 
clinic se desfășoară în conformitate cu 

(36) Pentru a se asigura faptul că trialul 
clinic se desfășoară în conformitate cu 
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protocolul și pentru ca investigatorii să fie 
informați referitor la medicamentele 
experimentale pe care le administrează, 
sponsorul ar trebui să furnizeze 
investigatorilor o broșură a 
investigatorului.

protocolul și pentru ca investigatorii să fie 
informați referitor la medicamentele 
experimentale pe care le administrează, 
sponsorul ar trebui să furnizeze 
investigatorilor o broșură a 
investigatorului. Această broșură ar trebui 
să fie actualizată ori de câte ori sunt 
disponibile noi informații privind 
siguranța, inclusiv informații privind alte 
evenimente decât cele suspectate a avea 
reacții adverse neașteptat de grave. 

Or. en

Amendamentul 51
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Comisia ar trebui ca, în termen de 
doi ani de la adoptarea prezentului 
regulament, să prezinte Parlamentului 
European o evaluare a gestionării datelor 
neprelucrate și fiabilitatea introducerii 
accesului liber pentru cercetătorii 
independenți la date neprelucrate.

Or. en

Amendamentul 52
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) În trialurile clinice cu medicamente 
experimentale neautorizate, sau atunci 
când intervenția prezintă pentru siguranța 
subiecților mai mult decât un risc 

(46) În trialurile clinice ar trebui să se 
asigure compensații pentru daunele 
revendicate cu succes în conformitate cu 
legislația în vigoare.
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nesemnificativ, ar trebui să se asigure 
compensații pentru daunele revendicate cu 
succes în conformitate cu legislația în 
vigoare.

Or. en

Amendamentul 53
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În prezent, o astfel de reparare a 
prejudiciului este furnizată de asigurări. 
Aceste asigurări pot acoperi despăgubirile 
care urmează să fie plătite către subiect de 
sponsor și investigator în cazul unei 
răspunderi stabilite. De asemenea, acestea 
pot despăgubi subiectul în mod direct, fără 
stabilirea prealabilă a răspunderii 
sponsorului sau a investigatorului. 
Experiența arată că piața asigurărilor în 
acest domeniu este redusă, iar costurile 
pentru polițele de asigurare sunt 
disproporționat de mari. Mai mult, 
deoarece regimurile de răspundere diferă 
foarte mult între statele membre, 
obținerea unei asigurări în conformitate 
cu aceste legislații naționale reprezintă un 
proces dificil și împovărător pentru 
sponsorul unui trial multinațional. Prin 
urmare, fiecare stat membru ar trebui să 
stabilească un mecanism național de 
despăgubire care despăgubește subiecții în 
conformitate cu legislația din statul 
membru respectiv.

(47) În prezent, o astfel de reparare a 
prejudiciului este furnizată de asigurări. 
Aceste asigurări pot acoperi despăgubirile 
care urmează să fie plătite către subiect de 
sponsor și investigator în cazul unei 
răspunderi stabilite. De asemenea, acestea 
pot despăgubi subiectul în mod direct, fără 
stabilirea prealabilă a răspunderii 
sponsorului sau a investigatorului. 
Experiența arată că piața asigurărilor în 
acest domeniu este redusă, iar costurile 
pentru polițele de asigurare sunt mari, în 
special pentru sponsorii necomerciali.
Pentru a facilita asigurarea reparării 
prejudiciului de către sponsorii 
necomerciali, fiecare stat membru ar trebui 
să stabilească un mecanism național de 
despăgubire care despăgubește subiecții în 
conformitate cu legislația din statul 
membru respectiv. Utilizarea unui 
mecanism național de despăgubire ar 
trebui să fie gratuit sau la un cost 
moderat și ar trebui să fie limitat la 
trialurile clinice care nu sunt propuse a fi 
utilizate pentru obținerea unei autorizații 
de introducere pe piață a unui 
medicament.

Or. en
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Amendamentul 54
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Pentru raționalizarea și facilitarea 
fluxului de informații între sponsori și 
statele membre, precum și între statele 
membre, Comisia ar trebui să instituie și să 
întrețină o bază de date accesată prin 
intermediul unui portal.

(51) Pentru raționalizarea și facilitarea 
fluxului de informații între sponsori și 
statele membre, precum și între statele 
membre, Comisia ar trebui să instituie și să 
întrețină o bază de date accesată prin 
intermediul unui portal. Comisia și statele 
membre ar trebui să sensibilizeze publicul 
general cu privire la existența portalului.

Or. en

Amendamentul 55
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Considerentul 64 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64a) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei din 28 octombrie 2010, intitulată 
„O politică industrială integrată pentru 
era globalizării. Atribuirea celui mai 
important rol competitivității și 
viabilității”, evaluările sistematice ale 
legislației trebuie să devină parte 
integrantă dintr-o reglementare 
inteligentă. În scopul de asigura că 
prezentul regulament menține pasul cu 
progresul științific și tehnologic în 
organizarea și efectuarea trialurilor 
clinice și că este în strânsă legătură cu 
alte dispoziții legale, Comisia ar trebui să 
raporteze periodic experiența și 
funcționarea regulamentului și să își 
prezinte concluziile.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu conceptul de reglementare inteligentă și pentru a asigura că regulamentul 
continuă să fie „adecvat scopului” pentru a sprijini progresele științifice și tehnologice într-
un domeniu care este în continuă schimbare, trebuie stabilită o revizuire periodică a 
regulamentului.

Amendamentul 56
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „studiu clinic”: orice investigație 
referitoare la om destinată

(1) „trial clinic”: orice investigație 
referitoare la om destinată:

Or. en

Justificare

Aceste definiții noi sunt prea complicate și dificil de pus în practică, fapt care va conduce la 
birocrație suplimentară. Un principiu simplu ar fi acela că „observațiile” intră în categoria 
„studii”, iar „intervențiile” intră în categoria „trialuri”.

Amendamentul 57
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să descopere sau să verifice efectele 
clinice, farmacologice sau alte efecte 
farmacodinamice ale unuia sau ale mai 
multor medicamente;

(a) să descopere sau să verifice efectele 
clinice, farmacologice sau alte efecte 
farmacodinamice ale unuia sau ale mai 
multor medicamente; sau

Or. en

Amendamentul 58
Bernadette Vergnaud
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Trial clinic”: un studiu clinic care 
îndeplinește oricare din următoarele 
condiții:

eliminat

(a) medicamentele experimentale nu sunt 
autorizate;
(b) conform protocolului studiului clinic, 
medicamentele experimentale nu sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile din 
autorizația de introducere pe piață din 
statul membru în cauză;
(c) alocarea subiectului la o anumită 
strategie terapeutică se stabilește în 
prealabil și nu se încadrează în practica 
clinică uzuală a statului membru în 
cauză;
(d) decizia de a prescrie medicamentele 
experimentale este luată împreună cu 
decizia de a include subiectul în studiul 
clinic;
(e) subiecților li se aplică proceduri de 
diagnosticare sau de monitorizare 
suplimentare, pe lângă procedurile din 
cadrul practicii clinice uzuale.

Or. en

Justificare

Aceste noi definiții sunt prea complicate și dificil de pus în practică, fapt care va conduce la 
birocrație suplimentară. Un principiu simplu ar fi acela că „observațiile” intră în categoria 
„studii”, iar „intervențiile” intră în categoria „trialuri”.

Amendamentul 59
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) medicamentele experimentale nu sunt
autorizate;

(a) medicamentele experimentale nu dețin 
o autorizație de introducere pe piață;

Or. fr

Justificare

Pentru mai multă coerență, trebuie modificată traducerea în limba franceză, care nu reia 
termenii francezi exacți în materie de autorizație de introducere pe piață.

Amendamentul 60
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alocarea subiectului la o anumită 
strategie terapeutică nu se stabilește în 
prealabil și nu se încadrează în practica 
clinică uzuală a statului membru în cauză;

(c) alocarea subiectului la o anumită 
strategie terapeutică se stabilește în 
prealabil și nu se încadrează în practica 
clinică uzuală a statului membru în cauză;

Or. fr

Justificare

Trebuie modificată a treia condiție a unui trial clinic. Există o eroare regretabilă de 
traducere din versiunea în engleză în versiunea în franceză.

Amendamentul 61
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) decizia de a prescrie medicamentele 
experimentale este luată împreună cu 
decizia de a include subiectul în studiul 

(d) decizia de a prescrie medicamentul 
experimental este stabilită de protocolul 
de cercetare;
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clinic;

Or. fr

Justificare

Această formulare a propunerii Comisiei nu este suficient de clară. În trialurile clinice, 
decizia de a prescrie medicamentul este stabilită de protocol, spre deosebire de studiile 
nonintervenționale unde prescrierea medicamentului ține de asistența medicală și nu de 
cercetare.

Amendamentul 62
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „Trial clinic cu intervenție redusă”: un 
trial clinic care îndeplinește toate condițiile 
următoare:

(3) „Trial clinic cu riscuri minime”: un 
trial clinic care prezintă riscuri minime 
dacă, în ceea ce privește natura și 
domeniul de aplicare al intervenției, ne 
putem aștepta ca acesta să implice, cel 
mult, un impact negativ foarte redus și 
temporar asupra sănătății subiectului.
Un trial clinic cu riscuri minime 
îndeplinește toate condițiile următoare:

 (Amendamentul care înlocuiește expresia 
„trial clinic cu intervenție redusă” cu 

„trial clinic cu riscuri minime” se aplică 
întregului text. Dacă este adoptat, trebuie 
efectuate modificările în întreg conținutul 

textului).

Or. fr

Justificare

Este de preferat ca a doua categorie de cercetare să fie definită prin nivelul de risc suportat 
de persoană și nu prin tipul de intervenție. Aceasta respectă obiectivul principal al 
regulamentului, acela de a dezvolta o abordare bazată pe risc. De altfel, trebuie aliniat 
regulamentul privind dispozițiile Convenției de la Oviedo. Această convenție, ratificată de 
numeroase state membre, definește, la articolul 17, noțiunea „riscuri minime”.
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Amendamentul 63
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) medicamentele experimentale sunt 
autorizate;

(a) medicamentele experimentale dețin o 
autorizație de introducere pe piață;

Or. fr

Justificare

Pentru mai multă coerență, trebuie modificată traducerea în limba franceză, care nu reia 
termenii francezi exacți în materie de autorizație de introducere pe piață.

Amendamentul 64
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) conform protocolului trialului clinic, 
medicamentele experimentale sunt utilizate 
în conformitate cu condițiile stabilite în 
autorizația de introducere pe piață în
statele membre în cauză;

Or. en

Justificare

Formularea Comisiei „sau utilizarea acestora este un tratament standard în oricare din
statele membre” permite realizarea unor trialuri clinice cu intervenție redusă cu 
medicamente într-un stat membru în care nu sunt autorizate și face posibilă investigarea 
utilizărilor „fără respectarea indicațiilor” unui medicament pe cheltuiala sistemelor 
naționale de asigurare de sănătate.
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Amendamentul 65
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) conform protocolului trialului clinic, 
medicamentele experimentale sunt utilizate 
în conformitate cu condițiile stabilite în 
autorizația de introducere pe piață sau 
utilizarea acestora echivalează cu practica 
clinică curentă în oricare din statele 
membre în cauză;

Or. fr

Justificare

Noțiunea de tratament standard este neclară și face obiectul unor interpretări divergente. 
Este de preferat să fie înlocuită cu noțiunea de practică clinică curentă (în limba engleză 
„usual practice”), astfel cum o definește Phipippe Juvin la articolul 2 punctul 6.

Amendamentul 66
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) scopul studiului nu este cel de 
identificare, caracterizare sau 
cuantificare a riscurilor din punct de 
vedere al siguranței, confirmând profilul 
de eficiență sau siguranță al 
medicamentului sau de măsurare a 
eficienței măsurilor de gestionare a 
riscurilor.

Or. en

Justificare

Studiul post-autorizare al unui medicament este realizat deoarece există preocupări în ceea 



AM\925951RO.doc 23/96 PE504.308v01-00

RO

ce privește eficiența sau siguranța medicinei, chiar și atunci când produsul este utilizat 
conform indicațiilor din autorizația de introducere pe piață. Exemple de studii post-
autorizare cu un risc foarte mare de prejudiciere sunt Regulate study using benfluorex 
(Mediator°) și Vigor study using rofecoxib (Vioxx°)

Amendamentul 67
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „Studiu nonintervențional”: studii 
clinice, altele decât trialurile clinice;

(4) „Studiu nonintervențional”: studiu în 
cadrul căruia medicamentul sau 
medicamentele sunt prescrise în mod 
obișnuit, în conformitate cu condițiile 
stabilite în autorizația de introducere pe 
piață. Alocarea pacientului la o anumită 
strategie terapeutică nu este stabilită 
anterior printr-un protocol de studiu, ci 
decurge din practicile curente, iar decizia 
de prescriere a medicamentului este clar 
disociată de cea de includere a 
pacientului în studiu.

Or. en

Justificare

O definiție prestabilită a termenului de „studiu nonintervențional” nu oferă suficientă 
protecție siguranței și drepturilor subiecților. Definiția prevăzută în Directiva 2001/20/CE 
privind trialurile clinice [articolul 2 litera (c)] era clară și ar trebui reintrodusă parțial.

Amendamentul 68
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera 4 – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- nicio plată sau alt avantaj sau facilitate 
nu poate exista pentru a încuraja 
profesioniștii din domeniul sănătății să 
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prescrie, să scutească sau să utilizeze un 
anumit medicament.

Or. en

Amendamentul 69
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „Practică clinică uzuală”: regimul de 
tratament utilizat de regulă pentru tratarea, 
prevenirea sau diagnosticarea unei boli sau 
a unei afecțiuni;

(6) „Intervenție optimă actuală dovedită”: 
regimul de tratament utilizat de regulă
pentru tratarea, prevenirea sau 
diagnosticarea unei boli sau a unei 
afecțiuni în conformitate cu dovezile 
științifice actuale fiabile;
(Această modificare se aplică întregului 
text. Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)

Or. en

Justificare

Îngrijirea standard ar trebui să se bazeze pe cele mai actualizate cunoștințe științifice. 
Termenul de practică clinică uzuală este prea vag și ar trebui înlocuit cu formularea 
Declarației de la Helsinki (articolul 32): „intervenție optimă actuală dovedită”.

Amendamentul 70
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „Practică clinică uzuală”: regimul de 
tratament utilizat de regulă pentru tratarea, 
prevenirea sau diagnosticarea unei boli sau 
a unei afecțiuni;

(6) „Practică clinică curentă”: regimul de 
tratament utilizat de regulă pentru tratarea, 
prevenirea sau diagnosticarea unei boli sau 
a unei afecțiuni;
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Or. fr

Justificare

Noțiunea de tratament standard este neclară și face obiectul unor interpretări divergente. 
Este de preferat să fie înlocuită cu noțiunea de practică clinică curentă (în limba engleză 
„usual practice”), astfel cum o definește Phipippe Juvin la articolul 2 punctul 6.

Amendamentul 71
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „Medicament auxiliar”: un medicament 
utilizat în cadrul unui trial clinic, dar nu ca 
medicament experimental;

(8) „Medicament auxiliar”: un medicament 
utilizat în cadrul unui trial clinic, dar nu ca 
medicament experimental; medicamentele 
auxiliare acoperă în special 
medicamentele utilizate pentru 
tratamentele de fond, agenții 
farmacologici, tratamentele de urgență 
sau cele utilizate pentru evaluarea 
criteriilor indicative ale trialului clinic. 
Medicamentele auxiliare nu includ
medicamentele care nu sunt legate de 
trialul clinic și care nu sunt relevante 
pentru conceperea trialului. 

Or. fr

Justificare

Pentru mai multă claritate, este necesar să se dea exemple de medicamente auxiliare.

Amendamentul 72
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 11 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) „Stat membru raportor”: statul 
membru care coordonează și 
documentează evaluarea unei cereri de 
autorizare sau a unei modificări 
semnificative care implică trei sau mai 
multe state membre, care a fost depusă în 
temeiul capitolelor II și III din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Sintagma „stat membru raportor” trebuie clarificată în regulament. Proiectul de regulament 
nu face distincția între un trial cu un singur stat membru și cu mai multe state membre la 
atribuirea rolului de stat membru raportor pentru evaluarea părții I. Atunci când un trial a 
fost autorizat într-un singur stat membru și sponsorul dorește să extindă trialul la state 
membre adiționale, se ridică întrebarea dacă avizul statului membru inițial ar trebui să 
reprezinte o decizie a UE pentru „al doilea val” de state membre. O decizie a UE ar trebui să 
se bazeze întotdeauna pe o decizie majoritară a statelor membre, fapt ce înseamnă că 
numărul minim de state membre implicate pentru a obține aceasta trebuie să fie trei. Prin 
urmare, dacă există trei sau mai multe state membre implicate într-o cerere, ar trebui numit 
un singur stat membru raportor.

Amendamentul 73
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „Modificare substanțială”: orice 
modificare referitoare la orice aspect al 
trialului clinic care se efectuează după 
notificarea deciziei la care se face referire 
în articolele 8, 14, 19, 20 și 23 și care este
susceptibilă de a avea un impact 
substanțial asupra siguranței sau a
drepturilor subiecților sau asupra fiabilității 
și robusteții datelor generate în cadrul 
trialului clinic;

(12) „Modificare substanțială”: orice 
modificare referitoare la orice aspect al 
trialului clinic, inclusiv încetarea 
anticipată a trialului, care se efectuează 
după notificarea deciziei la care se face 
referire în articolele 8, 14, 19, 20 și 23 și 
care poate avea un impact substanțial 
asupra siguranței sau a drepturilor 
subiecților sau asupra fiabilității și 
robusteții datelor generate în cadrul 
trialului clinic, adică schimbarea 
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interpretării documentelor științifice 
utilizate pentru a susține efectuarea 
trialului sau dacă modificările sunt 
semnificative în alt mod;

Or. en

Justificare

Încetarea anticipată a unui trial clinic este o practică comună dacă o diferență 
„semnificativă din punct de vedere statistic” este indicată de rezultatele intermediare.
Încetarea anticipată îi permite sponsorului să evite riscul ca această diferență să piardă 
semnificație din punct de vedere statistic pe durata încheierii trialului dacă a fost cauzat de 
hazard. Reintroducerea formulări mai precise a Directivei 2001/20/CE (articolul 10a).

Amendamentul 74
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „Modificare substanțială”: orice 
modificare referitoare la orice aspect al 
trialului clinic care se efectuează după 
notificarea deciziei la care se face referire 
în articolele 8, 14, 19, 20 și 23 și care este
susceptibilă de a avea un impact 
substanțial asupra siguranței sau a
drepturilor subiecților sau asupra fiabilității 
și robusteții datelor generate în cadrul 
trialului clinic;

(12) „Modificare substanțială”: orice 
modificare referitoare la orice aspect al 
trialului clinic, inclusiv încetarea 
anticipată a trialului clinic și schimbarea 
numărului de subiecți care participă la 
trial, care se efectuează după notificarea 
deciziei la care se face referire în articolele 
8, 14, 19, 20 și 23 și care ar putea avea un 
impact substanțial asupra siguranței sau a 
drepturilor subiecților sau asupra fiabilității 
și robusteții datelor generate în cadrul 
trialului clinic, adică schimbarea 
interpretării documentelor științifice 
utilizate pentru a susține efectuarea 
trialului sau dacă modificările sunt 
semnificative în alt mod;

Or. en

Amendamentul 75
Christel Schaldemose
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) „Sponsor”: un individ, o societate, o 
instituție sau o organizație care răspunde
de inițierea și gestionarea trialului clinic;

(13) „Sponsor”: un individ, o societate, o 
instituție sau o organizație care răspunde 
de inițierea, gestionarea sau finanțarea
trialului clinic;

Or. en

Amendamentul 76
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) „Sponsor”: un individ, o societate, o 
instituție sau o organizație care răspunde 
de inițierea și gestionarea trialului clinic;

(13) „Sponsor”: un individ, o societate, o 
instituție sau o organizație care răspunde 
de inițierea, gestionarea și/sau finanțarea
trialului clinic;

Or. en

Justificare

Reintroducerea definiției prevăzute în Directiva 2001/20/CE.

Amendamentul 77
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „Investigator”: o persoană fizică care 
răspunde de desfășurarea trialului clinic 
într-un loc de desfășurare a trialului clinic;

(14) „Investigator”: o persoană fizică cu 
un nivel de formare sau o experiență care 
respectă condițiile prevăzute la articolul 
46 din prezentul regulament și care 
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răspunde de desfășurarea trialului clinic 
într-un loc de desfășurare a trialului clinic;

Or. fr

Justificare

Pentru o mai mare coerență, trebuie detaliată definiția investigatorului și trebuie aliniată la 
definiția investigatorului reluată de „GCP ICH” (Good Clinical Practice – International 
Conference of Harmonisation).

Amendamentul 78
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) „investigator principal”: un 
investigator responsabil dintr-o echipă de 
investigatori însărcinați cu desfășurarea 
unui trial clinic în același loc de 
desfășurare a trialului clinic;

Or. fr

Justificare

Proiectul de regulament nu precizează diferitele categorii de investigatori. Totuși, în 
practică, noțiunea de investigator principal definită de „GCP ICH” (Good Clinical Practice 
– International Conference of Harmonisation) este relevantă și reluată sistematic în toate 
protocoalele de cercetare.

Amendamentul 79
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) „investigator coordonator”: un 
investigator responsabil cu coordonarea 
unui trial clinic desfășurat în mai multe 
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centre, în unul sau mai multe state 
membre în cauză;

Or. fr

Justificare

Proiectul de regulament nu precizează diferitele categorii de investigatori. Totuși, în 
practică, noțiunea de investigator coordonator definită de „GCP ICH” (Good Clinical 
Practice – International Conference of Harmonisation) este relevantă și reluată sistematic în 
toate protocoalele de cercetare.

Amendamentul 80
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) „Subiect aflat în incapacitate”: un 
subiect care, din alte motive decât vârsta 
de competență legală pentru a-și da 
consimțământul în cunoștință de cauză, 
se află în incapacitate legală de a-și da 
consimțământul în cunoștință de cauză în 
conformitate cu legislația din statul 
membru în cauză;

(17) „Subiect aflat în incapacitate”: un 
subiect care se află în incapacitate legală 
sau de fapt de a-și da consimțământul în 
cunoștință de cauză în conformitate cu 
legislația din statul membru în cauză;

Or. fr

Justificare

Cu limitare la persoanele aflate în incapacitate legală, această definiție exclude celelalte 
categorii de persoane aflate în incapacitate menționate de legislațiile naționale și pentru care 
sunt prevăzute norme specifice de consimțământ. De exemplu, în dreptul francez, persoanele 
aflate în incapacitate din punct de vedere juridic (persoanele aflate sub tutelă, curatelă sau 
minori) se diferențiază de persoanele „care nu au dreptul de a consimți în fapt” (prin 
alterarea funcțiilor cognitive). Aceste două categorii de persoane aflate în incapacitate se 
supun unor dispoziții diferențiate.

Amendamentul 81
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Traducerea în limba franceză nu corespunde formulării textului în limba engleză. 

Amendamentul 82
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) „Protocol”: un document care descrie 
obiectivele, proiectul, metodologia, 
aspectele statistice și organizarea unui trial 
clinic;

(20) „Protocol”: un document care descrie 
obiectivele, proiectul, metodologia, 
aspectele statistice și organizarea unui trial 
clinic. Termenul „protocol” se referă la 
protocol, versiuni succesive ale 
protocolului și modificări ale acestuia;

Or. en

Justificare

Reintroducerea definiției prevăzute în Directiva 2001/20/CE. Această cerință este utilă 
pentru a asigura că dreptul la informare al subiecților în cazul unor modificări ale 
protocolului convenit inițial este respectat.
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Amendamentul 83
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) „Raport al studiului clinic”: un 
raport care conține întregul protocol, 
eventualele sale modificări ulterioare și 
datele acestuia, un plan de analiză 
statistică, date sintetizate privind 
eficacitatea și siguranța tuturor 
rezultatelor și datele individuale 
anonimizate ale pacienților, sub formă de 
tabele sau liste.

Or. en

Justificare

Definiția orientării ICH E3. Numeroase studii de cercetare au arătat cu claritate că 
neincluderea rapoartelor privind studiile clinice în reexaminări sistematice conduce la o bază 
de dovezi incompletă, cu concluzii potențial părtinitoare privind efectele unei intervenții 
(adică, datele publicate pe cont propriu privind reboxetina au supraestimat de fapt beneficiile 
reboxetinei cu până la 115 % față de placebo și, de asemenea, au subestimat prejudiciile).

Amendamentul 84
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) „Raport al studiului clinic”: un 
raport care conține întregul protocol, 
eventualele sale modificări ulterioare și 
datele acestuia, un plan de analiză 
statistică, date sintetizate privind 
eficacitatea și siguranța tuturor 
rezultatelor și datele individuale 
anonimizate ale pacienților, sub formă de 
tabele sau liste.
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Or. en

Amendamentul 85
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Trialurile clinice etice și de bună calitate ar trebui să fie proiectate astfel încât să genereze 
date relevante pentru cunoștințele științifice privind oamenii și privind mijloacele de 
îmbunătățire a condiției acestora.

Amendamentul 86
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- răspunde la necesitățile terapeutice și de 
sănătate publică;

Or. en

Amendamentul 87
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Capitolul 2 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Procedura de autorizare a unui trial clinic Protecția subiecților și procedura de 
autorizare a unui trial clinic

Or. en

Amendamentul 88
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Principiu general

O autorizație pentru efectuarea unui trial 
clinic de către o autoritate competentă 
dintr-un stat membru în cauză poate fi 
garantată doar dacă comitetul de etică în 
cauză și-a acordat aprobarea.

Or. en

Justificare

Declarația de la Helsinki și Convenția de la Oviedo prevăd că „cercetarea cu privire la o 
persoană poate fi realizată doar dacă (…) proiectul de cercetare a fost aprobat de 
organismul competent ulterior (...) reexaminării multidisciplinare a acceptabilității sale 
etice”. După cum este prevăzut la articolul 28 alineatul (2) din regulamentul propus, 
„Drepturile, siguranța și bunăstarea subiecților au prioritate față de interesele științei și ale 
societății”. Pentru a atinge aceste obiective, este necesar să se obțină autorizarea din partea 
statelor membre, fiind condiționată de decizia comitetului de etică interdisciplinar și 
independent care este responsabil în conformitate cu legislația națională.

Amendamentul 89
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Autorizația pentru un trial clinic propus 
de o autoritate competentă dintr-un stat 
membru trebuie obținută doar după 
aprobarea de către comitetul de etică în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 90
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4b
Intervenția optimă actuală dovedită

Beneficiile, riscurile, sarcinile și 
eficacitatea unei noi intervenții trebuie 
testate comparativ cu cele ale intervenției 
optime actuale dovedite, cu excepția 
următoarelor situații:
(a) utilizarea unui placebo sau a niciunui 
tratament este acceptabilă în cadrul 
studiilor în care nu există nicio 
intervenție optimă actuală dovedită; sau
(b) atunci când din motive metodologice 
imperative și solide din punct de vedere 
științific, utilizarea unui placebo trebuie 
să determine eficacitatea sau siguranța 
unei intervenții și pacienții care primesc 
placebo sau nu primesc niciun tratament 
nu sunt supuși niciunui risc de vătămare 
gravă sau ireversibilă. 
Trebuie acordată o atenție semnificativă 
evitării abuzului de opțiunea prevăzută la 
litera (a) a primului paragraf.
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Or. en

Justificare

Principiile de bază recunoscute privind efectuarea studiilor clinice pe subiecți umani se 
bazează pe protecția drepturilor omului și a demnității umane în ceea ce privește aplicarea 
biologiei și a medicinei, astfel cum este invocată, de exemplu, în versiunea din 2008 a 
Declarației de la Helsinki (articolul 32).

Amendamentul 91
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4c
Experimente toxicologice

Protecția subiecților trialului clinic este 
asigurată în mod considerabil printr-o 
evaluare a riscurilor, bazată pe rezultatele 
experimentelor toxicologice prealabile 
oricărui trial clinic care implică utilizarea 
unui medicament neautorizat pentru 
experimente.

Or. en

Justificare

Experimentele toxicologice prealabile oricărui trial clinic au constituit o cerință a Directivei 
2001/20/CE (considerentul 2). Dezastrul TGN1412 din 2005 din Regatul Unit este dovada 
unei necesități de a realiza astfel de experimente toxicologice înainte de începerea oricărui 
trial clinic.

Amendamentul 92
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Pentru a obține o autorizație, sponsorul 
transmite un dosar de cerere statelor 
membre în cauză prin intermediul 
portalului menționat la articolul 77 
(denumit în continuare „portalul UE”).

Pentru a obține o autorizație, sponsorul 
transmite un dosar de cerere statelor 
membre în cauză prin intermediul 
portalului menționat la articolul 77 
(denumit în continuare „portalul UE”). În 
termen de șase zile de la depunerea 
dosarului de cerere, statele membre 
numesc în mod colectiv un stat membru 
raportor și un stat membru coraportor.

Or. en

Justificare

În cadrul procedurii centralizate a UE de acordare a autorizației de introducere pe piață a 
medicamentelor, statele membre numesc un raportor și un coraportor în vederea evaluării în 
comun a cererii. Un astfel de sistem consolidează cooperarea în rândul statelor membre, 
îmbunătățește siguranța pacienților, ține seama de resursele disponibile ale statelor membre 
și evită „forum shopping” (căutarea instanței celei mai favorabile), adică faptul că un 
sponsor selectează un stat membru raportor care speră să primească o decizie favorabilă.

Amendamentul 93
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Sponsorul propune unul din statele 
membre în cauză ca stat membru 
raportor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 94
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dacă statul membru propus nu dorește să 
fie stat membru raportor, acesta convine 
cu un alt stat membru ca acesta din urmă 
să fie statul membru raportor. Dacă 
niciun stat membru în cauză nu acceptă 
să fie stat membru raportor, statul 
membru raportor propus devine stat 
membru raportor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 95
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Proiectul de regulament trebuie să ia în considerare zilele calendaristice și nu pe cele 
lucrătoare. Respectarea termenelor, care este un factor de competitivitate a cercetării clinice 
europene, presupune o cooperare eficace între statele membre în cauză. Statele membre au 
un calendar diferit al zilelor de sărbătoare. Bazarea procedurilor pe zile lucrătoare ar 
implica termene de validare, de evaluare și de decizie diferite pentru statele membre în cauză.

Amendamentul 96
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În termen de șase zile de la numirea 
statului membru raportor, statul membru 
raportor propus notifică sponsorul prin 
portalul UE cu privire la următoarele:

Or. en

Amendamentul 97
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă este stat membru raportor sau
care alt stat membru în cauză este statul 
membru raportor;

(a) care alt stat membru este statul membru 
coraportor;

Or. en

Amendamentul 98
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) numărul de înregistrare al trialului 
clinic pe portalul UE.

Or. en

Justificare

Un număr de înregistrare al trialului clinic de pe portalul UE, adică identificatorul specific 
al registrului existent EudraCT, ar facilita cooperarea în rândul statelor membre la nivelul 
Uniunii.
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Amendamentul 99
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă statul membru raportor propus nu 
a notificat sponsorul în termenul menționat 
la alineatul (2), trialul clinic pentru care s-a 
depus cererea se consideră ca intrând în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cererea se consideră 
completă, trialul clinic se consideră ca 
fiind un trial clinic cu intervenție redusă, 
în cazul în care acest lucru este solicitat 
de către sponsor, iar statul membru 
raportor propus este statul membru 
raportor.

(3) Dacă statul membru raportor propus nu 
a notificat sponsorul în termenul menționat 
la alineatul (2), trialul clinic pentru care s-a 
depus cererea se consideră ca intrând în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 100
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă statul membru raportor propus nu 
a notificat sponsorul în termenul menționat 
la alineatul (2), trialul clinic pentru care s-a 
depus cererea se consideră ca intrând în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cererea se consideră completă, 
trialul clinic se consideră ca fiind un trial 
clinic cu intervenție redusă, în cazul în 
care acest lucru este solicitat de către 
sponsor, iar statul membru raportor propus 
este statul membru raportor.

(3) Dacă statul membru raportor propus nu 
a notificat sponsorul în termenul menționat 
la alineatul (2), trialul clinic pentru care s-a 
depus cererea se consideră ca intrând în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cererea se consideră completă, 
trialul clinic se consideră ca fiind un trial 
clinic care prezintă riscuri minime, în 
cazul în care acest lucru este solicitat de 
către sponsor, iar statul membru raportor 
propus este statul membru raportor.

Or. fr
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Justificare

Este de preferat ca a doua categorie de cercetare să fie definită prin nivelul de risc suportat 
de persoană și nu prin tipul de intervenție. Aceasta respectă obiectivul principal al 
regulamentului, acela de a dezvolta o abordare bazată pe risc. De altfel, trebuie aliniat 
regulamentul privind dispozițiile Convenției de la Oviedo. Această convenție, ratificată de 
numeroase state membre, definește, la articolul 17, noțiunea „riscuri minime”.

Amendamentul 101
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dacă statul membru raportor propus 
constată că cererea nu este completă, că 
trialul clinic pentru care s-a depus cererea 
nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament sau că trialul clinic 
nu este un trial clinic cu intervenție 
redusă, în cazul în care acest lucru este 
solicitat de către sponsor, acesta 
informează sponsorul prin portalul UE și 
stabilește o perioadă maximă de șase zile 
pentru ca sponsorul să prezinte observații 
sau să completeze cererea prin portalul UE.

Dacă statul membru raportor propus 
constată că cererea nu este completă, că 
trialul clinic pentru care s-a depus cererea 
nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament sau că nu este un 
trial clinic cu riscuri minime, în cazul în 
care acest lucru este solicitat de către 
sponsor, acesta informează sponsorul prin 
portalul UE și stabilește o perioadă 
maximă de șase zile pentru ca sponsorul să 
prezinte observații sau să completeze 
cererea prin portalul UE.

Or. fr

Justificare

Este de preferat ca a doua categorie de cercetare să fie definită prin nivelul de risc suportat 
de persoană și nu prin tipul de intervenție. Aceasta respectă obiectivul principal al 
regulamentului, acela de a dezvolta o abordare bazată pe risc. De altfel, trebuie aliniat 
regulamentul privind dispozițiile Convenției de la Oviedo. Această convenție, ratificată de 
numeroase state membre, definește, la articolul 17, noțiunea „riscuri minime”.

Amendamentul 102
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dacă statul membru raportor propus nu a 
notificat sponsorul în conformitate cu 
alineatul (2) literele (a) - (d) în termen de 
trei zile de la primirea observațiilor sau a 
cererii completate, cererea se consideră 
completă, trialul clinic se consideră ca 
intrând în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, trialul clinic se 
consideră un trial clinic cu intervenție 
redusă, în cazul în care acest lucru este 
solicitat de către sponsor, iar statul membru 
raportor propus este statul membru 
raportor.

Dacă statul membru raportor propus nu a 
notificat sponsorul în conformitate cu 
alineatul (2) literele (a)-(d) în termen de 
trei zile de la primirea observațiilor sau a 
cererii completate, cererea se consideră 
completă, trialul clinic se consideră ca 
intrând în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, trialul clinic se 
consideră un trial clinic care prezintă
riscuri minime, în cazul în care acest lucru 
este solicitat de către sponsor, iar statul 
membru raportor propus este statul 
membru raportor.

Or. fr

Justificare

Este de preferat ca a doua categorie de cercetare să fie definită prin nivelul de risc suportat 
de persoană și nu prin tipul de intervenție. Aceasta respectă obiectivul principal al 
regulamentului, acela de a dezvolta o abordare bazată pe risc. De altfel, trebuie aliniat 
regulamentul privind dispozițiile Convenției de la Oviedo. Această convenție, ratificată de 
numeroase state membre, definește, la articolul 17, noțiunea „riscuri minime”.

Amendamentul 103
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 104
Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

La evaluarea aspectelor acoperite de 
punctele (i) și (ii), statul membru 
raportor, după caz, ia în considerare, de 
asemenea, subpopulațiile de studiat.

Or. en

Justificare

Amendament de înlocuire a amendamentului 8 din proiectul de aviz. Particularitățile 
anumitor subpopulații (conform genului, vârstei etc.) pot să privească, de asemenea, aspecte 
precum relevanța sau riscurile și inconvenientele pentru subiectul menționat la punctul (ii). 
Prin urmare, se propune să se extindă sfera de aplicare a prezentei dispoziții și să țină seama 
de subpopulații la evaluarea tuturor elementelor menționate la punctele (i) și (ii).

Amendamentul 105
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statul membru raportor transmite partea I 
din raportul de evaluare, inclusiv concluzia 
acestuia, către sponsor și celelalte state 
membre în cauză în următoarele termene:

În sensul prezentului capitol, data 
evaluării este data la care raportul de 
evaluare este prezentat celorlalte state 
membre în cauză și data raportării este 
data la care raportul final de evaluare este 
prezentat sponsorului și celorlalte state 
membre în cauză.
Statul membru raportor transmite partea I 
din raportul de evaluare, inclusiv concluzia 
acestuia, către sponsor și celelalte state 
membre în cauză în următoarele termene, 
care include perioade pentru evaluarea 
inițială, pentru evaluarea în comun și 
pentru consolidarea raportului final.
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Or. en

Justificare

Procesul de evaluare trebuie structurat astfel încât să fie facilitată o evaluare inițială de 
către statul membru raportor, care este distribuită tuturor statelor membre în cauză care pot 
face observații apoi (evaluare în comun) și să permită suficient timp statului membru 
raportor să includă observațiile din partea statelor membre în cauză (consolidare). Acest 
proces va evita dublarea evaluării realizate de statul membru raportor și a celei realizate de 
statul membru în cauză și clarifică rolul statului membru raportor.

Amendamentul 106
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în termen de 10 zile de la data validării 
pentru trialurile clinice cu intervenție 
redusă;

(a) în termen de 10 zile de la data validării 
pentru trialurile clinice cu intervenție 
redusă; intervalul de timp pentru 
evaluarea în comun și pentru 
consolidarea de către statele membre în 
cauză și statul membru raportor nu este 
mai scurt de cinci zile;

Or. en

Justificare

Acest lucru asigură faptul că există suficient timp pentru ca statul membru raportor să 
realizeze o evaluare inițială (maximum 5 zile) și că există suficient timp pentru evaluarea și 
consolidarea în comun (minimum 5 zile).

Amendamentul 107
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în termen de 25 zile de la data validării 
pentru trialurile clinice, altele decât cele cu 

(b) în termen de 25 zile de la data validării 
pentru trialurile clinice, altele decât cele cu 
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intervenție redusă; intervenție redusă; intervalul de timp 
pentru evaluarea în comun și pentru 
consolidarea de către statele membre în 
cauză și statul membru raportor nu este 
mai scurt de 10 zile;

Or. en

Justificare

Acest lucru asigură faptul că există suficient timp pentru ca statul membru raportor să 
realizeze o evaluare inițială (maximum 15 zile) și că există suficient timp pentru evaluarea și 
consolidarea în comun (minimum 10 zile).

Amendamentul 108
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în termen de 30 de zile de la data 
validării pentru orice trial clinic cu 
medicamente experimentale pentru terapii 
avansate.

(c) în termen de 30 de zile de la data 
validării pentru orice trial clinic cu 
medicamente experimentale pentru terapii 
avansate; intervalul de timp pentru 
evaluarea în comun și pentru 
consolidarea de către statele membre în 
cauză și statul membru raportor nu este 
mai scurt de 10 zile.

Or. en

Justificare

Aceasta asigură că există suficient timp pentru ca statul membru raportor să realizeze o 
evaluare inițială (maximum 20 zile) și că există suficient timp pentru evaluarea și 
consolidarea în comun (minimum 10 zile).

Amendamentul 109
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Până la data evaluării, statul membru 
raportor elaborează și pune în circulație în 
statele membre în cauză un raport de 
evaluare inițial. Nu mai târziu de 2 zile 
înainte de data raportării, statele membre 
în cauză pot transmite statului membru 
raportor și tuturor celorlalte state membre 
în cauză orice considerent care prezintă 
relevanță pentru cerere. Statul membru 
raportor ia în considerare în mod 
corespunzător aceste considerente la 
finalizarea raportului de evaluare.

Or. en

Justificare

Aceasta asigură că statul membru raportor dispune de două zile pentru consolidarea 
observațiilor din partea statelor membre și finalizarea raportului. Aceasta evită o situație în 
care statele membre în cauză pot prezenta observații statului membru raportor până în ultima 
zi a perioadei de evaluare când raportul final trebuie prezentat sponsorului și statelor 
membre în cauză. Aceasta permite suficient timp pentru a trata în mod eficient și transparent 
observațiile statelor membre în cauză și a le include într-un raport final consolidat.

Amendamentul 110
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Raportul de evaluare este prezentat 
pe portalul UE și pus la dispoziția 
publicului.

Or. en

Amendamentul 111
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru raportor, și numai statul 
membru raportor, poate, între data 
validării și data evaluării, să solicite
explicații suplimentare din partea 
sponsorului, luând în considerare
considerentele menționate la alineatul (5).

Între data validării și data evaluării, statul 
membru raportor și numai statul membru 
raportor poate să solicite explicații 
suplimentare din partea sponsorului, luând 
în considerare propriile considerente și 
cele ale statului membru în cauză
menționate la alineatul (5).

Or. fr

Justificare

Acest amendament nu urmărește modificarea dispozițiilor propuse de Comisie în acest sens. 
El are drept obiectiv înțelegerea mai facilă a traducerii în limba franceză.

Amendamentul 112
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statul membru raportor, și numai statul 
membru raportor, poate, între data validării 
și data evaluării, să solicite explicații 
suplimentare din partea sponsorului, luând 
în considerare considerentele menționate la 
alineatul (5).

Statul membru raportor, și numai statul 
membru raportor, poate, între data validării 
și data raportării, să solicite explicații 
suplimentare din partea sponsorului, luând 
în considerare considerentele menționate la 
alineatul (5).

Or. en

Justificare

Ar trebui să se facă o distincție clară între data evaluării, ultima dată la care statele membre 
în cauză pot face observații cu privire la evaluarea inițială a statului membru raportor și 
data raportării, data la care raportul final este prezentat sponsorului și statelor membre în 
cauză.
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Amendamentul 113
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a obține aceste explicații 
suplimentare, statul membru raportor poate 
prelungi termenul menționat la alineatul 
(4) cu o perioadă de maximum 20 zile 
pentru trialurile clinice cu intervenție 
redusă și cu o perioadă de maximum 30 de 
zile pentru alte trialuri decât trialurile 
clinice cu intervenție redusă.

Or. en

Justificare

Intervalele de timp nu trebuie suspendate. Perioada în care sunt solicitate explicații 
suplimentare ar trebui să facă parte din calendarele globale pentru autorizare. Calendarele 
ar trebui să permită un interval de timp suficient pentru evaluarea și consolidarea în comun a 
răspunsurilor și a întrebărilor primite de la sponsor. Deoarece perioada evaluării în comun a 
explicațiilor suplimentare este inclusă în calendarul prelungit (20 sau 30) de zile, calendarul 
pentru autorizare nu prezintă modificări semnificative.

Amendamentul 114
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, în momentul primirii explicațiilor 
suplimentare, perioada rămasă pentru 
depunerea părții I a raportului de 
evaluare este mai mică de trei zile, în 
cazul trialurilor clinice cu intervenție 
redusă, și mai mică de cinci zile pentru 
alte trialuri decât trialurile clinice cu 
intervenție redusă, termenul se 
prelungește la trei și, respectiv, cinci zile.

În momentul primirii explicațiilor 
suplimentare, statele membre în cauză 
transmit considerente statului membru în 
cauză cu până la două zile înainte de data 
raportării. Statul membru raportor va lua 
în considerare aceste considerente la 
finalizarea raportului de evaluare. 
Intervalul de timp pentru evaluarea în 
comun și pentru consolidarea de către 
statele membre în cauză și statul membru 
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raportor a explicațiilor suplimentare nu 
este mai scurt de cinci zile pentru 
trialurile cu intervenție redusă și de 10 
zile pentru alte trialuri decât trialurile 
clinice cu intervenție redusă.

Or. en

Justificare

Procesul de evaluare a explicațiilor suplimentare ar trebui să reflecte procesul de evaluare în 
comun a cererii. Statul membru raportor are nevoie de două zile pentru a consolida 
observațiile și a finaliza raportul de evaluare. Acest lucru asigură, de asemenea, faptul că 
statul membru raportor dispune de suficient timp pentru a realiza o evaluare inițială 
(maximum 15 zile pentru trialuri cu intervenție redusă sau 20 de zile pentru alte trialuri) și că 
dispune de suficient timp pentru evaluarea și consolidarea în comun (minimum cinci zile 
pentru trialuri cu intervenție redusă sau 10 zile pentru alte trialuri).

Amendamentul 115
Emma McClarkin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru raportor poate, de 
asemenea, să prelungească intervalul de 
timp menționat la alineatele (4) și (6a) 
până la 60 de zile pentru trialurile care 
implică medicamente pentru terapie 
avansată sau alte terapii noi, pentru a se 
consulta cu comitetele specializate.

Or. en

Justificare

Intervalele de timp ar trebui să permită suficient timp pentru obținerea de informații 
specializate pentru procesul de evaluare, atunci când sunt necesare pentru medicamente 
utilizate în terapii avansate sau doar în alte terapii noi. Acest lucru este posibil în temeiul 
directivei în vigoare.
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Amendamentul 116
Toine Manders

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură că cererea și 
existența unui portal UE sunt comunicate 
suficient publicului.

Or. en

Amendamentul 117
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Dacă statul membru raportor nu își 
prezintă raportul de evaluare în termenele 
prevăzute la alineatele (4), (5) și (7), 
prima parte din trialul clinic este 
considerată ca fiind acceptată de către 
statul membru raportor.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 118
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Raportul de evaluare privind trialurile 

clinice în domeniul bolilor rare
(1) În cazul specific al trialurilor clinice 
în domeniul bolilor rare, astfel cum sunt 
definite la Regulamentul (CE) nr. 
141/2000 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind medicamentele 
orfane1, statul membru raportor solicită 
avizul specializat al Grupului de lucru 
pentru consultanță științifică al Agenției 
Europene pentru Medicamente privind 
boala sau grupul de boli vizate de trialul 
clinic, inclusiv privind aspectele acoperite 
de partea II a evaluării.
(2) În scopul evaluării aspectelor 
menționate la articolul 7, statul membru 
raportor notifică avizul Grupului de lucru 
pentru consultanță științifică statelor 
membre în cauză fără întârziere 
nejustificată.
_____________
1JO L 18, 22.1.2000, p. 1.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 119
Philippe Juvin

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

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 120
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 121
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 122
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Acest amendament nu urmărește modificarea dispozițiilor propuse de Comisie în acest sens. 
El are drept obiectiv să facă mai ușor de înțeles traducerea în limba franceză.

Amendamentul 123
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

Textul propus de Comisie [articolul 8 alineatul (2)] permite unui stat membru în cauză să 
conteste decizia de autorizare a unui trial luată de statul membru raportor, însă nu arată care 
este consecința. Amendamentul precizează în mod clar că, în acest caz, statul membru poate 
obține o „derogare” („opt out”) de la concluziile statului membru raportor și că trialul nu se 
poate desfășura în statul membru în cauză.
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Amendamentul 124
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) existența unor diferențe semnificative 
privind practica clinică uzuală între statul 
membru în cauză și statul membru raportor 
care ar conduce la situația în care un 
subiect ar beneficia de un tratament 
inferior față de practica clinică uzuală;

(a) existența unor diferențe semnificative 
privind practica clinică uzuală între statul 
membru în cauză și statul membru raportor 
care ar conduce la situația în care un 
subiect ar beneficia de o îngrijire medicală 
inferioară față de practica clinică uzuală;

Or. en

Amendamentul 125
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) încălcarea unor dispoziții naționale 
mai cuprinzătoare pentru protecția 
subiecților trialului clinic decât 
dispozițiile prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește persoanele 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 126
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) refuzul comitetului de etică de a 
aproba efectuarea unui trial clinic în 
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statul membru în cauză

Or. en

Amendamentul 127
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 128
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) încălcarea unei legislații naționale 
mai cuprinzătoare pentru protecția 
subiectului trialului clinic, în special în 
ceea ce privește persoanele vulnerabile

Or. en

Amendamentul 129
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 130
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează precizarea prezentei dispoziții a proiectului de regulament.

Amendamentul 131
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Sarcină disproporțională pentru statele membre, având în vedere calendarul foarte scurt. O 
astfel de justificare ar trebui documentată în evaluarea statelor membre raportoare [a se 
vedea amendamentul propus la articolul 6 alineatul (2) punctul 5].

Amendamentul 132
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 133
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 134
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 135
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 136
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 137
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 12 –paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sponsorul poate retrage cererea în orice 
moment până la data evaluării. În acest caz, 
cererea poate fi retrasă numai cu privire la 
toate statele membre în cauză. O 
înregistrare a cererilor de retragere 
rămâne în baza de date a UE și pentru 
fiecare retragere trebuie furnizate 
argumente. 

Or. en

Amendamentul 138
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul capitol nu aduce atingere 
posibilității ca sponsorul să depună, în 
urma refuzului acordării unei autorizații 
sau a retragerii cererii, o cerere de 
autorizare destinată oricărui stat membru în 
cauză. Cererea menționată se consideră o 
nouă cerere de autorizare a unui alt trial 
clinic. În noua cerere trebuie incluse 
explicații cu privire la cererile, retragerile 
și refuzurile anterioare.

Or. en

Amendamentul 139
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 140
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Acest lucru asigură faptul că un stat membru raportor pentru autorizarea inițială este statul 
membru raportor pentru procedura de extindere a trialului clinic. Un stat membru raportor 
ar trebui să fie numit doar dacă există trei sau mai multe state membre implicate într-o 
cerere. Un trial clinic nu ar trebui extins pe baza unui trial autorizat doar de unul sau două 
state membre. O decizie UE ar trebui să se bazeze întotdeauna pe o decizie majoritară a 
statelor membre, ceea ce înseamnă că numărul minim de state membre implicate pentru a 
obține aceasta trebuie să fie trei.
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Amendamentul 141
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 142
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Este de preferat ca a doua categorie de cercetare să fie definită prin nivelul de risc suportat 
de persoană și nu prin tipul de intervenție. Aceasta respectă obiectivul principal al 
regulamentului, acela de a dezvolta o abordare bazată pe risc. De altfel, trebuie aliniat 
regulamentul privind dispozițiile Convenției de la Oviedo. Această convenție, ratificată de 
numeroase state membre, definește, la articolul 17, noțiunea „riscuri minime”.
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Amendamentul 143
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Dacă trialul clinic a fost efectuat în 
afara Uniunii, acesta este în conformitate 
cu dispozițiile prezentului regulament în 
ceea ce privește drepturile, siguranța, 
sănătatea și relevanța subiecților,
fiabilitatea și robustețea datelor generate în 
cadrul trialului clinic.

Or. en

Amendamentul 144
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Justificare

Articolul 28 alineatul (1) litera (a) trebuie modificat. Traducerea nu este adecvată.

Amendamentul 145
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conformitatea cu litera (a) este 
respectată în permanență;

(b) principiile enunțate la litera (a) trebuie 
respectate pe întreaga durată a studiului;

Or. fr

Justificare

Traducerea propusă în limba franceză nu pare coerentă. Acest amendament are un rol 
lingvistic.

Amendamentul 146
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 147
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 148
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

Pentru o mai mare coerență, condiția de la litera (d) a articolului 28 alineatul (1) trebuie 
deplasată. Într-adevăr, în practică, înainte de a-și da consimțământul în cunoștință de cauză, 
subiectul sau reprezentantul său legal trebuie să fi fost informat cum se cuvine cu privire la 
obiectivele, riscurile și inconvenientele trialului clinic.
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Amendamentul 149
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Subiectului ar trebui să i se acorde suficient timp pentru a lua o decizie. Atunci când o decizie 
ar trebui luată cu promptitudine, aceasta nu ar trebui să se aplice situațiilor de urgență.

Amendamentul 150
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere articolului 28, 
în cazul în care trialul clinic prezintă 
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riscuri minime, consimțământul în 
cunoștință de cauză poate fi oral, cu 
condiția să fie documentat corespunzător, 
conform legislației statului membru în 
cauză.

Or. fr

Justificare

Proiectul de regulament nu adaptează metodele de informare și de obținere a 
consimțământului în funcție de riscul și de constrângerea pe care le implică cercetarea. 
Având în vedere „natura intrinsecă națională” a acestui aspect, este indispensabil să se 
permită statelor membre să faciliteze metodele de obținere a consimțământului pentru trialuri 
clinice cu riscuri minime, cu condiția documentării cum se cuvine a consimțământului 
participantului.

Amendamentul 151
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) subiectul aflat în incapacitate a primit 
informații adecvate în funcție de 
capacitatea sa de înțelegere, cu privire la 
trialul clinic, riscuri și beneficii;

(b) subiectul aflat în incapacitate a primit 
informații adaptate la capacitatea sa de 
înțelegere, cu privire la trialul clinic, riscuri 
și beneficii de către investigatorul sau 
reprezentantul său, conform legislației 
statului membru în cauză;

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 152
Philippe Juvin, Cristian Silviu Bușoi
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Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) astfel de cercetări se referă în mod 
direct la o afecțiune care pune în pericol 
viața sau care produce invalidități de care 
suferă subiectul;

(f) astfel de cercetări se referă în mod 
direct la o afecțiune de care suferă 
persoana în cauză;

Or. fr

Justificare

Articolul 30 vizează pacienții care se află în incapacitatea de a-și da consimțământul, din 
cauza bolilor care le alterează funcțiile cognitive. Această condiție diferă de situațiile de 
urgență prevăzute la articolul 32 și care nu trebuie menționate aici. Adjectivul „care produce 
invalidități” (cu sensul de „atonic”) este puțin utilizat în Franța în prezent. Nu trebuie 
menționată decât afecțiunea medicală „de care suferă persoana în cauză” și care este cauza 
incapacității sale de a-și da consimțământul.

Amendamentul 153
Philippe Juvin, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) există o speranță justificată că 
participarea la trialul clinic va produce un 
beneficiu subiectului aflat în incapacitate 
care depășește riscurile sau care nu 
prezintă niciun risc.

(h) există o speranță justificată că 
participarea la trialul clinic va produce un 
beneficiu subiectului aflat în incapacitate 
care depășește riscurile sau care nu 
prezintă decât riscuri minime.

Or. fr

Justificare

Propunerea de regulament nu se aplică decât trialurilor clinice care prezintă riscuri (minime 
sau care depășesc riscurile minime). Ea nu acoperă cercetările nonintervenționale care nu 
prezintă, prin definiție, niciun risc.

Amendamentul 154
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere articolului 31 
alineatul (1), în cazul în care triajul clinic 
prezintă riscuri minime sau în cazul în 
care acordul celui de-al doilea titular nu 
poate fi dat în termeni compatibili cu 
cerințele metodologice ale cercetării și sub 
rezerva unui aviz tehnic favorabil, trialul 
clinic pe minor poate începe în urma 
consimțământului titularului autorității 
parentale prezent.

Or. fr

Justificare

Proiectul de regulament nu adaptează metodele de obținere a consimțământului în funcție de 
riscul și de constrângerea pe care le implică cercetarea. Este preferabil ca statele membre să 
aibă posibilitatea de a facilita metodele de obținere a consimțământului pentru trialuri clinice 
cu riscuri minime pe minori în cazul în care este imposibil să se aștepte sosirea celui de-al 
doilea titular al autorității parentale din cauza perioadei foarte scurte de incluziune și sub 
rezerva unui aviz etic favorabil. 

Amendamentul 155
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a fost obținut consimțământul în 
cunoștință de cauză al reprezentantului 
legal, iar consimțământul reprezintă voința 
prezumată a minorului;

(a) a fost obținut consimțământul în 
cunoștință de cauză al celor doi 
reprezentanți legali, iar consimțământul 
reprezintă voința prezumată a minorului;

Or. fr
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Justificare

Trebuie respectate diversele legislații naționale în materie de trialuri clinice pe minori. De 
exemplu, în dreptul francez, în cazul trialurilor clinice pe minori, consimțământul trebuie să 
fie dat în mod obligatoriu de către cei doi titulari ai autorității parentale.

Amendamentul 156
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) în urma trialului clinic se obțin anumite 
avantaje directe pentru grupul de pacienți.

(h) în urma trialului clinic se pot obține
anumite avantaje directe pentru categoria 
de pacienți vizați de trial.

Or. fr

Justificare

Termenul „categorie” este mai adecvat.

Amendamentul 157
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 28 
alineatul (1) literele (c) și (d), de la 
articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (b) și 
de la articolului 31 alineatul (1) literele (a) 
și (b), consimțământul în cunoștință de 
cauză poate fi obținut după începerea 
trialului clinic pentru a continua trialul 
clinic, iar informațiile cu privire la trialul 
clinic pot fi oferite după începerea trialului 
clinic, dacă sunt îndeplinite toate condițiile 
următoare:

(1) Prin derogare de la articolul 28 
alineatul (1) literele (c) și (d), de la 
articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (b) și 
de la articolului 31 alineatul (1) literele (a) 
și (b), consimțământul în cunoștință de 
cauză prevăzut la articolul 29 alineatul (1) 
trebuie să fie obținut cât mai curând 
posibil după începerea trialului clinic, iar 
informațiile cu privire la trialul clinic sunt
oferite după începerea trialului clinic, dacă 
sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
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Or. fr

Justificare

Consimțământul pentru continuarea trialului ar trebui să fie solicitat imediat ce subiectul își 
regăsește capacitatea de a consimți și de preferință, înainte de finalizarea trialului.

Amendamentul 158
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din cauza caracterului urgent al 
situației, cauzată de o afecțiune medicală 
subită care pune în pericol viața sau de o 
altă afecțiune subită gravă, este imposibil 
să se obțină consimțământul prealabil în 
cunoștință de cauză al subiectului, iar 
furnizarea de informații prealabile către 
subiect este imposibilă ;

(a) din cauza caracterului urgent al 
situației, cauzată de o afecțiune medicală 
subită care pune în pericol viața sau de o 
altă afecțiune subită gravă, este imposibil 
să se obțină consimțământul prealabil în 
cunoștință de cauză al subiectului sau al 
reprezentantului său legal (părinte sau 
tutore), iar furnizarea de informații 
prealabile către subiect sau reprezentantul 
său legal (părinte sau tutore) este 
imposibilă;

Or. en

Amendamentul 159
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din cauza caracterului urgent al 
situației, cauzată de o afecțiune medicală 
subită care pune în pericol viața sau de o 
altă afecțiune subită gravă, este imposibil 
să se obțină consimțământul prealabil în 
cunoștință de cauză al subiectului, iar 
furnizarea de informații prealabile către 

(a) din cauza caracterului urgent al 
situației, este imposibil să se obțină 
consimțământul prealabil în cunoștință de 
cauză al subiectului, iar furnizarea de 
informații prealabile către subiect este 
imposibilă 
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subiect este imposibilă;

Or. fr

Amendamentul 160
Philippe Juvin, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu este disponibil niciun
reprezentantul legal;

(b) acordul reprezentantului legal nu 
poate fi dat în termeni compatibili cu 
cerințele metodologice ale cercetării;

Or. fr

Justificare

Pentru recurgerea la un trial clinic în situații de urgență, trebuie eliminată condiția absenței 
reprezentantului. În caz contrar, această dispoziție ar constitui un regres pentru anumite 
legislații naționale. De exemplu, în dreptul francez, o dispoziție autorizează începerea 
trialului fără consimțământul prealabil al familiei, chiar dacă aceasta este prezentă în caz de 
urgențe vitale imediate (stop cardiac).

Amendamentul 161
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investigatorul nu are cunoștință de 
obiecții exprimate în trecut de către 
subiect;

(c) investigatorul sau reprezentantul legal
nu are cunoștință de obiecții exprimate în 
trecut de către subiect;

Or. en

Amendamentul 162
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cercetarea se referă direct la o 
afecțiune medicală care determină 
imposibilitatea de a obține 
consimțământul prealabil în cunoștință de 
cauză și de a furniza informații 
prealabile;

eliminat

Or. fr

Justificare

Situația de urgență nu reprezintă întotdeauna cauza imposibilității de a obține 
consimțământul: de exemplu o cercetare privind șocurile poate viza pacienți spitalizați la 
terapie intensivă și, prin urmare, aflați în imposibilitatea de a-și da consimțământul (comă, 
sedare). O lectură literală a acestui articol ar putea împiedica desfășurarea acestei cercetări.

Amendamentul 163
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) trialul clinic prezintă doar un risc 
proporțional cu referința la condiția 
medicală subiacentă (boală care amenință 
viața) pentru subiect și cauzează 
subiectului doar inconveniente 
proporționale.

Or. en

Amendamentul 164
Philippe Juvin, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) există o speranță justificată că 
participarea la trialul clinic va produce un 
beneficiu subiectului aflat în incapacitate 
care depășește riscurile sau care nu 
prezintă decât riscuri minime.

Or. fr

Justificare

Philippe Juvin salută posibilitatea pe care o oferă proiectul de regulament de a deroga de la 
consimțământul prealabil al pacientului pentru trialuri clinice în situații de urgență. Totuși, 
limitarea posibilității de a desfășura astfel de cercetări la cea care prezintă riscuri minime 
pare prea restrictivă și ar constitui un regres pentru anumite state membre. În practică, 
această dispoziție ar exclude numeroase cercetări în domeniul reanimării și pe cele privind 
produsele inovatoare.

Amendamentul 165
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care subiectul, sau după 
caz, reprezentantul său legal, nu permite 
continuarea cercetării, ei sunt informați 
că se pot opune utilizării datelor obținute 
înainte de refuzul de a-și da 
consimțământul.

Or. fr

Justificare

Pentru a garanta siguranța subiectului, precum și fiabilitatea datelor, Philippe Juvin propune 
introducerea unei dispoziții suplimentare care să oblige investigatorul sau reprezentantul 
acestuia să întrebe subiectul sau, după caz, reprezentantul său dacă se opune utilizării 
datelor respective.
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Amendamentul 166
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) referitor la subiecții aflați în 
incapacitate și la minori, consimțământul 
în cunoștință de cauză menționat la 
alineatul (1) se obține cât mai curând 
posibil de la reprezentantul legal, iar 
informațiile menționate la alineatul (1) se 
furnizează subiectului cât mai curând 
posibil;

(a) referitor la subiecții aflați în 
incapacitate și la minori, consimțământul 
în cunoștință de cauză menționat la 
alineatul (1) se obține cât mai curând 
posibil de la reprezentantul legal, iar 
informațiile menționate la alineatul (1) se 
furnizează subiectului de către investigator 
sau de către reprezentantul său cât mai 
curând posibil;

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 167
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 15 zile de la începerea trialului 
clinic care privește statul membru 
respectiv.

Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 30 zile de la începerea trialului 
clinic care privește statul membru 
respectiv.

Or. fr

Amendamentul 168
Christel Schaldemose
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Înainte de a le începe, toate trialurile 
clinice ar trebui înregistrate în baza de
date menționată în prezentul regulament. 
Informațiile furnizate includ data 
începerii și data încheierii recrutării 
subiecților.

Or. en

Amendamentul 169
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 15 zile de la încheierea recrutării 
subiecților. În cazul reînceperii recrutării, 
se aplică alineatul (1).

Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 30 zile de la încheierea recrutării 
subiecților. În cazul reînceperii recrutării, 
se aplică alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 170
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Sfârșitul trialului clinic, încetarea 
anticipată a trialului clinic

Sfârșitul trialului clinic, încetarea 
anticipată a trialului clinic și prezentarea 
rezultatelor

Or. en
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Justificare

Adaptarea titlului pentru a reflecta conținutul articolului.

Amendamentul 171
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 15 zile de la sfârșitul trialului 
clinic.

Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 30 zile de la sfârșitul trialului 
clinic.

Or. fr

Amendamentul 172
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În termen de un an de la sfârșitul trialului 
clinic, sponsorul transmite bazei de date a 
UE un rezumat al rezultatelor trialului 
clinic și al raportului privind studiul 
clinic.

Or. en

Amendamentul 173
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, la data depunerii cererii 
de autorizare, trialul clinic urmează să fie 
utilizat pentru obținerea unei autorizații 
de introducere pe piață a unui 
medicament, rezumatul rezultatelor 
menționat la alineatul (1) este prezentat în 
termen de 30 de zile de la data autorizației 
de introducere pe piață sau, după caz, în 
termen de un an de la decizia de 
întrerupere a dezvoltării unui 
medicament. 

Or. en

Justificare

Întrucât rezumatul rezultatelor trialurilor clinice trebuie dezvăluit, competitivitatea 
sponsorului nu ar trebui să fie afectată de această dezvăluire. Prin urmare, se propune ca, 
doar pentru trialurile clinice, rezultatele să fie dezvăluite la 30 de zile de la data acordării 
autorizației de introducere pe piață. În cazul în care dezvoltarea unui medicament este oprită, 
rezultatele ar trebui publicate în termen de un an de la data deciziei de întrerupere a 
procesului de dezvoltare.

Amendamentul 174
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 175
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În sensul prezentului regulament, în 
cazul în care un trial clinic suspendat sau 
întrerupt temporar nu este reînceput, data 
deciziei sponsorului de a nu reîncepe trialul 
clinic se consideră a fi sfârșitul trialului 
clinic. În caz de încetare anticipată, data 
încetării anticipate se consideră ca fiind 
data sfârșitului trialului clinic. După 12 
luni de întrerupere temporară, datele 
trialului clinic sunt făcute publice, chiar 
dacă sunt incomplete.

Or. en

Amendamentul 176
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Dacă un trial clinic este întrerupt, 
sponsorul notifică motivele acestei 
întreruperi statului membru în cauză prin 
portalul UE în termen de 15 zile de la data 
deciziei de întrerupere a trialului clinic.

Or. en
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Justificare

Modificare care vizează asigurarea transparenței cu privire la motivele întreruperii trialului 
clinic.

Amendamentul 177
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
85 de modificare a anexei IIIa, cu scopul 
de a le adapta la evoluțiile mondiale sau 
științifice în domeniul reglementării.

Or. en

Justificare

Flexibilitatea este necesară în vederea adaptării conținutului rezumatului rezultatelor în 
cazul unor dezvoltări științifice sau de reglementare globală.

Amendamentul 178
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 36 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare 
„agenția”) instituie și menține o bază de 
date electronică pentru raportarea 
prevăzută la articolele 38 și 39.

Agenția Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare 
„agenția”) instituie și menține o bază de 
date electronică pentru raportarea 
prevăzută la articolele 38 și 39. Respectiva 
bază de date electronică este un modul al 
bazei de date menționate la articolul 24 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004.
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Or. en

Justificare

Corectarea bazei legale a bazei de date EUdraVigilence. Acest amendament înlocuiește 
amendamentul 17 din proiectul de aviz.

Amendamentul 179
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sponsorul raportează pe cale 
electronică și fără întârziere către baza de 
date electronică prevăzută la articolul 36 
toate informațiile relevante privind reacțiile 
adverse grave neașteptate suspectate la 
medicamentele experimentale în măsura în 
care reacțiile adverse grave neașteptate 
suspectate au avut loc în cadrul unui trial 
clinic desfășurat de către sponsor, sau au 
avut loc într-un trial clinic care are 
legătură cu sponsorul.

(1) Sponsorul raportează pe cale 
electronică și în cadrul intervalelor de 
timp specificate în anexa III către baza de 
date electronică prevăzută la articolul 36 
toate informațiile relevante privind reacțiile 
adverse grave neașteptate suspectate la 
medicamentele experimentale în măsura în 
care reacțiile adverse grave neașteptate 
suspectate au avut loc în cadrul unui trial 
clinic desfășurat de către sponsor sau de 
către un alt sponsor care este fie parte a 
aceleiași societăți, fie o parte cu care 
sponsorul dezvoltă în comun 
medicamentul pe baza unui acord formal.

Or. en

Amendamentul 180
Emma McClarkin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când sponsorul nu are acces 
la anumite informații și, prin urmare, nu 
poate prezenta un raport complet, acest 
aspect ar trebui menționat în raport.
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În cazul în care un trial clinic nu implică 
utilizarea a mai mult de un medicament 
experimental, sponsorul poate prezenta 
un singur raport referitor la siguranța cu 
privire la toate medicamentele 
experimentale utilizate în cadrul trialului. 
Sponsorul ar trebui să precizeze motivele 
acestei decizii în raport.

Or. en

Amendamentul 181
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obligația prevăzută la alineatul (1) 
începe cu prima autorizare a unui trial 
clinic în conformitate cu prezentul 
regulament. Aceasta se încheie la sfârșitul 
ultimului trial clinic desfășurat de către 
sponsor cu medicamentul experimental în 
cauză.

(2) Obligația pentru un anumit sponsor
prevăzută la alineatul (1) începe cu prima 
autorizare a unui trial clinic în conformitate 
cu prezentul regulament pentru sponsorul 
respectiv. Aceasta se încheie la sfârșitul 
ultimului trial clinic desfășurat de către 
sponsor cu medicamentul experimental în 
cauză. Raportarea anuală nu se aplică 
atunci când un sponsor nu efectuează în 
prezent niciun trial clinic cu 
medicamentul experimental.

Or. en

Amendamentul 182
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Raportarea privind siguranța 
medicamentelor auxiliare se face în 
conformitate cu capitolul 3 din Directiva 

Raportarea privind siguranța 
medicamentelor auxiliare se face în 
conformitate cu Directiva 2010/84/UE.
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2001/83/CE.

Or. fr

Justificare

Trebuie modificat numărul de referință al directivei. Într-adevăr, Directiva 2010/84/UE, 
intrată în vigoare în ianuarie 2011, modifică, în ceea ce privește farmacovigilența, Directiva 
2001/83/CE.

Amendamentul 183
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă trialul clinic este un trial clinic cu 
intervenție redusă;

(a) dacă trialul clinic este un trial clinic cu 
riscuri minime;

Or. fr

Justificare

Este preferabil ca proiectul de regulament să se bazeze pe o abordare fondată pe riscul pe 
care îl presupune cercetarea și ca monitorizarea să fie adaptată în funcție de riscul pe care 
și-l asumă subiectul care participă la trialul clinic.

Amendamentul 184
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Medicamentele experimentale trebuie să 
fie urmărite, depozitate, distruse și 
returnate în mod adecvat și proporțional 
pentru a asigura siguranța subiecților și 
fiabilitatea și robustețea datelor generate în 
cadrul trialului clinic, luând în considerare 
dacă medicamentul experimental este 
autorizat și dacă, după caz, trialul clinic 

Medicamentele experimentale trebuie să 
fie urmărite, depozitate, distruse și 
returnate în mod adecvat și proporțional 
pentru a asigura siguranța subiecților și 
fiabilitatea și robustețea datelor generate în 
cadrul trialului clinic, luând în considerare 
dacă medicamentul experimental este 
autorizat și dacă, după caz, trialul clinic 
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este un trial clinic cu intervenție redusă. este un trial clinic cu riscuri minime.

Or. fr

Justificare

Este preferabil ca proiectul de regulament să se bazeze pe o abordare fondată pe riscul pe 
care îl presupune cercetarea și ca dispozițiile privind trasabilitatea, stocarea, distrugerea și 
returnarea medicamentelor experimentale să fie adaptate în funcție de riscul pe care și-l 
asumă subiectul care participă la trialul clinic.

Amendamentul 185
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 186
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sponsorul notifică prin portalul UE și 
fără întârziere statele membre în cauză cu 
privire la orice evenimente neprevăzute
care afectează raportul beneficiu-risc al 
trialului clinic, dar care nu sunt reacții 
adverse grave neașteptate suspectate, astfel 
cum se face referire la articolul 38.

(1) Sponsorul notifică prin portalul UE și 
fără întârziere organismele competente din
statele membre în cauză cu privire la orice 
eveniment neprevăzut care afectează 
raportul beneficiu-risc al trialului clinic, 
dar care nu sunt reacții adverse grave 
neașteptate suspectate, astfel cum se face 
referire la articolul 38.
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Or. en

Justificare

Informațiile cu privire la profilul risc-beneficii ar trebui furnizate, de asemenea, comitetelor 
de etică. Termenul de „organisme competente” cuprinde atât autoritățile naționale, cât și 
comitetele de etică.

Amendamentul 187
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sponsorul și investigatorul arhivează 
conținutul dosarului standard al trialului 
clinic în format electronic după sfârșitul 
trialului clinic. Dosarul standard în format 
electronic este arhivat în format lizibil și 
ușor accesibil. Cu toate acestea, dosarele 
medicale ale subiecților se arhivează în 
conformitate cu legislația națională.

Or. en

Amendamentul 188
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 66 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Limba informațiilor de pe etichetă este 
stabilită de statul membru în cauză. 
Medicamentul poate fi etichetat în mai 
multe limbi.

Limba informațiilor de pe etichetă este 
stabilită de statul membru în cauză și este 
una dintre limbile oficiale ale Uniunii.
Medicamentul poate fi etichetat în mai 
multe limbi.

Or. en
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Justificare

Clarificarea formulării amendamentului 25. Pentru a nu impune sarcini inutile, informațiile 
de pe etichetă ar trebui să fie scrise doar în limba oficială a UE. Aceasta nu ar trebui să 
împiedice statele membre în cauză de la impunerea utilizării unei limbi care nu este o limbă 
oficială a statului membru respectiv, dar care este relevantă pentru localizarea sitului 
trialurilor clinice. Aspectul din urmă ar trebui luat, de asemenea, în considerare de statul 
membru care are mai multe limbi oficiale ale UE.

Amendamentul 189
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 72 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Pentru trialurile clinice altele decât 
trialurile clinice cu intervenție redusă, 
sponsorul asigură repararea prejudiciului în 
conformitate cu legile aplicabile privind 
răspunderea sponsorului și a 
investigatorului pentru orice prejudiciu 
suferit de subiecți. Această reparare a 
prejudiciului este asigurată indiferent de 
capacitatea financiară a sponsorului și a 
investigatorului.

Pentru trialurile clinice, sponsorul asigură 
repararea prejudiciului în conformitate cu 
legile aplicabile privind răspunderea 
sponsorului și a investigatorului pentru 
orice prejudiciu suferit de subiecți. Această 
reparare a prejudiciului este asigurată 
indiferent de capacitatea financiară a 
sponsorului și a investigatorului.

Or. en

Amendamentul 190
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 72 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Pentru trialurile clinice, altele decât 
trialurile clinice cu intervenție redusă, 
sponsorul asigură repararea prejudiciului în 
conformitate cu legile aplicabile privind 
răspunderea sponsorului și a 
investigatorului pentru orice prejudiciu 

Pentru trialurile clinice, altele decât 
trialurile clinice cu intervenție redusă, 
sponsorul asigură repararea prejudiciului în 
conformitate cu legislația aplicabilă 
privind răspunderea sponsorului și a 
investigatorului, inclusiv prin asigurare, 
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suferit de subiecți. Această reparare a 
prejudiciului este asigurată indiferent de 
capacitatea financiară a sponsorului și a 
investigatorului.

pentru orice prejudiciu suferit de subiecți. 
Această reparare a prejudiciului este 
asigurată indiferent de capacitatea 
financiară a sponsorului și a 
investigatorului.

Atunci când repararea prejudiciului este 
furnizată prin asigurare, un sponsor 
poate utiliza o singură poliță de asigurare 
pentru a acoperi unul sau mai multe 
trialuri clinice în cadrul aceluiași stat 
membru.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că asigurarea comercială rămâne o opțiune împreună cu 
sistemul național de despăgubire. Mai mult, prin permiterea sponsorilor să acopere mai mult 
de un trial clinic în cadrul aceluiași stat membru de aceeași poliță de asigurare se vor reduce 
costurile de asigurare.

Amendamentul 191
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură un mecanism 
național de despăgubire pentru repararea 
prejudiciilor prevăzute la articolul 72.

(1) Pentru trialurile clinice care, din 
motive obiective, nu au fost propuse, la 
momentul depunerii cererii de autorizare, 
să fie utilizate pentru a obține o 
autorizație de introducere pe piață a unui 
medicament, statele membre asigură un 
mecanism național de despăgubire pentru 
repararea prejudiciilor prevăzute la 
articolul 72.

Utilizarea unei sistem de despăgubire este 
gratuit sau supus unui onorariu nominal.

Or. en
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Justificare

Există incertitudini cu privire la modul în care un astfel de sistem funcționează și este 
finanțat. În orice caz, accesul la sistemul național de despăgubire ar trebui să fie limitat la 
trialuri clinice necomerciale. Pentru a dispune de o valoare adăugată reală, utilizarea 
acestui sistem ar trebui să fie gratuită sau la un cost moderat (onorariu nominal). Sistemul 
comercial de asigurare nu ar trebui să fie pus în concurență cu un sistem public care 
funcționează pe o bază non-profit, dat fiind faptul că aceasta ar putea scoate asiguratorii de 
pe această piață.

Amendamentul 192
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Utilizarea mecanismului național de 
despăgubire este gratuită în cazul în care, 
din motive obiective, trialul clinic nu a 
fost destinat, în momentul depunerii 
cererii de autorizare a trialului clinic 
respectiv, utilizării pentru obținerea unei 
autorizații de introducere pe piață a unui 
medicament.

eliminat

Pentru toate celelalte trialuri clinice, 
utilizarea mecanismului național de 
despăgubire poate face obiectul unor taxe. 
Statele membre stabilesc această taxă pe o 
bază nonprofit, luând în considerare 
riscul prezentat de trialul clinic, 
prejudiciul potențial și probabilitatea 
prejudiciului.

Or. en

Justificare

Accesul la sistemul național de despăgubire ar trebui să fie limitat la sponsorii trialurilor 
clinice necomerciale. Restul textului a fost mutat la alineatul (1).

Amendamentul 193
Christel Schaldemose
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Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) sunt 
comunicate tuturor statelor membre în 
cauză prin portalul UE.

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) sunt 
publicate și comunicate tuturor statelor 
membre în cauză prin portalul UE.

Or. en

Amendamentul 194
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă statele membre supraveghează în 
mod corect conformitatea cu prezentul 
regulament;

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminarea articolului 76 alineatul (1) litera (a) care introduce o competență a Comisiei de a 
inspecta statele membre în ceea ce privește conformitatea cu regulamentul. Legislația 
medicamentelor nu prevede nicăieri această competență a Comisiei. Comisia nu clarifică de 
ce a introdus această competență în topul instrumentelor existente pentru a asigura 
conformitatea statelor membre.

Amendamentul 195
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– protecția informațiilor comerciale 
confidențiale;

– protecția informațiilor comerciale 
confidențiale, în special prin luarea în 
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considerare a situației de autorizare a 
produsului;

Or. en

Justificare

Statutul informațiilor comerciale confidențiale depinde de situația autorizării unui 
medicament și, ca atare, ar trebui să fie luat în considerare la definirea cerințelor de 
dezvăluire în conformitate cu legislația UE aplicabilă.

Amendamentul 196
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 90 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 99a
Reexaminarea regulamentului

Încă de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, Comisia 
Europeană prezintă, la fiecare 5 ani, 
Parlamentului European și Consiliului, 
un raport privind stadiul de punere în 
aplicare a prezentului regulament. În 
acest raport, Comisia evaluează impactul 
aplicării acestuia asupra progresului 
științific și tehnologic și măsurile care 
trebuie adaptate pentru a menține 
competitivitatea cercetării clinice 
europene.

Or. fr

Justificare

Comisiei trebuie să i se solicite o examinare regulată și detaliată a impactului regulamentului 
privind cercetarea clinică europeană. Obiectivul este acela de a asigura că prezentul 
regulament va permite sprijinirea progreselor științei și tehnologiei într-un mediu care 
evoluează rapid (abordarea europeană a „smart law”).
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Amendamentul 197
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Se aplică de la [a se preciza data specifică 
- doi ani de la data publicării].

Se aplică doar când funcționalitatea 
deplină a portalului UE a primit un aviz 
pozitiv din partea Comitetul permanent 
pentru medicamente de uz uman.

Or. en

Justificare

Portalul UE este un element vital în noua legislație. Fără un portal pe deplin funcțional, 
legislația nu se poate aplica. Prin urmare, regulamentul ar trebui să se aplice în momentul în 
care portalul este pe deplin funcțional și acest lucru a fost convenit de statele membre.

Amendamentul 198
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. În cazul unei redepuneri, scrisoarea de 
însoțire evidențiază modificările față de
cererea anterioară.

9. În cazul unei redepuneri, scrisoarea de 
însoțire evidențiază motivele refuzului 
cererii inițiale de autorizare și 
modificările față de versiunea inițială a 
protocolului.

Or. fr

Justificare

Această dispoziție urmărește să împiedice situația în care un sponsor nu prezintă unui alt stat 
membru un proiect care a făcut obiectul unui refuz sau al unei retrageri, fără să îl fi informat 
în prealabil cu privire la refuzul sau retragerea inițială și la motivele care l-au motivat și fără 
să fi adus îmbunătățirile solicitate.
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Amendamentul 199
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 13 – subpunctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

· o evaluare a beneficiilor și a riscurilor 
anticipate care să permită evaluarea în 
conformitate cu articolul 6;

o evaluare a beneficiilor și a riscurilor 
anticipate, inclusiv pentru subpopulațiile 
specifice, care să permită evaluarea în 
conformitate cu articolul 6;

Or. en

Justificare

Amendament de înlocuire a amendamentului 27 din proiectul de aviz. Termenul 
„subpopulații” este mai adecvat decât grupuri de pacienți, dat fiind faptul că este mai 
cuprinzător.

Amendamentul 200
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Anexa I – partea 16 – punctul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

61. Se prezintă descrierea oricărui acord 
între sponsor și locul de desfășurare.

eliminat

Or. fr

Justificare

Termenele de pregătire și de semnare a contractelor încheiate între un sponsor și un spital 
sunt foarte lungi. Este inutilă obligația de a depune aceste contracte în dosarul de cerere 
inițială. Ele nu aduc elemente științifice cu privire la protocolul sau protecția subiecților. În 
vederea evitării excluderii unui stat membru de la un trial clinic din cauza unor aspecte 
contractuale, trebuie eliminată această dispoziție și trebuie permisă o transmitere a 
contractelor a priori.

Amendamentul 201
Christel Schaldemose
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 16 – punctul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

61. Se prezintă descrierea oricărui acord 
între sponsor și locul de desfășurare.

61. Se prezintă și se pun la dispoziția 
publicului descrierea oricărui acord între 
sponsor și locul de desfășurare.

Or. en

Amendamentul 202
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa III a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIIa
Conținutul rezumatului rezultatelor 
trialurilor clinice
Rezumatul rezultatelor trialurilor clinice 
menționat la articolul 34 alineatul (3) 
conține informații cu privire la 
următoarele elemente:
1. Informațiile trialului:
(a) Identificarea studiului
(b) Identificatorii
(c) Datele sponsorului
(d) Detaliile reglementării pediatrice
(e) Etapa de analiză a rezultatelor
(f) Informațiile generale cu privire la trial
(g) Populația subiecților trialurilor cu 
numărul efectiv de subiecți incluși în trial
2. Dispoziția subiectului:
(a) Recrutare
(b) Perioada de prenumire
(c) Perioadele post numire
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3. Caracteristici de bază:
(a) Caracteristicile de vârstă de referință 
(impuse)
(b) Caracteristicile de gen de referință 
(impuse)
(c) Caracteristici de referință (opțional) 
Caracteristica specifică a studiului
4. Puncte finale:
(s) Definițiile punctului final
(b) Punctul final #1*
Analize statistice
(c) Punctul final #2,
Analize statistice
*Informațiile sunt furnizate pentru 
numeroase puncte finale definite în 
protocol.
5. Evenimente adverse:
(a) Informații privind evenimentele 
adverse
(b) Grup de raportare a evenimentului 
advers
(c) Evenimente adverse grave
(d) Eveniment advers care nu este grav
6. Informații suplimentare:
(a) Modificări globale substanțiale
(b) Întreruperi globale și reînceperi
(c) Limitări și avertizări

Or. en

Justificare

Clarificare cu privire la informațiile care ar trebui să fie incluse în rezumatul rezultatelor 
trialului clinic. Aceste informații vor fi aceleași cu cele care vor fi puse la dispoziția 
publicului din motive de transparență. Această anexă propusă se construiește pe Orientarea 
tehnică a Comisiei privind câmpurile de date ale informațiilor asociate cu rezultatele 
trialurilor clinice din 22 ianuarie 2013. Pentru a asigura flexibilitatea, Comisia ar trebui să 
poată adapta această anexă prin acte delegate.
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