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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχοι της πρότασης

Η πρόταση της Επιτροπής αναθεωρεί τις διατάξεις που διέπουν τις κλινικές δοκιμές 
φαρμακευτικών προϊόντων προοριζομένων για τον άνθρωπο. Η σήμερα ισχύουσα οδηγία για 
τις κλινικές δοκιμές (2001/20/ΕΚ) έχει επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην ασφάλεια και 
την αξιοπιστία των κλινικών δοκιμών στην ΕΕ. Εντούτοις, η αποκλίνουσα εφαρμογή και 
μεταφορά της σε εθνικό δίκαιο, οι δυσανάλογες κανονιστικές απαιτήσεις και ο επακόλουθος 
διοικητικός φόρτος οδήγησαν σε πτώση του αριθμού των κλινικών δοκιμών στην ΕΕ.

Η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της νομοθεσίας με την απλοποίηση των διαδικασιών 
χορήγησης άδειας και υποβολής εκθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κινδύνου των 
δοκιμών και βελτιώνοντας τη διαφάνεια, διατηρώντας ταυτόχρονα τα υψηλότερα πρότυπα 
ασφάλειας των ασθενών και ανθεκτικότητας των δεδομένων. Η νέα νομοθεσία θα λάβει τη 
μορφή Κανονισμού. Έτσι θα διασφαλιστεί ο ενιαίος τρόπος εφαρμογής των κανόνων παντού 
στην ΕΕ.

Γενικές παρατηρήσεις

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής και υποστηρίζει τη γενική 
προσέγγιση μιας μοναδικής πύλης υποβολής υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και τον 
καθορισμό αυστηρών και αναπροσαρμοσμένων χρονοδιαγραμμάτων για τη σύνταξη 
εκθέσεων αξιολόγησης και τη λήψη αποφάσεων για την χορήγηση αδειών όσον αφορά τις 
κλινικές δοκιμές. Η αυξημένη συνεργασία και ο συντονισμός εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών καθώς και μια αποτελεσματική διαδικασία για την προσθήκη κρατών μελών θα 
συμβάλουν στην βελτιωμένη διενέργεια πολυεθνικών κλινικών δοκιμών και θα στηρίξουν 
την καινοτόμο κλινική έρευνα στην ΕΕ. Ο συντάκτης συμμερίζεται τις απόψεις της 
Επιτροπής ότι τα πρόσωπα που επικυρώνουν και αξιολογούν την αίτηση πρέπει να είναι 
ανεξάρτητα από τον ανάδοχο και τον ερευνητή, να μην έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα και 
να είναι ανεξάρτητα από κάθε αθέμιτη επιρροή. Οι διατάξεις που αφορούν την προστασία 
των ασθενών και την εν επιγνώσει συναίνεση είναι θεμιτές και κατάλληλες.

Πύλη της ΕΕ

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η διαδικασία της μοναδικής υποβολής εφαρμόζεται τόσο σε 
κλινικές δοκιμές που διενεργούνται σε διάφορα κράτη όσο και σε κλινικές δοκιμές που 
διεξάγονται σε μια μόνο χώρα και ότι μόλις τα κράτη μέλη κοινοποιήσουν την απόφασή τους 
η κλινική δοκιμή μπορεί να ξεκινήσει.
Θα ήταν προτιμότερο, κατά γενικό κανόνα, ο ανάδοχος να αποφασίζει από την αρχή της 
διαδικασίας σχετικά με το κράτος μέλος όπου θα διεξαχθεί η κλινική δοκιμή, παρόλο που η 
προσθήκη νέου κράτους μέλους σε μεταγενέστερο στάδιο θα πρέπει να είναι δυνατή. Ως εκ 
τούτου, προκειμένου οι διαδικασίες να παραμείνουν απλές και αποτελεσματικές, θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι η επέκταση μιας εγκεκριμένης κλινικής δοκιμής σε άλλο κράτος μέλος δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο αφού ληφθεί η αρχική απόφαση περί αδείας από όλα 
τα οικεία κράτη μέλη. Εξάλλου, όταν βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης μια αίτηση για 
ουσιαστική τροποποίηση σχετικά με το Μέρος Ι της αξιολόγησης, ο ανάδοχος πρέπει να 
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περιμένει το πέρας της διαδικασίας αυτής πριν ζητήσει την προσθήκη νέου κράτους μέλους 
σ’ αυτήν την κλινική δοκιμή.
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Δεοντολογική εξέταση

Ο ρόλος των επιτροπών δεοντολογίας δεν ήταν ιδιαίτερα σαφής στην πρόταση της 
Επιτροπής. Ο συντάκτης γνωμοδότησης κατέθεσε ορισμένες τροπολογίες με σκοπό να 
διευκρινιστεί ότι όλες οι δεοντολογικές πτυχές που καλύπτονται από το μέρος Ι (π.χ. τα 
αναμενόμενα οφέλη για την υγεία έναντι των κινδύνων για τους συμμετέχοντες) και το μέρος 
ΙΙ (π.χ. η εν επιγνώσει συναίνεση) σε μια αίτηση πρέπει να αξιολογούνται από τα κράτη μέλη 
πριν να λάβουν απόφαση σχετικά με την χορήγηση άδειας για την κλινική δοκιμή.

Διοικητικός φόρτος

Η Επιτροπή προτείνει σημαντικές διατάξεις για την μείωση του διοικητικού φόρτου.
Περαιτέρω βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν ζητώντας την επικαιροποίηση του 
ενημερωτικού φυλλαδίου του ερευνητή μόνο όταν παρίσταται ανάγκη, π. χ, όταν υπάρχουν 
νέες διαθέσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια.

Ομάδες ασθενών

Κατά  περίπτωση, ο σχεδιασμός μιας κλινικής δοκιμής πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
ποικιλομορφία των ομάδων ασθενών για τους οποίους προορίζεται το υπό έρευνα 
φαρμακευτικό προϊόν. Οι πτυχές ασφαλείας που αφορούν ειδικότερα μια ομάδα φύλου ή 
ηλικίας πρέπει να εντοπίζονται και να συμπεριλαμβάνονται στις εκθέσεις για την ασφάλεια.
Στην αξιολόγηση είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη ενός τουλάχιστον ασθενούς 
και ο ασθενής αυτός καλό θα ήταν να εκπροσωπεί μια οργάνωση ασθενών που ασχολείται με 
τη συγκεκριμένη ασθένεια για την οποία προορίζεται το υπό έρευνα φάρμακο.

Διαφάνεια

Η πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες σχετικά με κλινικές δοκιμές πρέπει να 
επιτυγχάνεται μέσω της βάσης δεδομένων της ΕΕ σύμφωνα με σαφείς και καθορισμένους 
κανόνες περί εμπιστευτικότητας. Θα πρέπει επίσης να αναζητηθούν λύσεις για να αυξηθεί η 
διαφάνεια των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών. Η πλοήγηση στη βάση δεδομένων της 
ΕΕ πρέπει να είναι δυνατή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ η μετάφραση του 
πρωτοκόλλου και άλλων συναφών πληροφοριών θα αποτελούσε δυσανάλογη απαίτηση από 
άποψη σπουδαιότητας, κόστους και σκοπιμότητας.

Αποζημίωση για αποκατάσταση ζημίας

Η συγκεκριμένη αξιοποίηση εθνικών μηχανισμών αποζημίωσης αντί των ασφαλιστικών 
συστημάτων θα πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω, προκειμένου να αποφευχθούν 
ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών ως προς τις αποζημιώσεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
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ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οδηγία 2001/20/ΕΚ είχε σκοπό την 
απλούστευση και εναρμόνιση των 
διοικητικών διατάξεων που διέπουν τις 
κλινικές δοκιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι μόνο 
μερικώς επιτεύχθηκε η εναρμόνιση των 
ρυθμίσεων για τις κλινικές δοκιμές. Αυτό 
καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διεξαγωγή 
μιας κλινικής δοκιμής σε πολλά κράτη 
μέλη. Από τις επιστημονικές εξελίξεις, 
ωστόσο, φαίνεται ότι οι μελλοντικές 
κλινικές δοκιμές θα στοχεύουν 
περισσότερο σε ειδικές κατηγορίες 
ασθενών, όπως υποσύνολα που 
προσδιορίζονται βάσει γονιδιακών 
πληροφοριών. Για να συμπεριληφθεί 
επαρκής αριθμός ασθενών σε τέτοιου 
είδους δοκιμές, ενδέχεται να χρειάζεται 
συμμετοχή από πολλά, αν όχι από όλα, τα 
κράτη μέλη. Οι νέες διαδικασίες έγκρισης 
των κλινικών δοκιμών πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη συμπερίληψη όσο το 
δυνατόν περισσότερων κρατών μελών.
Συνεπώς, για να απλουστευτούν οι 
διαδικασίες υποβολής μιας αίτησης, πρέπει 
να αποφευχθεί η παράλληλη υποβολή 
ταυτόσημων σε μεγάλο βαθμό 
πληροφοριών και να αντικατασταθεί από 
την υποβολή μιας αίτησης μέσω μιας και 
μόνο πύλης υποβολής για όλα τα οικεία 
κράτη μέλη.

(4) Η οδηγία 2001/20/ΕΚ είχε σκοπό την 
απλούστευση και εναρμόνιση των 
διοικητικών διατάξεων που διέπουν τις 
κλινικές δοκιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι μόνο 
μερικώς επιτεύχθηκε η εναρμόνιση των 
ρυθμίσεων για τις κλινικές δοκιμές. Αυτό 
καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διεξαγωγή 
μιας κλινικής δοκιμής σε πολλά κράτη 
μέλη. Από τις επιστημονικές εξελίξεις, 
ωστόσο, φαίνεται ότι οι μελλοντικές 
κλινικές δοκιμές θα στοχεύουν 
περισσότερο σε ειδικές κατηγορίες 
ασθενών, όπως υποσύνολα που 
προσδιορίζονται βάσει γονιδιακών 
πληροφοριών. Για να συμπεριληφθεί 
επαρκής αριθμός ασθενών σε τέτοιου 
είδους δοκιμές, ενδέχεται να χρειάζεται 
συμμετοχή από πολλά, αν όχι από όλα, τα 
κράτη μέλη. Οι νέες διαδικασίες έγκρισης 
των κλινικών δοκιμών πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη συμπερίληψη όσο το 
δυνατόν περισσότερων κρατών μελών.
Συνεπώς, για να απλουστευτούν οι 
διαδικασίες υποβολής μιας αίτησης, πρέπει 
να αποφευχθεί η παράλληλη υποβολή 
ταυτόσημων σε μεγάλο βαθμό 
πληροφοριών και να αντικατασταθεί από 
την υποβολή μιας αίτησης μέσω μιας και 
μόνο πύλης υποβολής για όλα τα οικεία 
κράτη μέλη. Ο φάκελος της αίτησης που 
σχετίζεται με κλινική δοκιμή η οποία 
διεξάγεται σε ένα μόνο κράτος μέλος 
πρέπει επίσης να υποβάλλεται μέσω 
αυτής της μοναδικής πύλης υποβολής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση: η διαδικασία της μοναδικής υποβολής εφαρμόζεται τόσο σε κλινικές δοκιμές που
διενεργούνται σε διάφορα κράτη όσο και σε κλινικές δοκιμές που διεξάγονται σε μια μόνο
χώρα.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργάζονται στην αξιολόγηση μιας 
αίτησης έγκρισης για τη διεξαγωγή μιας 
κλινικής δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλληλοεπικάλυψη με το κείμενο της αιτιολογικής σκέψης 12, όπου διευκρινίζεται σαφώς τι
πρέπει και τι δεν πρέπει να αξιολογείται σε συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Η αξιολόγηση της αίτησης για τη 
διεξαγωγή κλινικής δοκιμής θα πρέπει να 
εξετάζει ιδίως τα προσδοκώμενα 
θεραπευτικά οφέλη και τα οφέλη για τη 
δημόσια υγεία («σπουδαιότητα») καθώς 
και τον κίνδυνο και τις δυσάρεστες 
επιπτώσεις για τον συμμετέχοντα. Ως προς 
τη σπουδαιότητα, πολλές πτυχές θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη, όπως οι 
πληθυσμιακές ομάδες που θα μελετηθούν 
και οι ενδεχόμενες διαφορές σε 
αποτελεσματικότητα και/ή ασφάλεια για 
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ενός φαρμάκου και την άδεια για τη θέση 
σε κυκλοφορία του εν λόγω φαρμάκου 
στην αγορά

συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, και 
ειδικότερα διαφορές ως προς το φύλο και 
την ηλικία, ή το αν οι κλινικές δοκιμές 
έχουν προταθεί ή επιβληθεί από τις 
ρυθμιστικές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την αξιολόγηση ενός 
φαρμάκου και την άδεια για τη θέση σε 
κυκλοφορία του εν λόγω φαρμάκου στην 
αγορά

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες θεραπευτικές επιλογές δεν είναι εξίσου αποτελεσματικές και ασφαλείς για άνδρες και
γυναίκες. Από έρευνα προκύπτει ότι οι γυναίκες έχουν υποεκπροσωπηθεί στην καρδιαγγειακή
έρευνα, με αποτέλεσμα η αξιολόγηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας διαφόρων
φαρμάκων να έχει πραγματοποιηθεί κυρίως σε ανδρικό πληθυσμό. Για το λόγο αυτό, 
ενδεχόμενες διαφορές πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά την αξιολόγηση της
σπουδαιότητας κλινικών δοκιμών.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Some aspects in a clinical trial
application relate to issues of an intrinsic
national nature of a clinical trial or to
ethical aspects, such as informed
consent.Ορισμένες πτυχές σε μια αίτηση 
για τη διεξαγωγή κλινικής δοκιμής 
αφορούν ζητήματα εγγενώς εθνικής φύσης 
ή δεοντολογικές πτυχές μιας κλινικής 
δοκιμής, όπως η εν επιγνώσει συναίνεση..
Those aspects should not be assessed in
cooperation among all Member States
concerned.Οι πτυχές αυτές δεν θα πρέπει 
να αξιολογηθούν σε συνεργασία όλων των 
οικείων κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αναπροσαρμόζεται στη διαγραφή της τελευταίας παραγράφου της αιτιολογικής
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σκέψης 6, για λόγους συνέπειας.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Όλες οι δεοντολογικές πτυχές μιας
αίτησης για κλινική δοκιμή πρέπει να
αξιολογούνται από τα κράτη μέλη πριν
από την κοινοποίηση της απόφασής τους
σχετικά με την κλινική δοκιμή.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) «ουσιαστική τροποποίηση»:
οποιαδήποτε αλλαγή σε μια πτυχή της 
κλινικής δοκιμής η οποία είναι δυνατόν να 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια ή 
τα δικαιώματα των συμμετεχόντων ή στην 
αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η στιγμή της ουσιαστικής τροποποίησης μιας κλινικής δοκιμής δεν πρέπει να αναφέρεται στο 
τμήμα που περιλαμβάνει τους ορισμούς. Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 8, 
14, 19, 20 και 23.
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Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση: η διαδικασία της μοναδικής υποβολής εφαρμόζεται τόσο σε κλινικές δοκιμές που
διενεργούνται σε διάφορα κράτη όσο και σε κλινικές δοκιμές που διεξάγονται σε μια μόνο
χώρα.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή, λαμβανομένων υπόψη των 
στατιστικών προσεγγίσεων, του 
σχεδιασμού της δοκιμής και της 
μεθοδολογίας (π.χ. του μεγέθους τού 
δείγματος και της τυχαιοποίησης –
συμπεριλαμβανομένων των 
πληθυσμιακών ομάδων που θα 
μελετηθούν- του φαρμάκου σύγκρισης και 
των σημείων κατάληξης)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες θεραπευτικές επιλογές δεν είναι εξίσου αποτελεσματικές και ασφαλείς για άνδρες και 
γυναίκες. Ο σχεδιασμός των κλινικών δοκιμών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία 
των ομάδων ασθενών για τους οποίους προορίζεται το υπό έρευνα φαρμακευτικό προϊόν, και 
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πιο συγκεκριμένα τις ειδικές ομάδες που φύλου ή ηλικίας. Η πτυχή αυτή πρέπει να αξιολογείται 
κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας για μια κλινική δοκιμή.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα οικεία κράτη μέλη δεν ζητούν 
επιπλέον εξηγήσεις από τον ανάδοχο 
ύστερα από την ημερομηνία αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρεμβάλλεται το κείμενο που έχει διαγραφεί στο άρθρο 8, παρ.5, για λόγους συνέπειας. Η
παραπομπή στην ημερομηνία αξιολόγησης στο άρθρο 8 δημιουργεί σύγχυση και αρμόζει
καλύτερα στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αίτημα για επιπλέον εξηγήσεις και οι 
επιπλέον εξηγήσεις υποβάλλονται μέσω 
της πύλης της ΕΕ. 

Το αίτημα για επιπλέον εξηγήσεις και οι 
επιπλέον εξηγήσεις υποβάλλονται μέσω 
της πύλης της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν ισχύει για το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α

Αξιολόγηση δεοντολογικών πτυχών 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
συναφείς δεοντολογικές πτυχές 
καλύπτονται στην έκθεση αξιολόγησης, 
που συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 
και 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αξιολόγηση που χρειάζεται για την χορήγηση της άδειας για μια 
κλινική δοκιμή περιλαμβάνει επίσης δεοντολογικές πτυχές. Τα χρονοδιαγράμματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 περιλαμβάνουν επίσης τη δεοντολογική αναθεώρηση και από τη 
στιγμή που έχει κοινοποιηθεί η απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 8, η κλινική δοκιμή μπορεί να 
κινηθεί.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα οικεία κράτη μέλη δεν ζητούν 
επιπλέον εξηγήσεις από τον ανάδοχο 
ύστερα από την ημερομηνία αξιολόγησης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο έχει μεταφερθεί στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Μετά από την ημερομηνία 
κοινοποίησης, εκτός εάν το οικείο κράτος 
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μέλος έχει αρνηθεί την άδεια, καμία άλλη 
αξιολόγηση ή απόφαση δεν παρεμποδίζει 
τον ανάδοχο από το να ξεκινήσει την 
κλινική δοκιμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι από τη στιγμή που η μοναδική απόφαση κοινοποιηθεί από το οικείο
κράτος μέλος, ο ανάδοχος μπορεί να ξεκινήσει την κλινική δοκιμή.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Κατά την αξιολόγηση, λαμβάνεται 
υπόψη η γνώμη τουλάχιστον ενός 
προσώπου από πρωταρχικό μη 
επιστημονικό τομέα ενδιαφέροντος.
Λαμβάνεται υπόψη η γνώμη ενός 
τουλάχιστον ασθενούς. Όπου είναι 
δυνατόν, ο ασθενής αυτός θα είναι 
εκπρόσωπος οργάνωσης ασθενών που 
πάσχουν από την ασθένεια για την οποία 
προορίζεται το υπό έρευνα φαρμακευτικό 
προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδείκνυται να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη ενός ενδιαφερομένου ασθενούς. Ιδανικά, ο ασθενής 
εκπροσωπεί μια οργάνωση ασθενών που έχουν την ασθένεια για την οποία προορίζεται το υπό 
έρευνα φάρμακο.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο 
ύστερα απο την ημερομηνία κοινοποίησης 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο 
ύστερα από την ημερομηνία κοινοποίησης 
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της αρχικής απόφασης έγκρισης. της αρχικής απόφασης έγκρισης από όλα 
τα οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα υπάρχουν περισσότερες από μια ημερομηνία κοινοποίησης της αρχικής άδειας εφόσον οι
ημερομηνίες αυτές κοινοποιούνται ξεχωριστά από τα μεμονωμένα οικεία κράτη μέλη. Κατά
πάσα πιθανότητα οι αποφάσεις θα κοινοποιούνται περίπου ταυτόχρονα ή με διαφορά μερικών
ημερών μόνο. Λαμβανομένων υπόψη των σύντομων προθεσμιών για την αρχική άδεια, είναι
προτιμότερο η διαδικασία να παραμείνει απλή, σαφής και τακτοποιημένη, αποφεύγοντας την
προσθήκη νέων κρατών μελών πριν από την περάτωση της αρχικής διαδικασίας.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο ανάδοχος δεν υποβάλει αίτηση 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο εάν εκκρεμεί 
διαδικασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο 
ΙΙΙ σχετικά με την εν λόγω κλινική δοκιμή.

11. Ο ανάδοχος δεν υποβάλλει αίτηση 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο εάν εκκρεμεί 
διαδικασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο 
ΙΙΙ σχετικά με την εν λόγω κλινική δοκιμή 
και με πτυχή που καλύπτεται από το 
Μέρος Ι της έκθεσης αξιολόγησης..

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του Μέρους ΙΙ διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο, και επομένως η υποβολή αίτησης
για την προσθήκη νέου κράτους μέλους δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από τρέχουσα διαδικασία
ουσιαστικής τροποποίησης που σχετίζεται με το Μέρος ΙΙ.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κοινοποιήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 38 και 39 του Κανονισμού αυτού. Η 
ηλεκτρονική αυτή βάση δεδομένων θα 
αποτελέσει τμήμα της βάσης δεδομένων 
που αναφέρεται στο άρθρο 25 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η βάση δεδομένων που αναφέρεται είναι η EUdraVigilence και ότι δεν
πρόκειται για νέα βάση δεδομένων. Ο παρών κανονισμός πρέπει να βασίζεται σε υπάρχοντα
εργαλεία.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο ανάδοχος κοινοποιεί ηλεκτρονικά και 
εντός των προθεσμιών που 
διευκρινίζονται στα σημεία 2.4 Και 2.5.
του Παραρτήματος ΙΙΙ στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 36 κάθε σχετική πληροφορία 
αναφορικά με εικαζόμενες απροσδόκητες 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από υπό 
έρευνα φάρμακα στον βαθμό που η 
εικαζόμενη απροσδόκητη σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια εκδηλώθηκε κατά 
κλινική δοκιμή που διενεργήθηκε υπό την 
ευθύνη του αναδόχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιος κοινοποιεί τις ΕΑΣΑΕ. Καταρχήν ο ανάδοχος είναι πάντοτε
υπεύθυνος για την κοινοποίηση αυτών των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών. Εάν εδώ
χρησιμοποιηθεί η έκφραση «που συνδέεται με τον ανάδοχο», υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί
το βάρος της κοινοποίησης στον κάτοχο της άδειας εμπορίας, με αποτέλεσμα ενδεχομένως μια
επικάλυψη των πληροφοριών που διαβιβάζονται.
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Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρονική προθεσμία κοινοποίησης 
λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της 
αντίδρασης. Όταν απαιτείται για να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη κοινοποίηση, ο 
ανάδοχος μπορεί να υποβάλει μια αρχική 
μη ολοκληρωμένη έκθεση την οποία θα 
ακολουθεί η πλήρης έκθεση.

2. Η χρονική προθεσμία κοινοποίησης 
λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της 
αντίδρασης. Όταν απαιτείται για να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη κοινοποίηση, ο 
ανάδοχος μπορεί να υποβάλει μια αρχική 
μη ολοκληρωμένη έκθεση την οποία θα 
ακολουθεί η πλήρης έκθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο ανάδοχος, λόγω έλλειψης πόρων, 
δεν έχει τη δυνατότητα να αποστείλει 
κοινοποιήσεις στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 36, 
μπορεί να αποστείλει κοινοποίηση στο 
κράτος μέλος στο οποίο εκδηλώθηκε η 
εικαζόμενη απροσδόκητη σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια. Το κράτος μέλος
κοινοποιεί την εικαζόμενη απροσδόκητη 
σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.

3. Εάν ο ανάδοχος δεν είναι σε θέση να 
αποστείλει απευθείας κοινοποιήσεις στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων που 
αναφέρεται στο άρθρο 36, μπορεί να 
αποστείλει κοινοποίηση στο κράτος μέλος 
στο οποίο εκδηλώθηκε η εικαζόμενη 
απροσδόκητη σοβαρή ανεπιθύμητη 
ενέργεια. Το κράτος μέλος κοινοποιεί την 
εικαζόμενη απροσδόκητη σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λόγος για τον οποίο ο ανάδοχος δεν είναι σε θέση να αποστείλει απευθείας κοινοποιήσεις 
σχετικά με τις ΕΑΣΑΕ δεν έχει σημασία. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι ΕΑΣΑΕ 
κοινοποιούνται πάντοτε, η κοινοποίηση μέσω του κράτους μέλους πρέπει να είναι δυνατή, 
όποιος και να είναι αυτός ο λόγος.
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Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά τα μη εγκεκριμένα υπό 
έρευνα φάρμακα εκτός από τα εικονικά 
σκευάσματα, και τα εγκεκριμένα υπό 
έρευνα φάρμακα τα οποία, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο, δεν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους όρους της άδειας 
κυκλοφορίας, ο ανάδοχος υποβάλλει 
ετησίως στον Οργανισμό, σε ηλεκτρονική 
μορφή, έκθεση σχετικά με την ασφάλεια 
κάθε υπό έρευνα φαρμάκου που 
χρησιμοποιείται σε μια ή περισσότερες 
κλινικές δοκιμές των οποίων είναι 
ανάδοχος. Κατά περίπτωση, η έκθεση θα 
αναφέρει σαφώς όλες τις πτυχές 
ασφάλειας που αφορούν μια 
συγκεκριμένη ομάδα φύλου ή ηλικίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το υπό έρευνα φάρμακο αποτελεί το αντικείμενο περισσοτέρων της μίας κλινικής δοκιμής, 
θα πρέπει να είναι δυνατή, προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη των πληροφοριών που 
διαβιβάζονται και να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος, η υποβολή μιας μόνο έκθεσης για την 
ασφάλεια αυτού του υπό έρευνα φαρμακευτικού προϊόντος. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επίσης δεδομένα σχετικά με διαφορές φύλου και ηλικίας μεταξύ των ομάδων σε 
σχέση με την ασφάλεια.

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όσον αφορά τα εγκεκριμένα φάρμακα 
τα οποία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους 
της άδειας κυκλοφορίας, ο ανάδοχος 
ενημερώνει σε ετήσια βάση τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας σχετικά με κάθε 
εικαζόμενη σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια, 
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση , 
εκείνων των ενεργειών που αφορούν μια 
συγκεκριμένη ομάδα φύλου ή ηλικίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπου ενδείκνυται, οι πτυχές ασφαλείας που αφορούν πιο συγκεκριμένα μια ομάδα φύλου ή 
ηλικίας πρέπει να εντοπίζονται και να κοινοποιούνται στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο ανάδοχος ή, κατά περίπτωση, η 
αρμόδια αρχή ενημερώνει τους ερευνητές 
και τις επιτροπές δεοντολογίας για 
ενδεχόμενες σημαντικές τροποποιήσεις 
του βασικού προφίλ οφέλους – κινδύνου 
του υπό έρευνα φαρμακευτικού προϊόντος 
μέσω περιοδικών κοινοποιήσεων για 
θέματα ασφάλειας που ενδέχεται να 
επηρεάζουν την ασφάλεια των ατόμων 
που συμμετέχουν στην κλινική δοκιμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια και τροποποιούν το προφίλ οφέλους –
κινδύνου του υπό έρευνα φαρμακευτικού προϊόντος πρέπει επίσης να κοινοποιούνται στους 
ερευνητές και στις επιτροπές δεοντολογίας.

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ενημερωτικό φυλλάδιο του ερευνητή 
επικαιροποιείται, όταν υπάρχουν νέες 
διαθέσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια, 

3. Το ενημερωτικό φυλλάδιο του ερευνητή 
επικαιροποιείται όποτε υπάρχουν νέες 
διαθέσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια.
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και τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών Κανονισμός δεν πρέπει να επιβάλλει περιττό διοικητικό φόρτο. Το ενημερωτικό 
φυλλάδιο του ερευνητή πρέπει να επικαιροποιείται κάθε φορά που υπάρχουν νέες διαθέσιμες 
πληροφορίες για την ασφάλεια, αλλά για την επικαιροποίηση αυτή χρειάζεται ενίοτε 
περισσότερο από ένα έτος.

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πληροφορίες στη συσκευασία
αναγράφονται σε μια τουλάχιστον από τις 
επίσημες γλώσσες του οικείου κράτους 
μέλους, η οποία θα είναι επίσης επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης. Το φάρμακο μπορεί 
να φέρει επισήμανση σε διάφορες 
γλώσσες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις πληροφορίες που 
αναγράφονται στη συσκευασία. Όπου υπάρχουν περισσότερες από μία επίσημη γλώσσα, το 
οικείο κράτος μέλος αναφέρει ποια γλώσσα θεωρεί ενδεδειγμένη αναλόγως με την τοποθεσία 
όπου διενεργούνται οι κλινικές δοκιμές.

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α Η διεπαφή χρήστη στη βάση 
δεδομένων της ΕΕ είναι διαθέσιμη σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πλοήγηση στη βάση δεδομένων της ΕΕ πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ. Αυτό δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση μετάφρασης του πρωτοκόλλου των 
κλινικής δοκιμής και άλλων σχετικών πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται στη βάση 
δεδομένων, καθότι αυτό θα οδηγούσε σε σημαντικές δαπάνες.

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 13 –εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αξιολόγηση των αναμενόμενων οφελών 
και κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου και 
για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, για 
να επιτραπεί η αξιολόγηση σύμφωνα με το 
άρθρο 6·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες θεραπείες ενδέχεται να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα σε διαφορετικές ομάδες 
ασθενών (αναλόγως με το φύλο, την ηλικία κλπ.). Ως εκ τούτου, τα προσδοκώμενα οφέλη και οι 
αναμενόμενοι κίνδυνοι για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών πρέπει να αναφέρονται στο 
πρωτόκολλο.

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 13 –εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αν από τη συγκεκριμένη κλινική δοκιμή 
αποκλείονται οι ηλικιωμένοι ή οι 
γυναίκες, επεξήγηση και αιτιολόγηση των 
εν λόγω κριτηρίων αποκλεισμού· κυρίως 
όταν οι συμμετέχοντες είναι ανίκανοι να 
παράσχουν εν επιγνώσει συναίνεση·

αν από τη συγκεκριμένη κλινική δοκιμή 
αποκλείονται ασθενείς μιας 
συγκεκριμένης ομάδας φύλου ή ηλικίας, 
επεξήγηση και αιτιολόγηση των εν λόγω 
κριτηρίων αποκλεισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες θεραπείες ενδέχεται να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα σε διαφορετικές ομάδες 
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ασθενών (αναλόγως με το φύλο, την ηλικία κλπ.).

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 13 –εδάφιο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

περιγραφή της πολιτικής για τη 
δημοσίευση·

περιγραφή της πολιτικής για τη 
δημοσίευση, που να αναφέρει σαφώς όλες 
τις πληροφορίες που ενδέχεται να 
διατίθενται από πηγή άλλη εκτός της 
βάσης δεδομένων της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας. Όταν ο ανάδοχος δημοσιεύει αλλού, εκτός της βάσης δεδομένων της 
ΕΕ,  εκτενέστερα αποτελέσματα ή άλλες περαιτέρω πληροφορίες, αυτό πρέπει να διευκρινίζεται 
επίσης στην περιγραφή της πολιτικής για τη δημοσίευση.

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – τμήμα 1.1. – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ο αριθμός ταυτοποίησης 
συμμετέχοντα/ο αριθμός αγωγής και, όπου 
ισχύει, ο αριθμός επίσκεψης·

(ε) ο αριθμός ταυτοποίησης συμμετέχοντα 
ή ο αριθμός αγωγής και, όπου ισχύει, ο 
αριθμός επίσκεψης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την εμπειρία προέκυψε ότι η σημερινή διατύπωση δεν είναι αρκετά σαφής και ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις ζητήθηκαν τόσο ο αριθμός ταυτοποίησης συμμετέχοντα όσο και ο 
αριθμός αγωγής. Στην πράξη μπορεί να είναι δύσκολο, ελλείψει χώρου, να αναφέρονται και οι 
δύο αριθμοί και, ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι ένας από τους δύο αρκεί.

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – τμήμα 1.1. – σημείο 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) οι οδηγίες χρήσης (μπορεί να γίνεται 
παραπομπή σε φυλλάδιο ή άλλο 
επεξηγηματικό έγγραφο που υπάρχει για 
τον συμμετέχοντα ή για το άτομο το οποίο 
χορηγεί το προϊόν)·

(ζ) οι οδηγίες χρήσης (μπορεί να γίνεται 
παραπομπή σε φυλλάδιο ή άλλο 
επεξηγηματικό έγγραφο που υπάρχει για 
τον συμμετέχοντα ή για το άτομο το οποίο 
χορηγεί το προϊόν ή σε άλλες ενδείξεις που 
παρέχονται από τον ερευνητή)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ερευνητές μπορούν να δίδουν προφορικές ενδείξεις στον συμμετέχοντα. Για τον λόγο αυτό, 
πρέπει να γίνεται παραπομπή και σε τέτοιες ενδείξεις. Αυτό επιτυγχάνεται απλά προσθέτοντας 
στην εξωτερική συσκευασία τη μνεία «χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες του ερευνητή 
σας».

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παράγραφος 4 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οιοδήποτε από τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στα τμήματα 1, 2 και 3 
είναι δυνατόν να παραλείπεται και να 
αντικαθίσταται από άλλα μέσα (π.χ. 
χρησιμοποίηση κεντρικού ηλεκτρονικού 
συστήματος τυχαιοποίησης, 
χρησιμοποίηση κεντρικού συστήματος 
πληροφοριών) υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
θίγεται η ασφάλεια των συμμετεχόντων, η 
αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των 
δεδομένων. Τα ανωτέρω αιτιολογούνται 
στο πρωτόκολλο.

Οιοδήποτε από τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στα τμήματα 1, 2 και 3 
είναι δυνατόν να παραλείπεται και να 
αντικαθίσταται από άλλα μέσα (π.χ. 
χρησιμοποίηση κεντρικού ηλεκτρονικού 
συστήματος τυχαιοποίησης, 
χρησιμοποίηση κεντρικού συστήματος 
πληροφοριών) υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
θίγεται η ασφάλεια των συμμετεχόντων, η 
αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των 
δεδομένων. Τα ανωτέρω αιτιολογούνται 
στο πρωτόκολλο ή σε ξεχωριστό έγγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διεθνής διάσταση των κλινικών δοκιμών. Θα πρέπει να είναι 
δυνατόν για τους αναδόχους να χρησιμοποιούν το ίδιο πρωτόκολλο για όλες τις κλινικές 
δοκιμές που σχετίζονται με το ίδιο υπό έρευνα φάρμακο όπου και να διενεργείται η δοκιμή. Εάν 
συμπεριληφθούν οι αιτιολογήσεις αυτές στο πρωτόκολλο, το τελευταίο θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί σε περίπτωση κλινικής δοκιμής για την οποία η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει, 



PA\920621EL.doc 23/23 PE500.727v01-00

EL

γεγονός το οποίο θα αποτελέσει αναπόφευκτα διοικητικό φόρτο.


