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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivele propunerii

Propunerea Comisiei revizuiește normele privind trialurile clinice cu medicamente de uz 
uman. Directiva actuală privind studiile clinice (2001/20/CE) a adus îmbunătățiri importante 
în ceea ce privește siguranța și fiabilitatea trialurilor clinice în UE.  Cu toate acestea, din 
cauza aplicării și transpunerii divergente, a cerințelor normative disproporționate și a 
sarcinilor administrative rezultate, trialurile clinice au cunoscut un declin în UE. 

Comisia propune revizuirea legislației prin simplificarea procedurilor de autorizare și de 
raportare ținând seama de profilul de risc al trialurilor și îmbunătățind transparența, 
menținându-se totodată cele mai ridicate standarde în domeniul siguranței pacienților și al 
robusteții datelor. Noua legislație va lua forma unui regulament. Astfel se asigură faptul că 
normele sunt aplicate în mod uniform pe întreg teritoriul UE. 

Observații generale 

Raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei și sprijină abordarea generală a unui portal 
unic de depunere a cererilor, care să fie gestionat de Comisie, și stabilirea unor termene stricte 
și adaptate pentru rapoartele de evaluare și deciziile legate de autorizații în cazul trialurilor 
clinice. Intensificarea cooperării și coordonării în interiorul statelor membre și între acestea, 
precum și o procedură eficientă pentru includerea altor state membre va îmbunătăți procesul 
de derulare a trialurilor clinice multinaționale și va sprijini cercetarea clinică inovatoare în 
UE. Raportorul împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia persoanele care validează și 
evaluează cererea ar trebui să fie independente de sponsor și de investigator, să nu fie supuse 
unor influențe și să nu se afle într-o situație de conflict de interese. Dispozițiile legate de 
protecția pacienților și consimțământul în cunoștință de cauză sunt juste și adecvate.

Portalul UE

Ar trebui clarificat faptul că procedura unică de depunere a cererilor se aplică atât trialurilor 
clinice multinaționale, cât și celor desfășurate de un singur stat membru și că, odată ce statele 
membre și-au notificat decizia, trialul clinic poate începe.
Ca o regulă generală, ar fi de preferat ca sponsorul să decidă încă de la începutul procedurii în 
ce state membre ar urma să se deruleze trialul clinic, însă ar trebui să fie posibilă și includerea 
ulterioară a unui nou stat membru. Prin urmare, pentru ca procedurile să rămână simple și 
eficiente, ar trebui clarificat faptul că extinderea unui trial clinic autorizat la un alt stat 
membru se poate face doar după decizia de autorizare inițială a tuturor statelor membre în 
cauză. În plus, atunci când se analizează o cerere privind o modificare substanțială a primei 
părți a evaluării, sponsorul ar trebui să aștepte încheierea procedurii înainte de a solicita 
adăugarea unui nou stat membru la trialul clinic respectiv. 
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Examinare etică

Rolul comitetului de etică nu era foarte clar în propunerea Comisiei. Raportorul pentru aviz a 
depus câteva amendamente pentru a clarifica faptul că toate aspectele etice incluse în partea I 
(de exemplu beneficiile preconizate pentru sănătate în raport cu riscurile pentru subiecți) și 
partea II (de exemplu consimțământul în cunoștință de cauză) în cadrul unei cereri ar trebui să 
fie evaluate de statul membru înainte de acordarea deciziei de autorizare a trialului clinic.

Sarcina administrativă

Comisia propune dispoziții relevante pentru reducerea birocrației. Îmbunătățiri suplimentare 
sunt posibile prin solicitarea unei actualizări a broșurii investigatorului numai atunci când 
acest lucru este necesar, de exemplu atunci când devin disponibile noi informații legate de 
siguranță.

Grupurile de pacienți

În cazurile în care acest lucru este relevant, la conceperea trialului clinic ar trebui să se țină 
seama de diversitatea grupurilor de pacienți care urmează să fie tratate folosind medicamentul 
experimental. Aspectele legate de siguranță specifice unui sex sau unui grup de vârstă ar 
trebui identificate în mod corespunzător și incluse în rapoartele privind siguranța.
În cadrul evaluării este important să se țină seama de opinia cel puțin unui pacient și, de 
preferință, pacientul respectiv ar trebui să reprezinte o organizație de pacienți care se ocupă de 
boala în al cărei tratament urmează să fie folosit medicamentul experimental.

Transparența

Datele și informațiile referitoare la trialuri clinice ar trebui să fie accesibile prin baza de date 
UE, potrivit unor reguli de confidențialitate clare și consacrate. De asemenea, ar trebui găsite 
soluții pentru a spori transparența rezultatelor trialurilor clinice. Navigarea prin baza de date a 
UE ar trebui să se poată face în toate limbile oficiale ale UE, însă traducerea protocolului și a 
altor informații pertinente ar fi o măsură disproporționată în raport cu relevanța, costurile și 
fezabilitatea.

Repararea prejudiciului

Utilizarea în mod concret a mecanismelor naționale de despăgubire în locul sistemelor de 
asigurare ar trebui clarificată într-o mai mare măsură pentru a evita inegalitățile în repararea 
prejudiciului între diferitele state membre.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:
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Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2001/20/CE a avut drept scop 
simplificarea și armonizarea normelor 
administrative privind trialurile clinice din 
Uniunea Europeană. Cu toate acestea, 
experiența arată că o abordare armonizată 
privind reglementarea trialurilor clinice a 
fost realizată doar parțial. Acest lucru face 
dificilă în special desfășurarea unui trial 
clinic în mai multe state membre. Cu toate 
acestea, evoluția științei sugerează că 
viitoarele trialuri clinice se vor concentra 
pe populații de pacienți mai specifice, cum 
ar fi subgrupurile identificate prin 
informații genomice. Pentru a include un 
număr suficient de pacienți pentru astfel de 
trialuri, ar putea fi necesară implicarea mai 
multor state membre, sau chiar a tuturor 
statelor membre. Noile proceduri de 
autorizare a trialurilor clinice ar trebui să 
încurajeze includerea a cât mai multe state 
membre. Prin urmare, pentru a simplifica 
procedurile de prezentare a cererilor, 
depunerea multiplă a informațiilor în mare 
parte identice ar trebui evitată și înlocuită 
de prezentarea unui singur dosar de cerere 
prin intermediul unui portal unic către toate 
statele membre în cauză.

(4) Directiva 2001/20/CE a avut drept scop 
simplificarea și armonizarea normelor 
administrative privind trialurile clinice din 
Uniunea Europeană. Cu toate acestea, 
experiența arată că o abordare armonizată 
privind reglementarea trialurilor clinice a 
fost realizată doar parțial. Acest lucru face 
dificilă în special desfășurarea unui trial 
clinic în mai multe state membre. Cu toate 
acestea, evoluția științei sugerează că 
viitoarele trialuri clinice se vor concentra 
pe populații de pacienți mai specifice, cum 
ar fi subgrupurile identificate prin 
informații genomice. Pentru a include un 
număr suficient de pacienți pentru astfel de 
trialuri, ar putea fi necesară implicarea mai 
multor state membre, sau chiar a tuturor 
statelor membre. Noile proceduri de 
autorizare a trialurilor clinice ar trebui să 
încurajeze includerea a cât mai multe state 
membre. Prin urmare, pentru a simplifica 
procedurile de prezentare a cererilor, 
depunerea multiplă a informațiilor în mare 
parte identice ar trebui evitată și înlocuită 
de prezentarea unui singur dosar de cerere 
prin intermediul unui portal unic către toate 
statele membre în cauză. Dosarul de cerere 
legat de un trial clinic desfășurat într-un 
singur stat membru ar trebui să fie depus, 
de asemenea, prin intermediul 
respectivului portal unic.

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că procedura unică de depunere a cererilor se aplică atât trialurilor 
clinice multinaționale, cât și celor care au loc într-o singură țară.
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Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Statele membre în cauză ar trebui să 
coopereze la evaluarea unei cereri de 
autorizare a unui trial clinic. 

Or. en

Justificare

Textul se suprapune cu considerentul (12), unde se explică în mod clar ce nu ar trebui să se 
evalueze în cadrul unei cooperări între statele membre.

Amendamentul 3
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 grupurile de populație care ar urma să 
fie supuse studiului și potențialele 
diferențe de eficacitate și/sau de siguranță 
pentru grupuri de pacienți specifice, mai 
ales diferențe de vârstă și de sex, 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
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Justificare

Unele opțiuni de tratament nu prezintă aceeași eficacitate și siguranță în cazul femeilor și 
bărbaților. Cercetările au demonstrat faptul că femeile au fost mai puțin reprezentate în 
cadrul cercetărilor cardiovasculare, astfel încât siguranța și eficacitatea mai multor 
medicamente au fost evaluate preponderent în cazul bărbaților. Prin urmare, ar trebui să se 
țină seama în mod corespunzător de potențialele diferențe la evaluarea relevanței trialurilor 
clinice.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Text adaptat ca urmare a ștergerii ultimului paragraf de la considerentul (6), pentru a 
asigura coerența.

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Toate aspectele etice din cadrul unei 
cereri de autorizare a unui trial clinic ar 
trebui evaluate de către statele membre 
înainte ca acestea să își notifice decizia 
privind trialul clinic.

Or. en



PE500.727v01-00 8/20 PA\920621RO.doc

RO

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 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 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 care este susceptibilă de a 
avea un impact substanțial asupra 
siguranței sau drepturilor subiecților sau 
asupra fiabilității și robusteții datelor 
generate în cadrul trialului clinic;

Or. en

Justificare

Momentul în care are loc modificarea substanțială a unui trial clinic nu este relevant în 
secțiunea de definiții. Dispozițiile relevante sunt incluse la articolele 8, 14, 19, 20 și 23.

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. 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”).

5. Pentru orice trial clinic desfășurat în 
Uniune, 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”).

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că procedura unică de depunere a cererilor se aplică atât trialurilor 
clinice multinaționale, cât și celor care au loc într-o singură țară.
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Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– fiabilitatea și robustețea datelor generate 
în cadrul trialului clinic, luând în 
considerare abordările statistice, proiectul 
și metodologia trialului (de exemplu
mărimea eșantionului, randomizarea –
inclusiv grupurile de populație care 
urmează să fie supuse studiului –
comparatorii și criteriile finale de 
evaluare);

Or. en

Justificare

Unele opțiuni de tratament nu prezintă aceeași eficacitate și siguranță în cazul femeilor și 
bărbaților. La conceperea trialului clinic ar trebui să se țină seama de diversitatea grupurilor 
de pacienți care urmează să fie tratate folosind medicamentul experimental, adică de 
grupurile de vârstă sau de sex specifice. Acest lucru ar trebui evaluat în cadrul procesului de 
autorizare a unui trial clinic.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre în cauză nu pot solicita 
explicații suplimentare din partea 
sponsorului după data evaluării.

Or. en

Justificare

Inserarea textului eliminat de la articolul 8 alineatul (5), din motive de coerență. Referirea la 
data evaluării în cadrul articolului 8 creează confuzii și ar fi, deci, mai potrivită la acest 
articol.
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Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Solicitarea explicațiilor suplimentare și 
explicațiile suplimentare trebuie să fie 
transmise prin intermediul portalului UE.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

Clarificarea textului în conformitate cu articolul 6 alineatul (6) al cincilea paragraf.

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a

Evaluarea aspectelor etice

Statele membre se asigură că toate 
aspectele etice relevante sunt evaluate în 
cadrul raportului de evaluare, întocmit în 
conformitate cu articolele 6 și 7.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că evaluarea necesară în scopul autorizării unui trial clinic include 
și aspecte etice. Termenele indicate la articolele 6 și 7 includ și revizuirea etică, iar odată ce 
o decizie a fost notificată în conformitate cu articolul 8, trialul clinic poate începe.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre în cauză nu pot solicita 
explicații suplimentare din partea 

eliminat
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sponsorului după data evaluării.

Or. en

Justificare

Text mutat la articolul 6 alineatul (6) pentru claritate.

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. După data notificării, cu excepția 
cazului în care statul membru în cauză 
refuză să acorde autorizarea, nici o altă 
evaluare sau decizie nu împiedică 
sponsorul să înceapă trialul clinic.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că odată ce decizia unică este notificată de către statul membru în 
cauză, sponsorul poate începe trialul clinic.

Amendamentul 14
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 trebuie să fie luată în considerare. 
Dacă acest lucru este posibil, pacientul 
este un reprezentant al unei organizații de 
pacienți care se ocupă de boala pentru al 
cărei tratament urmează să fie folosit 
medicamentul experimental.

Or. en
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Justificare

Este adecvat să se țină seama de opinia unui pacient relevant. În mod ideal, pacientul ar 
trebui să reprezinte o organizație de pacienți care se ocupă de boala pentru al cărei 
tratament urmează să fie utilizat medicamentul experimental.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea poate fi depusă numai după data de 
notificare a deciziei de autorizare inițiale.

Cererea poate fi depusă numai după data de 
notificare a deciziei de autorizare inițiale
de către toate statele membre în cauză.

Or. en

Justificare

Vor exista mai multe date de notificare a deciziei de autorizare inițiale, deoarece notificarea 
se face de către fiecare stat membru implicat. Deciziile vor fi notificate probabil în aproape 
același timp sau la o diferență de doar câteva zile. Având în vedere termenele scurte pentru 
autorizarea inițială, este preferabil ca procesul să fie cât mai simplu, clar și ordonat, fără a 
se trece la adăugarea unui nou stat membru înainte ca procedura inițială să fie încheiată.

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Un sponsor nu depune o cerere în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol dacă se află în curs o procedură 
menționată în capitolul III cu privire la 
trialul clinic respectiv.

11. Un sponsor nu depune o cerere în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol dacă se află în curs o procedură 
menționată în capitolul III cu privire la 
trialul clinic respectiv și la un aspect 
inclus în partea I a raportului de 
evaluare.

Or. en

Justificare

Evaluarea din partea II se face la nivel național, astfel încât o procedură de modificare 
substanțială legată de partea II, aflată în curs de derulare, nu ar trebui să împiedice 
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depunerea unei cereri de adăugare a unui nou stat membru. 

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 36

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 din 
prezentul regulament. Respectiva bază de 
date electronică este un modul al bazei de 
date menționate la articolul 25 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că baza de date la care se face referire este EUdraVigilence, care nu 
este o bază de date nouă. Prezentul regulament trebuie să aibă la bază instrumente care 
există deja.

Amendamentul 18
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.

Sponsorul raportează pe cale electronică și
în termenele stabilite la punctele 2.4. și 
2.5. din 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 sub responsabilitatea 
sponsorului.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să fie clar cine raportează SUSAR. În principiu, sponsorul este întotdeauna 
responsabil cu raportarea acestor reacții adverse grave. În cazul folosirii sintagmei „care 
are legătură cu sponsorul”, există riscul ca sarcina de raportare să fie trecută în seama 
titularului autorizației de introducere pe piață, ceea ce ar duce la o raportare dublă.

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Termenul pentru raportare ține seama de
severitatea reacției. Dacă este necesară 
asigurarea unei raportări în timp util, 
sponsorul poate transmite un prim raport 
incomplet, urmat de un raport complet.

2. Termenul pentru raportare ține seama de
gravitatea reacției. Dacă este necesară 
asigurarea unei raportări în timp util, 
sponsorul poate transmite un prim raport 
incomplet, urmat de un raport complet.

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește alinierea textului la legislația în domeniul farmacovigilenței, în 
care se menționează „gravitatea”, nu „severitatea”.

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Dacă un sponsor, din cauza lipsei de 
resurse, nu are posibilitatea să raporteze 
către baza de date electronică prevăzută la 
articolul 36, acesta poate raporta statului 
membru în care a avut loc reacția adversă 
gravă neașteptată suspectată. Statul 
membru respectiv raportează reacția 
adversă gravă neașteptată suspectată în 
conformitate cu alineatul (1).

3. Dacă un sponsor nu poate să raporteze
direct către baza de date electronică 
prevăzută la articolul 36, acesta poate 
raporta statului membru în care a avut loc 
reacția adversă gravă neașteptată 
suspectată. Statul membru respectiv 
raportează reacția adversă gravă 
neașteptată suspectată în conformitate cu 
alineatul (1).

Or. en
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Justificare

Motivul pentru care sponsorul nu poate raporta direct SUSAR este irelevant. Pentru a 
asigura faptul că SUSAR sunt raportate mereu, raportarea prin intermediul statului membru 
ar trebui să fie posibilă indiferent de motivul pentru care se recurge la această opțiune. 

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Referitor la medicamentele experimentale 
neautorizate, altele decât placebo, și 
medicamentele experimentale autorizate 
care, în conformitate cu protocolul, nu sunt 
utilizate în conformitate cu condițiile 
stabilite în autorizația de introducere pe 
piață, sponsorul transmite anual către 
agenție, prin mijloace electronice, un raport 
privind siguranța pentru fiecare 
medicament experimental utilizat în cadrul 
unuia sau mai multor trialuri clinice ale
cărui sponsor este. Dacă acest lucru este 
relevant, raportul va menționa în mod 
clar aspectele legate de siguranță care 
privesc un anumit grup de vârstă sau sex. 

Or. en

Justificare

Dacă medicamentul experimental face obiectul mai multor trialuri clinice, în vederea evitării 
raportării duble și, implicit, a reducerii sarcinilor administrative, ar trebui să fie posibilă 
prezentarea unui singur raport privind siguranța respectivului medicament experimental. În 
plus, raportul de siguranță ar trebui să conțină date despre diferențele care apar între 
grupurile de vârstă și sexe în ceea ce privește siguranța.

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Referitor la medicamentele autorizate 
care, în conformitate cu protocolul, sunt 

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

utilizate în conformitate cu condițiile 
stabilite în autorizația de introducere pe 
piață, sponsorul informează anual titularul 
autorizației de introducere pe piață cu 
privire la toate reacțiile adverse grave 
suspectate, inclusiv, dacă este relevant, 
reacțiile care privesc un anumit grup de 
vârstă sau sex.

Or. en

Justificare

Atunci când este relevant, aspectele legate de siguranță specifice unui sex sau unui grup de 
vârstă ar trebui identificate și raportate în mod corespunzător titularului autorizației de 
introducere pe piață. 

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Sponsorul sau autoritatea competentă, 
după caz, informează investigatorii și 
comitetele de etică despre orice modificare 
importantă a profilului beneficii/riscuri a 
medicamentului experimental prin 
notificarea periodică a aspectelor legate 
de siguranță care au un impact asupra 
siguranței subiecților implicați într-un 
trial clinic.

Or. en

Justificare

Informațiile importante privind siguranța, care modifică profilul de riscuri/beneficii ale 
medicamentului experimental, ar trebui să fie notificate, de asemenea, investigatorilor și 
comitetelor de etică.

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Broșura investigatorului este actualizată
atunci când noi informații privind 
siguranța devin disponibile și cel puțin o 
dată pe an.

3. Broșura investigatorului este actualizată
ori de câte ori devin disponibile noi 
informații privind siguranța.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament nu ar trebui să impună sarcini administrative inutile. Broșura 
investigatorului ar trebui să fie actualizată de fiecare dată când devin disponibile noi 
informații privind siguranța, iar acest lucru poate dura mai mult de un an. 

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 66

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.

Informațiile de pe etichetă vor fi furnizate 
în cel puțin una dintre limbile oficiale ale 
statului membru în cauză, care să fie 
totodată și o limbă oficială a Uniunii.
Medicamentul poate fi etichetat în mai 
multe limbi.

Or. en

Justificare

Pentru informațiile de pe etichetă ar trebui folosite doar limbi oficiale ale UE. În cazurile în 
care există mai mult de o limbă oficială, statul membru în cauză ar trebui să indice limba pe 
care o consideră relevantă în funcție de locul în care se desfășoară trialul clinic. 

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Interfața pentru utilizatori a bazei de 
date UE este disponibilă în toate limbile 
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oficiale ale Uniunii. 

Or. en

Justificare

Navigarea prin baza de date UE ar trebui să se poată face în toate limbile oficiale ale 
Uniunii. Acest lucru nu presupune obligația de a traduce protocolul trialului clinic și alte 
informații aferente din baza de date, deoarece astfel ar rezulta costuri semnificative.

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 13 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Unele tratamente pot avea rezultate diferite la grupuri de pacienți diferite (diferențe cauzate 
de sex, vârstă etc.). Prin urmare, beneficiile și riscurile anticipate în cazul anumitor grupuri 
de pacienți ar trebui să fie menționate în protocol. 

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 13 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

dacă persoanele în vârstă sau femeile sunt
excluse din trialul clinic, o explicație și o 
justificare pentru aceste criterii de 
excludere; în special atunci când subiecții 
se află în incapacitate de a-și da 
consimțământul în cunoștință de cauză;

dacă pacienții aparținând unui anumit sex 
sau grup de vârstă sunt excluși din trialul 
clinic, o explicație și o justificare pentru 
aceste criterii de excludere;

Or. en
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Justificare

Unele tratamente pot avea rezultate diferite la grupuri de pacienți diferite (diferențe cauzate 
de sex, vârstă etc.).

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 13 – liniuța 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

o descriere a regimului de publicare; o descriere a regimului de publicare, 
indicându-se în mod clar orice informații 
care ar putea fi disponibile dintr-o altă 
sursă decât baza de date UE;

Or. en

Justificare

Din motive de transparență, în cazul în care sponsorul urmează să publice rezultate mai 
detaliate sau orice alte informații altundeva decât în baza de date UE, acest lucru ar trebui 
să fie specificat și în descrierea regimului de publicare. 

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – secțiunea 1.1. – subpunctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numărul de identificare a
subiectului/numărul tratamentului și, după 
caz, numărul vizitei;

(e) fie numărul de identificare a
subiectului, fie numărul tratamentului și, 
după caz, numărul vizitei;

Or. en

Justificare

Experiența anterioară a demonstrat că formularea actuală nu este suficient de clară și că, în 
unele cazuri, au fost solicitate atât numărul de identificare, cât și numărul tratamentului. În 
practică, din motive de spațiu, ar putea fi dificilă indicarea ambelor, astfel încât ar trebui 
clarificat faptul că unul dintre cele două numere este suficient.

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – secțiunea 1.1. – subpunctul 1 – litera g 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) instrucțiunile de utilizare (se poate face 
trimitere la un prospect sau alt document 
explicativ destinat subiectului sau 
persoanei care administrează produsul);

(g) instrucțiunile de utilizare (se poate face 
trimitere la un prospect sau alt document 
explicativ destinat subiectului sau 
persoanei care administrează produsul sau 
la alte indicații furnizate de investigator);

Or. en

Justificare

Investigatorii pot furniza indicații subiectului și pe cale verbală. Prin urmare, ar trebui să se 
poată face trimitere și la astfel de indicații. Acest lucru s-ar putea realiza prin simpla 
adăugare pe ambalajul exterior a unui mesaj de tipul „a se folosi conform indicațiilor 
furnizate de investigator”.

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 4 - subpunctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Oricare dintre informațiile enumerate în 
secțiunile 1, 2 și 3 pot fi omise și înlocuite 
prin alte mijloace (de exemplu, utilizarea 
unui sistem electronic de randomizare 
centralizat, utilizarea unui sistem 
informatic centralizat) cu condiția ca 
siguranța subiecților și fiabilitatea și 
robustețea datelor să nu fie compromise.
Acest lucru se justifică în protocol.

Oricare dintre informațiile enumerate în 
secțiunile 1, 2 și 3 pot fi omise și înlocuite 
prin alte mijloace (de exemplu, utilizarea 
unui sistem electronic de randomizare 
centralizat, utilizarea unui sistem 
informatic centralizat) cu condiția ca 
siguranța subiecților și fiabilitatea și 
robustețea datelor să nu fie compromise.
Acest lucru se justifică în protocol sau 
într-un document separat.

Or. en

Justificare

Dimensiunea globală a trialurilor clinice trebuie luată în considerare. Sponsorii ar trebui să 
aibă posibilitatea de a utiliza același protocol pentru toate trialurile clinice legate de același 
medicament experimental, indiferent de locul unde se desfășoară trialul. Dacă aceste 
justificări urmează să fie incluse în protocol, acesta trebuie adaptat pentru un trial clinic în 
cazul căruia nu se aplică această excepție, fapt care ar reprezenta o sarcină administrativă 
inutilă. 


