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Τροπολογία 42
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι, η «ευημερία» ισχύει για ολόκληρο το κείμενο κάθε 
φορά που αναφέρονται η ασφάλεια και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων.

Τροπολογία 43
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για να είναι δυνατός ο ανεξάρτητος 
έλεγχος της τήρησης των εν λόγω αρχών, 
μια κλινική δοκιμή πρέπει να υπόκειται σε 
προέγκριση.

(2) Για να είναι δυνατός ο ανεξάρτητος 
έλεγχος της τήρησης των εν λόγω αρχών, 
μια κλινική δοκιμή πρέπει να υπόκειται σε 
προέγκριση. Η διεξαγωγή κλινικής 
δοκιμής προϋποθέτει προέγκριση από την 
Επιτροπή Δεοντολογίας.

Or. en

Τροπολογία 44
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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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

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται και όχι να αποθαρρύνονται ως προς τη μεταξύ τους 
συνεργασία.

Τροπολογία 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Οι κλινικές δοκιμές που διεξάγονται 
τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά 
κέντρα καθιστούν αναγκαία την 
αναγνώρισή τους καθώς και τη θέσπιση 
μέτρων ελέγχου, έγκρισης και 
αξιολόγησης που θα εφαρμόζονται και 
στα δύο είδη κέντρων.

Or. es

Τροπολογία 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 47
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Σε περίπτωση επείγοντος ή σπάνιων 
και εξαιρετικά σπάνιων ασθενειών που 
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θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, ενώ οι 
σχετικές θεραπευτικές επιλογές και 
τεχνογνωσία είναι περιορισμένες και 
διάσπαρτες ανά τον κόσμο, πρέπει να 
δίδεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων 
κλινικής δοκιμής κατά προτεραιότητα.

Or. en

Τροπολογία 48
Kent Johansson

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) Ορισμένες πτυχές σε μια αίτηση για 
τη διεξαγωγή κλινικής δοκιμής αφορούν 
ζητήματα εγγενώς εθνικής φύσης ή 
δεοντολογικές πτυχές μιας κλινικής 
δοκιμής. Παρότι πρέπει να ενθαρρύνεται 
η συνεργασία των κρατών μελών, 
παράλληλα πρέπει να περιορίζεται στην 
ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων 
πρακτικών σχετικά με τα εν λόγω θέματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσο περισσότερο συνεργάζονται τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση τόσο το καλύτερο. Η 
συνεργασία μεταξύ κρατών μελών είναι σημαντική, ωστόσο πρέπει να περιορίζεται σε θέματα 
δεοντολογίας, δεδομένου ότι αυτά συνδέονται άρρηκτα με τις εθνικές παραδόσεις και 
ειδικότητες.

Τροπολογία 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Παρότι οι περισσότερες κλινικές 
δοκιμές εφαρμόζονται για την αξιολόγηση 
των θεραπειών μέσα από ευρεία δείγματα 
πληθυσμού ασθενών, ο παρών 
κανονισμός δεν πρέπει να μεροληπτεί εις 
βάρος ασθενών που πάσχουν από σπάνιες 
και εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες, ενώ 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις 
ιδιαιτερότητες των παθήσεων χαμηλού 
επιπολασμού κατά την αξιολόγηση της 
δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των σπάνιων και εξαιρετικά 
σπάνιων ασθενειών. Ο μελλοντικός κανονισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις θεραπευτικές 
καινοτομίες και να συνάδει με τις πολιτικές για τις σπάνιες και εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες 
που έχουν αναπτυχθεί από την έκδοση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ και μετά.

Τροπολογία 50
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Το υποκείμενο των δεδομένων 
πρέπει να έχει πάντα την επιλογή ευρείας 
συγκατάθεσης, την οποία θα δίνει στο 
θεραπευτικό ίδρυμα, προκειμένου τα 
στοιχεία του/της να χρησιμοποιούνται για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς ή 
για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ενώ 
πρέπει να έχει επίσης την επιλογή να άρει 
τη συγκατάθεσή του/της ανά πάσα 
στιγμή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι γιατροί αποκτούσαν ανέκαθεν νέες γνώσεις από τα δεδομένα των προηγούμενων ασθενών 
τους. Συνεπακόλουθα, σήμερα είναι απαραίτητο να συναινεί ο ασθενής στη χρήση των 
δεδομένων του/της για ερευνητικούς σκοπούς. Ωστόσο, παράλληλα με το δικαίωμα στη 
διαφωνία, οι ασθενείς πρέπει επίσης να δικαιούνται να δίνουν στο θεραπευτικό τους ίδρυμα 
«ευρεία» συγκατάθεση, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου τα δεδομένα αυτά να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για κάθε είδος μελλοντικής έρευνας (εκτός εάν άρουν την αρχική τους 
συγκατάθεση). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ασθενείς θα έχουν το δικαίωμα να «δωρίσουν» τα 
δεδομένα τους για ερευνητικούς σκοπούς.

Τροπολογία 51
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Το υποκείμενο των δεδομένων 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δίνει 
ευρεία συγκατάθεση στα θεραπευτικά 
ιδρύματα ώστε τα δεδομένα να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας· πρέπει επίσης να 
έχει τη δυνατότητα να άρει τη 
συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή.

Or. en

Τροπολογία 52
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για να μπορέσει ο ανάδοχος να 
αξιολογήσει όλες τις δυνητικά χρήσιμες 
πληροφορίες για την ασφάλεια, ο 

(26) Για να μπορέσει ο ανάδοχος να 
αξιολογήσει όλες τις δυνητικά χρήσιμες 
πληροφορίες για την ασφάλεια, ο 
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ερευνητής θα πρέπει να αναφέρει σ’ αυτόν
όλα τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα.

ερευνητής θα πρέπει να καταγράφει και να 
καταχωρίζει στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων όλα τα σοβαρά ανεπιθύμητα 
συμβάντα.

Or. en

Τροπολογία 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Η βάση δεδομένων θα πρέπει να 
περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
την κλινική δοκιμή. Στη βάση δεδομένων 
δεν καταγράφεται κανένα προσωπικό 
δεδομένο των συμμετεχόντων στην κλινική 
δοκιμή. Οι πληροφορίες στη βάση 
δεδομένων θα πρέπει να είναι δημόσιες, 
εκτός κι αν ειδικοί λόγοι απαιτούν να μη 
δημοσιευτούν ορισμένες πληροφορίες, 
ώστε να προστατευτεί το δικαίωμα του 
ατόμου στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα 
στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, που αναγνωρίζονται από τα 
άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(52) Η βάση δεδομένων θα πρέπει να 
περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
την κλινική δοκιμή και να επιτρέπει τη 
δημόσια διάδοση αντικειμενικών 
πληροφοριών με στόχο τη στήριξη της 
ευρωπαϊκής έρευνας και την απόκτηση 
περισσότερων γνώσεων στον τομέα της 
δημόσιας υγείας. Δεν πρέπει να 
υπονομεύονται η καινοτομία και η 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επαγγελματικών κλάδων. Στη βάση 
δεδομένων δεν καταγράφεται κανένα 
προσωπικό δεδομένο των συμμετεχόντων 
στην κλινική δοκιμή, ενώ δεν πρέπει να 
παρεμποδίζεται η προστασία των 
εμπορικών συμφερόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής 
ιδιοκτησίας, όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001. Οι πληροφορίες στη
βάση δεδομένων θα πρέπει να είναι 
δημόσιες, εκτός κι αν ειδικοί λόγοι 
απαιτούν να μη δημοσιευτούν ορισμένες 
πληροφορίες, ώστε να προστατευτεί το 
δικαίωμα του ατόμου στην ιδιωτική ζωή 
και το δικαίωμα στην προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, που 
αναγνωρίζονται από τα άρθρα 7 και 8 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε και απόρρητες 
πληροφορίες που αφορούν εμπορικά 
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συμφέροντα, όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 4 του κανονισμού(ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βάση δεδομένων πρέπει να καθιστά δυνατή τη δημόσια διάδοση αξιόπιστων πληροφοριών 
σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις της ιατρικής έρευνας, σεβόμενη όλες τις επιταγές 
ανταγωνιστικότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας, η οποία χρηματοδοτεί από μόνη της 
περίπου 60% των ευρωπαϊκών κλινικών δοκιμών. Κατά τη δημοσιοποίηση πρέπει να 
προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και οι απόρρητες πληροφορίες που αφορούν εμπορικά 
συμφέροντα, προκειμένου να αποφευχθούν τόσο ο στιγματισμός των ασθενών που συμμετέχουν 
σε κλινική δοκιμή, όσο και η τόνωση του αθέμιτου ανταγωνισμού, που θα απειλούσε την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ιατρικής έρευνας.

Τροπολογία 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52α) Οι απόρρητες πληροφορίες που 
αφορούν εμπορικά συμφέροντα πρέπει να 
προσδιορίζονται και να προστατεύονται 
ώστε να μην θίγονται ούτε τα συμφέροντα 
των ασθενών ούτε η ανταγωνιστική θέση 
των αναδόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών πρέπει να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα 
και οι απόρρητες πληροφορίες που αφορούν εμπορικά συμφέροντα, προκειμένου να 
αποφευχθούν τόσο ο στιγματισμός των ασθενών που συμμετέχουν σε κλινική δοκιμή, όσο και η 
τόνωση του αθέμιτου ανταγωνισμού, που θα απειλούσε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
ιατρικής έρευνας.

Τροπολογία 55
António Fernando Correia de Campos
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί που δίδονται για την «κλινική δοκιμή» και την «κλινική δοκιμή χαμηλής 
παρέμβασης» είναι αντίθετοι μεταξύ τους (πρβλ. την παράγραφο 2 σημείο 2 και σημείο 3 με την 
παράγραφο 3 σημείο 2 και σημείο 3). Ως εκ τούτου η «κλινική δοκιμή χαμηλής παρέμβασης» 
δεν μπορεί να προταθεί ως υποκατηγορία της «κλινικής δοκιμής», όπως προτείνει το κείμενο. 
Αντίθετα, είναι συμπληρωματικοί όροι. Για λόγους νομικής σαφήνειας, η διάκριση αυτή πρέπει 
να διευκρινιστεί ρητά.

Τροπολογία 56
Michèle Rivasi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα υπό έρευνα φάρμακα έχουν άδεια 
κυκλοφορίας·

α) τα υπό έρευνα φάρμακα έχουν άδεια 
κυκλοφορίας επί τουλάχιστον δέκα έτη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις (σπάνιες ασθένειες και αγωγή για τον καρκίνο) οι άδειες 
κυκλοφορίας δίδονται ενώ δεν είναι διαθέσιμα επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, απαιτώντας τη διεξαγωγή μεταγενέστερων δοκιμών της 
αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Οι εν 
λόγω δοκιμές αποκλείονται από τον ορισμό «κλινικές δοκιμές χαμηλής παρέμβασης», εντούτοις 
πρέπει να εξακολουθούν να καλύπτονται από τον κανονισμό.
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Τροπολογία 57
Michèle Rivasi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τα υπό έρευνα φάρμακα δεν είναι 
προϊόντα που υπόκεινται σε 
συμπληρωματική παρακολούθηση, η 
οποία προσδιορίζεται από ένα μαύρο 
σύμβολο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φάρμακα που φέρουν μαύρο σύμβολο, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2012/0025 (COD) 
σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση, αποκλείονται από τον ορισμό του υπό έρευνα φαρμάκου 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δοκιμή χαμηλής παρέμβασης, καθώς τα φάρμακα αυτά 
εξακολουθούν να βρίσκονται υπό επισταμένη παρακολούθηση εξαιτίας του κινδύνου που 
ενέχουν.

Τροπολογία 58
António Fernando Correia de Campos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε κλινικές δοκιμές χαμηλής παρέμβασης, τα φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα 
με τους όρους της άδειας κυκλοφορίας. Η διατύπωση «ή η χρήση τους είναι η συνήθης αγωγή 
σε καθένα από τα οικεία κράτη μέλη» επιτρέπει τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών χαμηλής 
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παρέμβασης για τη διερεύνηση μη προβλεπόμενων χρήσεων φαρμάκων σε κράτη μέλη όπου δεν 
επιτρέπεται η εν λόγω χρήση. Αυτό είναι εις βάρος των διατάξεων σχετικά με την υποχρεωτική 
αποζημίωση για αποκατάσταση ζημίας που πρέπει να παρέχεται από τον ανάδοχο.

Τροπολογία 59
Michèle Rivasi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 60
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) «μη παρεμβατική μελέτη»: κλινική 
μελέτη όπου ο ασθενής λαμβάνει ήδη 
αγωγή πριν από την ένταξή του στη 
μελέτη και, κατά συνέπεια, η ένταξη του 
ασθενούς σε συγκεκριμένη θεραπευτική 
στρατηγική δεν αποφασίζεται εκ των 
προτέρων από πρωτόκολλο δοκιμής, αλλά 
εντάσσεται στην τρέχουσα πρακτική έτσι, 
ώστε η συνταγογράφηση του φαρμάκου 
να διαχωρίζεται σαφώς από την απόφαση 
να ενταχθεί ο ασθενής στη μελέτη·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να επανεισαχθούν ορισμένες διατυπώσεις από τον ορισμό της προηγούμενης 
οδηγίας 2001/20/ΕΚ ώστε να διευκρινισθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 61
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) «μη παρεμβατική μελέτη»: κλινική 
μελέτη πλην της κλινικής δοκιμής και 
κλινική δοκιμή χαμηλής παρέμβασης, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημεία 2 και 
3, αντίστοιχα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής ασφάλειας, διευκρινίζεται ότι μη παρεμβατικές κλινικές δοκιμές δεν 
εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Δεδομένου ότι ο όρος «κλινική δοκιμή» δεν περιλαμβάνει 
τον όρο «κλινική δοκιμή χαμηλής παρέμβασης», η εξαίρεση των κλινικών δοκιμών χαμηλής 
παρέμβασης από την έννοια της «μη παρεμβατικής μελέτης» πρέπει να είναι ρητή. Ας τεθεί ως 
απλή αρχή ότι «οι παρατηρήσεις» εμπίπτουν στην κατηγορία «μελέτη» και οι «παρεμβάσεις» 
εμπίπτουν στην κατηγορία «δοκιμές».

Τροπολογία 62
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) «βέλτιστη επί του παρόντος 
δοκιμασμένη παρέμβαση»: το σχήμα 
αγωγής που ακολουθείται για τη θεραπεία, 
πρόληψη ή διάγνωση νόσου ή διαταραχής 
σύμφωνα με επίκαιρα έγκυρα 
επιστημονικά στοιχεία·
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Or. en

Τροπολογία 63
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) «βέλτιστη επί του παρόντος 
δοκιμασμένη παρέμβαση»: το σχήμα 
αγωγής που ακολουθείται για τη θεραπεία, 
πρόληψη ή διάγνωση νόσου ή διαταραχής 
σύμφωνα με επίκαιρα έγκυρα 
επιστημονικά στοιχεία·
(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για όλο το 
κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η «συνήθης κλινική πρακτική» είναι πολύ ασαφής και πρέπει να αντικατασταθεί από τη 
διατύπωση της Διακήρυξης του Ελσίνκι (άρθρο 32): «βέλτιστη επί του παρόντος δοκιμασμένη 
παρέμβαση».

Τροπολογία 64
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) «Επιτροπή Δεοντολογίας»: 
ανεξάρτητος φορέας κράτους μέλους, ο 
οποίος απαρτίζεται από επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας, από μη ιατρούς και 
τουλάχιστον από έναν έμπειρο και 
ενημερωμένο ασθενή ή εκπρόσωπο 
ασθενούς, με στόχο την επανεξέταση των 
επιστημονικών, ιατρικών και 
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δεοντολογικών πτυχών της κλινικής 
δοκιμής, και με καθήκον να διαφυλάσσει 
τα δικαιώματα, την ασφάλεια και την 
ευημερία των συμμετεχόντων και να 
εγγυάται δημοσίως την εν λόγω 
προστασία·

Or. en

Τροπολογία 65
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του ορισμού της οδηγίας 2001/20/ΕΚ.

Τροπολογία 66
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «συμμετέχων»: άτομο που συμμετέχει 
σε κλινική δοκιμή, είτε ως λήπτης υπό 
έρευνα φαρμάκου είτε ως απλός μάρτυρας·

(15) «συμμετέχων»: άτομο που συμμετέχει 
ελεύθερα και οικειοθελώς σε κλινική 
δοκιμή, είτε ως λήπτης υπό έρευνα 
φαρμάκου είτε ως απλός μάρτυρας·

Or. en



AM\928242EL.doc 17/74 PE506.087v01-00

EL

Τροπολογία 67
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 68
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) «παρενέργεια»: κάθε επιβλαβής και 
ανεπιθύμητη αντίδραση σε δοκιμαζόμενο 
φάρμακο, ανεξάρτητα από τη 
χορηγηθείσα δόση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του ορισμού της προηγούμενης οδηγίας 2001/20/EΚ.

Τροπολογία 69
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εξασφαλίζεται το δικαίωμα του 
συμμετέχοντος για σεβασμό της 
σωματικής και ψυχικής του 
ακεραιότητας, όπως επίσης το δικαίωμά 
του για ιδιωτική ζωή, καθώς και για την 
προστασία των προσωπικών του 
δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της Ένωσης·

Or. ro

Τροπολογία 70
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η κλινική δοκιμή αξιολογείται ως 
δεοντολογικά αποδεκτή·

Or. en

Τροπολογία 71
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές δεοντολογίας, και προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι παρεμβάσεις 
στον άνθρωπο, η διεξαγωγή κλινικής δοκιμής μπορεί να αιτιολογηθεί μόνο εφόσον πρόκειται 
να αποδώσει ποιοτικά και σημαντικά στοιχεία.

Τροπολογία 72
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα απαιτούνται συγκριτικές κλινικές 
δοκιμές των νέων φαρμάκων με γνώμονα 
τη βέλτιστη επί του παρόντος 
δοκιμασμένη παρέμβαση.

Or. en

Τροπολογία 73
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Ρόλος και κατευθυντήριες γραμμές για 

τις Επιτροπές Δεοντολογίας
1. Εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή 
κλινικής δοκιμής μπορεί να χορηγείται 
από την αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους μόνο εάν η οικεία Επιτροπή 
Δεοντολογίας έχει δώσει την έγκρισή της.
2. Εντός ενός έτους, η Επιτροπή θα 
προτείνει κατευθυντήριες γραμμές στα 
κράτη μέλη σχετικά με τις Επιτροπές 
Δεοντολογίας, προκειμένου να 
απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να 
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διευκολυνθεί η διεξαγωγή δοκιμών σε 
διάφορα κράτη μέλη, χωρίς να 
διακυβεύεται η ασφάλεια των 
συμμετεχόντων.

Or. en

Τροπολογία 74
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εντός έξι ημερών από την υποβολή του 
φακέλου αίτησης, τα κράτη μέλη ορίζουν 
από κοινού ένα κοινοποιούν κράτος 
μέλος.

Or. en

Justification

The proposal makes it possible for sponsors to "cherry pick" the reporting MS, avoiding 
countries with a more critical stance, or favouring those with overburdened capacity due to 
heavy submission of files. This is aggravated by a tacit approval if assessment timelines are 
not met. MS already use cooperation platforms such as the Clinical Trials Facilitation Group 
to agree on common principles and criteria for the harmonisation of clinical trial assessment 
decisions and administrative processes. Such an established platform, may assist MS to agree 
on common selection criteria to be applied by the MSs concerned to choose the reporting MS.

Τροπολογία 75
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν το προτεινόμενο κοινοποιούν κράτος 
μέλος δεν επιθυμεί να είναι κοινοποιούν 
κράτος μέλος, συνεννοείται με άλλο οικείο 

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

Or. en

Τροπολογία 76
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εάν το προτεινόμενο κοινοποιούν κράτος 
μέλος δεν επιθυμεί να είναι κοινοποιούν 
κράτος μέλος, ή εάν άλλο οικείο κράτος 
μέλος είναι πρόθυμο να είναι κοινοποιούν 
κράτος μέλος, ο ορισμός του 
κοινοποιούντος κράτους μέλους αποτελεί 
κοινή απόφαση μεταξύ του προτεινόμενου
κοινοποιούντος κράτους μέλους και των 
οικείων κρατών μελών μέσω ψηφοφορίας 
στην πύλη της ΕΕ. Το κοινοποιούν 
κράτος μέλος ορίζεται εντός τεσσάρων 
ημερών. Εάν κανένα από τα εναλλακτικά 
κοινοποιούντα κράτη μέλη δεν λάβει την 
πλειοψηφία των σχετικών ψήφων, ή εάν η 
δοκιμή περιλαμβάνει μόνο ένα κράτος 
μέλος, τότε ορίζεται κοινοποιούν κράτος 
μέλος το προτεινόμενο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να διευκρινίζει ότι ο ορισμός του κοινοποιούντος κράτους μέλους 
αποτελεί κοινή απόφαση μεταξύ του προτεινόμενου κοινοποιούντος κράτους μέλους και των 
οικείων κρατών μελών.
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Τροπολογία 77
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολύ βραχείες προθεσμίες ενέχουν τον κίνδυνο να μην είναι εφικτό για τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν προσεκτικά τον φάκελο αξιολόγησης. Για παράδειγμα, ο ορισμός μίας κλινικής 
δοκιμής ως δοκιμής «χαμηλής παρέμβασης» απαιτεί λεπτομερή και επιμελή αξιολόγηση του 
πρωτοκόλλου έρευνας. Σύμφωνα με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εθελοντικής εναρμόνισης για την έγκριση πολυεθνικών κλινικών 
δοκιμών, οι προθεσμίες που προτείνονται είναι πάρα πολύ βραχείες και χωρίς ευελιξία για τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 78
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) ποιο από τα οικεία κράτη μέλη είναι το 
κοινοποιούν κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 79
Michèle Rivasi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω παράγραφος δεν συνάδει με την οδηγία 2001/20/ΕΚ: η αιτιολογική σκέψη 11 της 
οδηγίας 2001/20/EΚ δεν επιτρέπει τη σιωπηρή εξουσιοδότηση από τις αρμόδιες αρχές εάν δεν 
έχει υπάρξει ψηφοφορία υπέρ της κλινικής δοκιμής από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Μία 
διαδικασία σιωπηρής εξουσιοδότησης θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
ασφάλεια και στα δικαιώματα των συμμετεχόντων.

Τροπολογία 80
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

περίπτωση που αυτό ισχυρίζεται ο 
ανάδοχος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνάφεια με το τροποποιηθέν άρθρο 5 παράγραφος 1.

Τροπολογία 81
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι Επιτροπές Δεοντολογίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση του γεγονότος ότι 
συνεκτιμώνται οι συγκεκριμένες παραδόσεις και ανησυχίες των κρατών μελών. Ωστόσο, η 
δεοντολογική ανησυχία ενός κοινοποιούντος κράτους μέλους δεν πρέπει να εμποδίζει τα άλλα 
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οικεία κράτη μέλη να προχωρούν σε κλινική δοκιμή.

Τροπολογία 82
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνάφεια με το τροποποιηθέν άρθρο 5 παράγραφος 1. Οι πολύ βραχείες προθεσμίες ενέχουν 
τον κίνδυνο να μην είναι εφικτό για τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν προσεκτικά τον φάκελο 
αξιολόγησης. Για παράδειγμα, ο ορισμός μίας κλινικής δοκιμής ως δοκιμής «χαμηλής 
παρέμβασης» απαιτεί λεπτομερή και επιμελή αξιολόγηση του πρωτοκόλλου έρευνας. Σύμφωνα 
με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διαδικασίας εθελοντικής 
εναρμόνισης για την έγκριση πολυεθνικών κλινικών δοκιμών, οι προθεσμίες που προτείνονται 
είναι πάρα πολύ βραχείες και χωρίς ευελιξία για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 83
Marisa Matias, Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 84
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τη σημασία της κλινικής δοκιμής, 
λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας 
κατάστασης των επιστημονικών γνώσεων 
και κατά πόσον η κλινική δοκιμή έχει 
προταθεί η επιβληθεί από ρυθμιστικές 
αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την 
αξιολόγηση και την έγκριση της διάθεσης
στην αγορά φαρμάκων·

– τη σημασία και το αποδεκτό της 
κλινικής δοκιμής, λαμβανομένης υπόψη 
της τρέχουσας κατάστασης των 
επιστημονικών γνώσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια διεθνώς αποδεκτή αρχή είναι ότι η αξιολόγηση της σημασίας μιας κλινικής δοκιμής δεν 
μπορεί να διαχωρίζεται από την αξιολόγηση του κατά πόσον είναι αποδεκτή. Η αξιολόγηση της 
σημασίας και του αποδεκτού μιας κλινικής δοκιμής θα διεξάγεται ανεξάρτητα από τις 
επιστημονικές συμβουλές των ρυθμιστικών αρχών.

Τροπολογία 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα – την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα 
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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)·

των δεδομένων που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή, λαμβανομένων υπόψη των 
στατιστικών προσεγγίσεων, του 
σχεδιασμού της δοκιμής, της μεθοδολογίας 
(συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους τού 
δείγματος και της τυχαιοποίησης, του 
φαρμάκου σύγκρισης και των σημείων 
κατάληξης) και του επιπολασμού της 
πάθησης, ειδικά όσον αφορά τις σπάνιες 
ασθένειες (οι οποίες επηρεάζουν έως και 
πέντε άτομα ανά 10 000), καθώς και τις 
εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες (οι οποίες 
πληρούν το κατώτατο όριο επιπολασμού 
και δεν υπερβαίνουν το ένα κρούσμα ανά 
50 000)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση σπάνιας ασθένειας, η δυσκολία διεξαγωγής μιας κλινικής δοκιμής συνδέεται 
συχνότερα με τον χαμηλό αριθμό ασθενών για κάθε ασθένεια και με τη γεωγραφική διασπορά 
τους.

Τροπολογία 86
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα χαρακτηριστικά της παρέμβασης σε 
σύγκριση με τη συνήθη κλινική πρακτική·

– τα χαρακτηριστικά της παρέμβασης σε 
σύγκριση με τη βέλτιστη επί του παρόντος 
δοκιμασμένη παρέμβαση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η «βέλτιστη επί του παρόντος δοκιμασμένη παρέμβαση» χρησιμοποιείται σύμφωνα με το 
τροποποιηθέν άρθρο 2 σημείο 6 και εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο.
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Τροπολογία 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τις συνέπειες ορισμένων ασθενειών που 
απειλούν τη ζωή ή προκαλούν εκφυλισμό, 
όπως κάποιες σπάνιες και εξαιρετικά 
σπάνιες ασθένειες για τις οποίες 
υπάρχουν επί του παρόντος περιορισμένες 
επιλογές αγωγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση σπάνιας ασθένειας, η δυσκολία διεξαγωγής μιας κλινικής δοκιμής συνδέεται 
συχνότερα με τον χαμηλό αριθμό ασθενών για κάθε ασθένεια και με τη γεωγραφική διασπορά 
τους.

Τροπολογία 88
Sajjad Karim

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το κοινοποιούν κράτος μέλος υποβάλλει 
το μέρος Ι της έκθεσης αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένου του 
συμπεράσματος, στον ανάδοχο και στα 
άλλα οικεία κράτη μέλη εντός των 
ακόλουθων χρονικών προθεσμιών, που 
περιλαμβάνουν προθεσμίες για την 
αρχική αξιολόγηση, την κοινή αξιολόγηση 
και την ενοποίηση της τελικής έκθεσης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αποσκοπούν να διαμορφώσουν μια διαδικασία αξιολόγησης, με την αρχική 
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αξιολόγηση να διεξάγεται από το κοινοποιούν κράτος μέλος το οποίο αναπτύσσει και διανέμει 
έκθεση αρχικής αξιολόγησης σε όλα τα οικεία κράτη μέλη. Τα οικεία κράτη μέλη υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους στο κοινοποιούν κράτος μέλος και τα άλλα οικεία κράτη μέλη κατά τη 
διάρκεια κοινής αξιολόγησης. Αυτό μειώνει την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών 
αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου όλες οι παρατηρήσεις θα είναι διαθέσιμες σε 
όλα τα οικεία κράτη μέλη. Εισάγονται σαφέστερα χρονοδιαγράμματα για τις πρόσθετες 
εξηγήσεις που ζητούνται και θα συζητηθούν από όλα τα κράτη μέλη. Το κοινοποιούν κράτος 
μέλος θα οριστικοποιήσει την έκθεση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν.

Τροπολογία 89
António Fernando Correia de Campos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή των προθεσμιών είναι απαραίτητη προκειμένου να δοθεί χρόνος για σωστή 
αξιολόγηση από τους οικείους φορείς του κοινοποιούντος κράτους μέλους, καθώς και μεταξύ 
όλων των οικείων κρατών μελών, δεδομένου ότι καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους προτού το κοινοποιούν κράτος μέλος διαβιβάσει την αξιολόγησή του στον ανάδοχο.

Τροπολογία 90
Sajjad Karim

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

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

α) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης για κλινικές δοκιμές χαμηλής 
παρέμβασης· η ελάχιστη προθεσμία για 
την κοινή αξιολόγηση και για την 
ενοποίηση από τα οικεία κράτη μέλη και 
το κοινοποιούν κράτος μέλος είναι 
5 ημέρες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αποσκοπούν να διαμορφώσουν μια διαδικασία αξιολόγησης, με την αρχική 
αξιολόγηση να διεξάγεται από το κοινοποιούν κράτος μέλος το οποίο αναπτύσσει και διανέμει 
έκθεση αρχικής αξιολόγησης σε όλα τα οικεία κράτη μέλη. Τα οικεία κράτη μέλη υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους στο κοινοποιούν κράτος μέλος και τα άλλα οικεία κράτη μέλη κατά τη 
διάρκεια κοινής αξιολόγησης. Αυτό μειώνει την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών 
αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου όλες οι παρατηρήσεις θα είναι διαθέσιμες σε 
όλα τα οικεία κράτη μέλη. Εισάγονται σαφέστερα χρονοδιαγράμματα για τις πρόσθετες 
εξηγήσεις που ζητούνται και θα συζητηθούν από όλα τα κράτη μέλη. Το κοινοποιούν κράτος 
μέλος θα οριστικοποιήσει την έκθεση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν.

Τροπολογία 91
António Fernando Correia de Campos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) εντός 20 ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης για κλινικές δοκιμές χαμηλής 
παρέμβασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή των προθεσμιών είναι απαραίτητη προκειμένου να δοθεί χρόνος για σωστή 
αξιολόγηση από τους οικείους φορείς του κοινοποιούντος κράτους μέλους, καθώς και μεταξύ 
όλων των οικείων κρατών μελών, δεδομένου ότι καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους προτού το κοινοποιούν κράτος μέλος διαβιβάσει την αξιολόγησή του στον ανάδοχο.
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Τροπολογία 92
Sajjad Karim

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αποσκοπούν να διαμορφώσουν μια διαδικασία αξιολόγησης, με την αρχική 
αξιολόγηση να διεξάγεται από το κοινοποιούν κράτος μέλος το οποίο αναπτύσσει και διανέμει 
έκθεση αρχικής αξιολόγησης σε όλα τα οικεία κράτη μέλη. Τα οικεία κράτη μέλη υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους στο κοινοποιούν κράτος μέλος και τα άλλα οικεία κράτη μέλη κατά τη 
διάρκεια κοινής αξιολόγησης. Αυτό μειώνει την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών 
αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου όλες οι παρατηρήσεις θα είναι διαθέσιμες σε 
όλα τα οικεία κράτη μέλη. Εισάγονται σαφέστερα χρονοδιαγράμματα για τις πρόσθετες 
εξηγήσεις που ζητούνται και θα συζητηθούν από όλα τα κράτη μέλη. Το κοινοποιούν κράτος 
μέλος θα οριστικοποιήσει την έκθεση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν.

Τροπολογία 93
António Fernando Correia de Campos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) εντός 35 ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης για κλινικές δοκιμές εκτός των 
δοκιμών χαμηλής παρέμβασης·
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Or. en

Τροπολογία 94
Sajjad Karim

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αποσκοπούν να διαμορφώσουν μια διαδικασία αξιολόγησης, με την αρχική 
αξιολόγηση να διεξάγεται από το κοινοποιούν κράτος μέλος το οποίο αναπτύσσει και διανέμει 
έκθεση αρχικής αξιολόγησης σε όλα τα οικεία κράτη μέλη. Τα οικεία κράτη μέλη υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους στο κοινοποιούν κράτος μέλος και τα άλλα οικεία κράτη μέλη κατά τη 
διάρκεια κοινής αξιολόγησης. Αυτό μειώνει την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών 
αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου όλες οι παρατηρήσεις θα είναι διαθέσιμες σε 
όλα τα οικεία κράτη μέλη. Εισάγονται σαφέστερα χρονοδιαγράμματα για τις πρόσθετες 
εξηγήσεις που ζητούνται και θα συζητηθούν από όλα τα κράτη μέλη. Το κοινοποιούν κράτος 
μέλος θα οριστικοποιήσει την έκθεση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν.

Τροπολογία 95
António Fernando Correia de Campos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης για κλινικές δοκιμές εκτός των 

γ) εντός 45 ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης για κλινικές δοκιμές εκτός των 
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δοκιμών με υπό έρευνα φάρμακο 
προηγμένων θεραπειών.

δοκιμών με υπό έρευνα φάρμακο 
προηγμένων θεραπειών.

Or. en

Τροπολογία 96
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, η ημερομηνία αξιολόγησης 
αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία 
υποβάλλεται η έκθεση αξιολόγησης στον 
ανάδοχο και στο άλλο οικείο κράτος μέλος.

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, η ημερομηνία αξιολόγησης 
αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία 
υποβάλλεται η έκθεση αξιολόγησης στα 
άλλα οικεία κράτη μέλη και η ημερομηνία 
υποβολής της έκθεσης είναι η 
ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται 
η τελική έκθεση αξιολόγησης στον 
ανάδοχο και στα άλλα οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αποσκοπούν να διαμορφώσουν μια διαδικασία αξιολόγησης, με την αρχική 
αξιολόγηση να διεξάγεται από το κοινοποιούν κράτος μέλος το οποίο αναπτύσσει και διανέμει 
έκθεση αρχικής αξιολόγησης σε όλα τα οικεία κράτη μέλη. Τα οικεία κράτη μέλη υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους στο κοινοποιούν κράτος μέλος και τα άλλα οικεία κράτη μέλη κατά τη 
διάρκεια κοινής αξιολόγησης. Αυτό μειώνει την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών 
αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου όλες οι παρατηρήσεις θα είναι διαθέσιμες σε 
όλα τα οικεία κράτη μέλη. Εισάγονται σαφέστερα χρονοδιαγράμματα για τις πρόσθετες 
εξηγήσεις που ζητούνται και θα συζητηθούν από όλα τα κράτη μέλη. Το κοινοποιούν κράτος 
μέλος θα οριστικοποιήσει την έκθεση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν.

Τροπολογία 97
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αποσκοπούν να διαμορφώσουν μια διαδικασία αξιολόγησης, με την αρχική 
αξιολόγηση να διεξάγεται από το κοινοποιούν κράτος μέλος το οποίο αναπτύσσει και διανέμει 
έκθεση αρχικής αξιολόγησης σε όλα τα οικεία κράτη μέλη. Τα οικεία κράτη μέλη υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους στο κοινοποιούν κράτος μέλος και τα άλλα οικεία κράτη μέλη κατά τη 
διάρκεια κοινής αξιολόγησης. Αυτό μειώνει την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών 
αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου όλες οι παρατηρήσεις θα είναι διαθέσιμες σε 
όλα τα οικεία κράτη μέλη. Εισάγονται σαφέστερα χρονοδιαγράμματα για τις πρόσθετες 
εξηγήσεις που ζητούνται και θα συζητηθούν από όλα τα κράτη μέλη. Το κοινοποιούν κράτος 
μέλος θα οριστικοποιήσει την έκθεση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν.

Τροπολογία 98
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

λαμβάνει τις εν λόγω απόψεις δεόντως 
υπόψη και τις τεκμηριώνει στην έκθεση 
αξιολόγησης. Εάν η έκθεση αξιολόγησης 
του κοινοποιούντος κράτους μέλους 
αποκλίνει από τις απόψεις των οικείων 
κρατών μελών, οι λόγοι της απόκλισης 
αυτής πρέπει να αναφέρονται στην 
έκθεση αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς το μέρος Ι της έκθεσης αξιολόγησης πραγματεύεται σημαντικές δεοντολογικές πτυχές 
που, σύμφωνα με τις αιτιολογικές σκέψεις 6 και 12, πρέπει να ρυθμίζονται από τα οικεία κράτη 
μέλη αυτά καθεαυτά, θα ήταν προτιμότερη η λήψη αποφάσεων κοινή συναινέσει από όλα τα 
οικεία κράτη μέλη στο μέρος Ι της έκθεσης αξιολόγησης. Εάν η έκθεση αξιολόγησης του 
κοινοποιούντος κράτους μέλους αποκλίνει από τις απόψεις των οικείων κρατών μελών, οι 
λόγοι της απόκλισης αυτής πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση αξιολόγησης.

Τροπολογία 99
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Γίνεται πρόβλεψη για την απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τη διαδικασία 
αξιολόγησης, όταν απαιτείται, για όλες τις κατηγορίες δοκιμών, βάσει του άρθρου 9 του κοινού 
τεχνικού εγγράφου.
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Τροπολογία 100
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αποσκοπούν να διαμορφώσουν μια διαδικασία αξιολόγησης, με την αρχική 
αξιολόγηση να διεξάγεται από το κοινοποιούν κράτος μέλος το οποίο αναπτύσσει και διανέμει 
έκθεση αρχικής αξιολόγησης σε όλα τα οικεία κράτη μέλη. Τα οικεία κράτη μέλη υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους στο κοινοποιούν κράτος μέλος και τα άλλα οικεία κράτη μέλη κατά τη 
διάρκεια κοινής αξιολόγησης. Αυτό μειώνει την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών 
αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου όλες οι παρατηρήσεις θα είναι διαθέσιμες σε 
όλα τα οικεία κράτη μέλη. Εισάγονται σαφέστερα χρονοδιαγράμματα για τις πρόσθετες 
εξηγήσεις που ζητούνται και θα συζητηθούν από όλα τα κράτη μέλη. Το κοινοποιούν κράτος 
μέλος θα οριστικοποιήσει την έκθεση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν.

Τροπολογία 101
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το κοινοποιούν κράτος μέλος, για να 
λάβει τις περαιτέρω αυτές εξηγήσεις, 
μπορεί να αναστείλει τη χρονική περίοδο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4 το 
ανώτερο κατά 10 ημέρες για κλινικές 

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

χαμηλής παρέμβασης και το ανώτερο κατά 
30 ημέρες για δοκιμές εκτός των κλινικών 
δοκιμών χαμηλής παρέμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αποσκοπούν να διαμορφώσουν μια διαδικασία αξιολόγησης, με την αρχική 
αξιολόγηση να διεξάγεται από το κοινοποιούν κράτος μέλος το οποίο αναπτύσσει και διανέμει 
έκθεση αρχικής αξιολόγησης σε όλα τα οικεία κράτη μέλη. Τα οικεία κράτη μέλη υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους στο κοινοποιούν κράτος μέλος και τα άλλα οικεία κράτη μέλη κατά τη 
διάρκεια κοινής αξιολόγησης. Αυτό μειώνει την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών 
αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου όλες οι παρατηρήσεις θα είναι διαθέσιμες σε 
όλα τα οικεία κράτη μέλη. Εισάγονται σαφέστερα χρονοδιαγράμματα για τις πρόσθετες 
εξηγήσεις που ζητούναι και θα συζητηθούν από όλα τα κράτη μέλη. Το κοινοποιούν κράτος 
μέλος θα οριστικοποιήσει την έκθεση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν.

Τροπολογία 102
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αποσκοπούν να διαμορφώσουν μια διαδικασία αξιολόγησης, με την αρχική 
αξιολόγηση να διεξάγεται από το κοινοποιούν κράτος μέλος το οποίο αναπτύσσει και διανέμει 
έκθεση αρχικής αξιολόγησης σε όλα τα οικεία κράτη μέλη. Τα οικεία κράτη μέλη υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους στο κοινοποιούν κράτος μέλος και τα άλλα οικεία κράτη μέλη κατά τη 
διάρκεια κοινής αξιολόγησης. Αυτό μειώνει την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών 
αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου όλες οι παρατηρήσεις θα είναι διαθέσιμες σε 
όλα τα οικεία κράτη μέλη. Εισάγονται σαφέστερα χρονοδιαγράμματα για τις πρόσθετες 
εξηγήσεις που ζητούνται και θα συζητηθούν από όλα τα κράτη μέλη. Το κοινοποιούν κράτος 
μέλος θα οριστικοποιήσει την έκθεση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν.

Τροπολογία 103
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο ανάδοχος μπορεί, με δική του 
πρωτοβουλία, να αλλάξει το περιεχόμενο 
της αίτησης μόνον μεταξύ της ημέρας 
επικύρωσης και της ημέρας αξιολόγησης
και μόνο για δεόντως αιτιολογημένους 
λόγους. Στην περίπτωση αυτή, το 
κοινοποιούν κράτος μέλος μπορεί, 
ανάλογα με τον βαθμό της αλλαγής που 
επιφέρεται στο περιεχόμενο της αίτησης, 
να αναστείλει την περίοδο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4 το ανώτερο για 60 
ημέρες.

7. Ο ανάδοχος μπορεί, με δική του 
πρωτοβουλία, να αλλάξει το περιεχόμενο 
της αίτησης μόνον μεταξύ της ημέρας 
επικύρωσης και της ημέρας υποβολής 
έκθεσης και μόνο για δεόντως 
αιτιολογημένους λόγους. Στην περίπτωση 
αυτή, το κοινοποιούν κράτος μέλος μπορεί, 
ανάλογα με τον βαθμό της αλλαγής που 
επιφέρεται στο περιεχόμενο της αίτησης, 
να αναστείλει την περίοδο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4 το ανώτερο για 60 
ημέρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αποσκοπούν να διαμορφώσουν μια διαδικασία αξιολόγησης, με την αρχική 
αξιολόγηση να διεξάγεται από το κοινοποιούν κράτος μέλος το οποίο αναπτύσσει και διανέμει 
έκθεση αρχικής αξιολόγησης σε όλα τα οικεία κράτη μέλη. Τα οικεία κράτη μέλη υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους στο κοινοποιούν κράτος μέλος και τα άλλα οικεία κράτη μέλη κατά τη 
διάρκεια κοινής αξιολόγησης. Αυτό μειώνει την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών 
αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου όλες οι παρατηρήσεις θα είναι διαθέσιμες σε 
όλα τα οικεία κράτη μέλη. Εισάγονται σαφέστερα χρονοδιαγράμματα για τις πρόσθετες 
εξηγήσεις που ζητούνται και θα συζητηθούν από όλα τα κράτη μέλη. Το κοινοποιούν κράτος 
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μέλος θα οριστικοποιήσει την έκθεση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν.

Τροπολογία 104
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για εν 
επιγνώσει συναίνεση που ορίζονται στο 
κεφάλαιο V·

α) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για 
την προστασία των συμμετεχόντων στις 
δοκιμές και για εν επιγνώσει συναίνεση 
που ορίζονται στο κεφάλαιο V·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αιτιολογικές σκέψεις 6 και 12, οι δεοντολογικές πτυχές πρέπει να ρυθμίζονται 
από τα οικεία κράτη μέλη. Ο περιορισμός της δεοντολογικής αξιολόγησης στην απλή 
επαλήθευση της διαδικασίας εν επιγνώσει συναίνεσης έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
επικουρικότητα των κρατών μελών και εμποδίζει την προστασία των συμμετεχόντων.

Τροπολογία 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τη συμμόρφωση με τις εθνικές 
νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τη 
δεοντολογία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως φαίνεται, ο ρόλος των επιτροπών δεοντολογίας δεν ορίζεται με μεγάλη σαφήνεια στην 
πρόταση της Επιτροπής. Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η αξιολόγηση που είναι 
απαραίτητη για την έγκριση κλινικής δοκιμής περιλαμβάνει επίσης δεοντολογικές πτυχές.
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Τροπολογία 106
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε οικείο κράτος μέλος ολοκληρώνει 
την αξιολόγησή του εντός δέκα ημερών 
από την ημερομηνία επικύρωσης. Μπορεί 
να ζητήσει, με αιτιολόγηση, επιπλέον 
εξηγήσεις από τον ανάδοχο όσον αφορά τις 
πτυχές που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 μόνο εντός της εν λόγω χρονικής 
περιόδου.

2. Κάθε οικείο κράτος μέλος ολοκληρώνει 
την αξιολόγησή του εντός είκοσι ημερών 
από την ημερομηνία επικύρωσης. Μπορεί 
να ζητήσει, με αιτιολόγηση, επιπλέον 
εξηγήσεις από τον ανάδοχο όσον αφορά τις 
πτυχές που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 μόνο εντός της εν λόγω χρονικής 
περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ευρύτερες προθεσμίες είναι αναγκαίες για την παροχή επαρκούς χρονικού διαστήματος με 
στόχο την ορθή αξιολόγηση εκ μέρους των οικείων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
Επιτροπών Δεοντολογίας τους. Επιπλέον, εάν τα οικεία κράτη μέλη δεν διατυπώσουν τη γνώμη 
τους στο μέρος ΙΙ της αίτησης για την έγκαιρη έγκριση, επικρατεί η αξιολόγηση του μέρους Ι 
(που διεξάγεται από το κοινοποιούν κράτος μέλος), αποκλείοντας τη δυνατότητα των οικείων 
κρατών μελών να αρνούνται την έγκριση της κλινικής δοκιμής στο έδαφός τους βάσει της 
ανάλυσης στο μέρος ΙΙ (δεν λαμβάνονται υπόψη σημαντικές δεοντολογικές πτυχές).

Τροπολογία 107
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η ενημέρωση γίνεται με μία μόνο 
απόφαση εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία επικύρωσης ή την τελευταία 
ημέρα της αξιολόγησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 7, ανάλογα με το ποια είναι 
μεταγενέστερη.

Η ενημέρωση γίνεται με μία μόνο 
απόφαση, που περιλαμβάνει και τις 
απόψεις της οικείας Επιτροπής 
Δεοντολογίας, εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία επικύρωσης ή την τελευταία 
ημέρα της αξιολόγησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 7, ανάλογα με το ποια είναι 
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μεταγενέστερη.

Or. en

Τροπολογία 108
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι Επιτροπές Δεοντολογίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση του γεγονότος ότι 
συνεκτιμώνται συγκεκριμένες παραδόσεις και ανησυχίες των κρατών μελών. Ωστόσο, η 
δεοντολογική ανησυχία ενός κράτους μέλους δεν πρέπει να εμποδίζει τα άλλα οικεία κράτη μέλη 
σε προχωρούν σε κλινική δοκιμή.

Τροπολογία 109
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
κοινοποιήσει στον ανάδοχο την απόφασή 
του εντός των χρονικών προθεσμιών που 

4. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
κοινοποιήσει στον ανάδοχο την απόφασή 
του εντός των χρονικών προθεσμιών που 
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αναφέρονται στην παράγραφο 1, το 
συμπέρασμα σχετικά με το μέρος Ι της 
έκθεσης αξιολόγησης θεωρείται ότι 
αποτελεί την απόφαση του οικείου 
κράτους μέλους σχετικά με την αίτηση 
έγκρισης της κλινικής δοκιμής.

αναφέρονται στην παράγραφο 1, το 
συμπέρασμα σχετικά με το μέρος Ι της 
έκθεσης αξιολόγησης θεωρείται ότι 
αποτελεί την απόφαση του οικείου 
κράτους μέλους σχετικά με την αίτηση 
έγκρισης της κλινικής δοκιμής, υπό την 
προϋπόθεση ότι θεωρήθηκε κλινική 
δοκιμή χαμηλής παρέμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σιωπηρή εξουσιοδότηση κλινικών δοκιμών βάσει της παρούσας παραγράφου (που βασίζεται 
αποκλειστικά στο μέρος Ι της αίτησης) συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο για τους συμμετέχοντες 
και ως εκ τούτου πρέπει να περιορίζεται σε κλινικές δοκιμές χαμηλής παρέμβασης.

Τροπολογία 110
António Fernando Correia de Campos

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.

5. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, τα οικεία κράτη μέλη δεν ζητούν 
επιπλέον εξηγήσεις από τον ανάδοχο 
ύστερα από την ημερομηνία αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας του κειμένου, τα κράτη μέλη μπορούν ακόμα να ζητούν εξηγήσεις από 
τον ανάδοχο σε μεταγενέστερα στάδια, συνεπεία των υποχρεώσεων παρακολούθησης, για 
παράδειγμα.

Τροπολογία 111
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την 
αξιολόγηση πραγματοποιεί από κοινού 
ένας εύλογος αριθμός προσώπων τα οποία 
διαθέτουν, στο σύνολό τους, τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα. Επιπλέον, 
θα λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις της 
οικείας Επιτροπής Δεοντολογίας.

Or. en

Τροπολογία 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 ανεξάρτητης επιτροπής 
δεοντολογίας.

Or. es

Τροπολογία 113
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
αναδόχου, η αίτηση για την έγκριση 
κλινικής δοκιμής, η αξιολόγησή της και η 
σχετική απόφαση περιορίζονται στις 
πτυχές που καλύπτονται από το μέρος Ι της 
έκθεσης αξιολόγησης.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
αναδόχου, η αίτηση για την έγκριση 
κλινικής δοκιμής περιορίζεται στις πτυχές 
που καλύπτονται από το μέρος Ι της 
έκθεσης αξιολόγησης.
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Or. en

Τροπολογία 114
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ύστερα από την κοινοποίηση της 
απόφασης σχετικά με τις πτυχές που 
καλύπτονται από το μέρος Ι της έκθεσης 
αξιολόγησης, ο ανάδοχος μπορεί να
υποβάλει αίτηση για έγκριση που να 
περιορίζεται στις πτυχές που καλύπτονται 
από το μέρος ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης. 
Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω αίτηση 
αξιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί την 
απόφασή του σχετικά με το μέρος ΙΙ της 
έκθεσης αξιολόγησης σύμφωνα με το 
άρθρο 8.

Ύστερα από την κοινοποίηση της 
απόφασης σχετικά με τις πτυχές που 
καλύπτονται από το μέρος Ι της έκθεσης 
αξιολόγησης, ο ανάδοχος υποβάλει αίτηση 
για έγκριση που να περιορίζεται στις 
πτυχές που καλύπτονται από το μέρος ΙΙ 
της έκθεσης αξιολόγησης. Στην περίπτωση 
αυτή, η εν λόγω αίτηση αξιολογείται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και το οικείο 
κράτος μέλος κοινοποιεί την απόφασή του 
σχετικά με το μέρος ΙΙ της έκθεσης 
αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 8. Η 
μη έγκριση όσον αφορά οποιοδήποτε από 
τα μέρη Ι και ΙΙ του φακέλου αίτησης έχει 
ως αποτέλεσμα την άρνηση της έγκρισης 
της κλινικής δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της πρότασης καθιστά το μέρος ΙΙ του φακέλου αίτησης προαιρετικό καθώς ο 
ανάδοχος «μπορεί να υποβάλει αίτηση» (ή να μην υποβάλει αίτηση) για την έγκριση που 
καλύπτεται από το μέρος II. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιλέξει να μην το πράξει, η 
απόφαση θα βασίζεται μόνο στην ανάλυση του μέρους Ι. Κάτι τέτοιο θα απέκλειε από την 
αξιολόγηση σημαντικές δεοντολογικές πτυχές που καλύπτονται από το μέρος ΙΙ, πράγμα 
απαράδεκτο. Το απόσπασμα προστίθεται για λόγους νομικής σαφήνειας.

Τροπολογία 115
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το παρόν κεφάλαιο δεν θίγει τη 
δυνατότητα του αναδόχου να υποβάλει 
αίτηση, ύστερα από άρνηση έγκρισης ή 
απόσυρση της αίτησης, για έγκριση σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος. Η εν λόγω 
αίτηση θεωρείται εκ νέου υποβολή της 
αίτησης. Πρέπει να συνοδεύεται από 
τυχόν προηγούμενη έκθεση αξιολόγησης, 
από τις απόψεις των οικείων κρατών 
μελών, ενώ πρέπει να αναδεικνύει τις 
αλλαγές ή τους λόγους που δικαιολογούν 
την εκ νέου υποβολή του φακέλου της 
αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση, αυτό θα προτρέψει τους αναδόχους να επιλέγουν κατά το δοκούν τα 
πιο ανεκτικά κράτη μέλη, ιδίως όταν το επιστημονικό σκεπτικό για κλινική δοκιμή 
αμφισβητείται από τα κράτη μέλη που συμμετείχαν στην αρχική αίτηση. Το γεγονός ότι η εκ 
νέου υποβολή της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από το ιστορικό επιδόσεων της είναι το κλειδί 
για να αποφευχθεί η άσκοπη γραφειοκρατική επιβάρυνση και η αλληλεπικάλυψη εργασιών.

Τροπολογία 116
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο 
ύστερα από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της αρχικής απόφασης έγκρισης.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος μόνο ύστερα 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
αρχικής απόφασης έγκρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανάδοχοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν μια πολυεθνική κλινική δοκιμή σε 
ένα επιπρόσθετο κράτος μέλος μετά τη λήψη απόφασης για την έγκριση από οποιοδήποτε οικείο 
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κράτος μέλος κατά τον πρώτο γύρο. Αυτό θα βελτιώσει τη διεξαγωγή των εν λόγω κλινικών 
δοκιμών.

Τροπολογία 117
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εντός 25 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 για κλινικές δοκιμές 
χαμηλής παρέμβασης·

α) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 για κλινικές δοκιμές 
χαμηλής παρέμβασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία που έχουν τα επιπρόσθετα κράτη μέλη να εγείρουν ερωτήματα πρέπει να 
εναρμονίζεται με την αρχική διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
προσθήκη ενός νέου κράτους μέλους. Ο συγχρονισμός μεταξύ υποβολής και απόφασης πρέπει 
να είναι ανταγωνιστικός.

Τροπολογία 118
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εντός 35 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 για κλινικές δοκιμές 
εκτός των κλινικών δοκιμών χαμηλής 
παρέμβασης·

β) εντός 25 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 για κλινικές δοκιμές 
εκτός των κλινικών δοκιμών χαμηλής 
παρέμβασης·

Or. en
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Τροπολογία 119
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εντός 40 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 για κάθε κλινική δοκιμή 
με υπό έρευνα φάρμακο προηγμένων 
θεραπειών.

γ) εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 για κάθε κλινική δοκιμή 
με υπό έρευνα φάρμακο προηγμένων 
θεραπειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία που έχουν τα επιπρόσθετα κράτη μέλη να εγείρουν ερωτήματα πρέπει να 
εναρμονίζεται με την αρχική διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
προσθήκη ενός νέου κράτους μέλους. Ο συγχρονισμός μεταξύ υποβολής και απόφασης πρέπει 
να είναι ανταγωνιστικός.

Τροπολογία 120
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η Επιτροπή Δεοντολογίας αρνείται 
να εγκρίνει τη διεξαγωγή της κλινικής 
δοκιμής.

Or. en

Τροπολογία 121
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της 
αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 και της λήξης της σχετικής χρονικής 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, το επιπρόσθετο οικείο 
κράτος μέλος μπορεί να κοινοποιεί στο 
κοινοποιούν κράτος μέλος τυχόν απόψεις 
σχετικά με την αίτηση.

5. Το επιπρόσθετο οικείο κράτος μέλος 
δύναται να διαβιβάζει στο κοινοποιούν 
κράτος μέλος τυχόν απόψεις σχετικά με 
το μέρος 1 της αίτησης εντός των 
προθεσμιών που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3, με έναρξη την ημερομηνία 
υποβολής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 122
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το κοινοποιούν κράτος μέλος, και μόνον 
αυτό, μπορεί, μεταξύ της ημερομηνίας 
υποβολής της αίτησης που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 και της λήξης της 
σχετικής χρονικής προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, να 
ζητήσει επιπλέον εξηγήσεις από τον 
ανάδοχο όσον αφορά το μέρος Ι της 
έκθεσης αξιολόγησης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απόψεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

Το κοινοποιούν κράτος μέλος, και μόνον 
αυτό, μπορεί, εντός των προθεσμιών που
ορίζονται στην παράγραφο 5, να ζητήσει 
επιπλέον εξηγήσεις από τον ανάδοχο όσον 
αφορά το μέρος Ι της έκθεσης 
αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 123
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολύ βραχείες προθεσμίες ενέχουν τον κίνδυνο να μην είναι εφικτό για τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν προσεκτικά τον φάκελο αξιολόγησης. Για παράδειγμα, ο ορισμός μίας κλινικής 
δοκιμής ως δοκιμής «χαμηλής παρέμβασης» απαιτεί λεπτομερή και επιμελή αξιολόγηση του 
πρωτοκόλλου έρευνας.

Τροπολογία 124
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τον 
ανάδοχο μέσω της πύλης της ΕΕ εάν έχει 
εγκριθεί η ουσιαστική τροποποίησης, εάν η 
έγκρισή της υπόκειται σε όρους ή εάν έχει 
απορριφθεί.

Κάθε οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τον 
ανάδοχο μέσω της πύλης της ΕΕ εάν έχει 
εγκριθεί η ουσιαστική τροποποίησης, εάν η 
έγκρισή της υπόκειται σε όρους ή εάν έχει 
απορριφθεί. Η ενημέρωση γίνεται με μία 
ενιαία απόφαση, που περιλαμβάνει και τις 
απόψεις της οικείας Επιτροπής 
Δεοντολογίας, εντός δεκαπέντε ημερών 
από την ημερομηνία αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 125
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η Επιτροπή Δεοντολογίας αρνείται 
να εγκρίνει τη διεξαγωγή της κλινικής 
δοκιμής.

Or. en

Τροπολογία 126
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η ενημέρωση γίνεται με μία ενιαία 
απόφαση εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία αξιολόγησης.

Η ενημέρωση γίνεται με μία ενιαία 
απόφαση, που περιλαμβάνει και τις 
απόψεις της οικείας Επιτροπής 
Δεοντολογίας, εντός δεκαπέντε ημερών 
από την ημερομηνία αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 127
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
ενημερώσει τον ανάδοχο σχετικά με την 
απόφασή του εντός των χρονικών 
προθεσμιών που ορίζονται στις 
παραγράφους 5 και 6, η ουσιαστική 
τροποποίηση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

7. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
ενημερώσει τον ανάδοχο σχετικά με την 
απόφασή του εντός των χρονικών 
προθεσμιών που ορίζονται στις 
παραγράφους 5 και 6, η ουσιαστική 
τροποποίηση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, 
υπό την προϋπόθεση ότι θεωρήθηκε 
κλινική δοκιμή χαμηλής παρέμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η σιωπηρή εξουσιοδότηση ουσιαστικής τροποποίησης μίας κλινικής δοκιμής βάσει της 
παρούσας παραγράφου συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο για τους συμμετέχοντες και ως εκ 
τούτου πρέπει να περιορίζεται σε κλινικές δοκιμές χαμηλής παρέμβασης.

Τροπολογία 128
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε οικείο κράτος μέλος αξιολογεί, για 
το έδαφός του, τις πτυχές της ουσιαστικής 
τροποποίησης που καλύπτονται από το 
μέρος ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης εντός 
δέκα ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης.

1. Κάθε οικείο κράτος μέλος αξιολογεί, για 
το έδαφός του, τις πτυχές της ουσιαστικής 
τροποποίησης που καλύπτονται από το 
μέρος ΙΙ της έκθεσης αξιολόγησης εντός 
δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία 
επικύρωσης σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 129
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η ενημέρωση γίνεται με μία μόνο 
απόφαση εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία επικύρωσης ή την τελευταία 
ημέρα της αξιολόγησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 22, ανάλογα με το ποια είναι 
μεταγενέστερη.

Η ενημέρωση γίνεται με μία μόνο 
απόφαση, που περιλαμβάνει και τις 
απόψεις της οικείας Επιτροπής 
Δεοντολογίας, εντός δεκαπέντε ημερών 
από την ημερομηνία επικύρωσης ή την 
τελευταία ημέρα της αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 22, ανάλογα με το 
ποια είναι μεταγενέστερη.
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Or. en

Τροπολογία 130
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η Επιτροπή Δεοντολογίας αρνείται 
να εγκρίνει τη διεξαγωγή της κλινικής 
δοκιμής.

Or. en

Τροπολογία 131
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
γνωστοποιήσει στον ανάδοχο την απόφασή 
του εντός των χρονικών προθεσμιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, το 
συμπέρασμα σχετικά με την ουσιώδη 
τροποποίηση πτυχών που καλύπτονται από 
το μέρος Ι της έκθεσης αξιολόγησης 
θεωρείται ότι αποτελεί την απόφαση του 
οικείου κράτους μέλους σχετικά με την 
αίτηση έγκρισης της ουσιαστικής 
τροποποίησης.

4. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
γνωστοποιήσει στον ανάδοχο την απόφασή 
του εντός των χρονικών προθεσμιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, το 
συμπέρασμα σχετικά με την ουσιώδη 
τροποποίηση πτυχών που καλύπτονται από 
το μέρος Ι της έκθεσης αξιολόγησης 
θεωρείται ότι αποτελεί την απόφαση του 
οικείου κράτους μέλους σχετικά με την 
αίτηση έγκρισης της ουσιαστικής 
τροποποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι 
παραμένει κλινική δοκιμή χαμηλής 
παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σιωπηρή εξουσιοδότηση ουσιαστικής τροποποίησης μίας κλινικής δοκιμής βάσει της 
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παρούσας παραγράφου συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο για τους συμμετέχοντες και ως εκ 
τούτου πρέπει να περιορίζεται σε κλινικές δοκιμές χαμηλής παρέμβασης.

Τροπολογία 132
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κλινικά δεδομένα που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο του Κοινού Τεχνικού 
Εγγράφου προς απόκτηση άδειας 
κυκλοφορίας θα λαμβάνονται από 
καταχωρισμένες κλινικές δοκιμές οι 
οποίες συνάδουν δεόντως με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 133
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 85 για να τροποποιεί τα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ με σκοπό την 
προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο και 
για λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες 
ρυθμιστικές εξελίξεις.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 85 για να ολοκληρώνει τα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ με σκοπό την 
προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο και 
για λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες 
ρυθμιστικές εξελίξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας.
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Τροπολογία 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27α
Πρόσβαση του κοινού σε εκθέσεις 
κλινικής μελέτης. 
Θα παρέχεται στο κοινό δωρεάν και 
εύκολη πρόσβαση σε κλινικά δεδομένα 
που τηρούνται στη βάση δεδομένων του 
Οργανισμού και ιδιαίτερα σε εκθέσεις 
κλινικής μελέτης. Για τον σκοπό αυτό, 
στις εκθέσεις κλινικής μελέτης των 
κλινικών δοκιμών θα περιλαμβάνεται 
υπερσύνδεσμος.

Or. en

Τροπολογία 135
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν απαιτείται η συγκατάθεση του 
συμμετέχοντα σε κλινική δοκιμή, ο 
συμμετέχων πρέπει να έχει αφενός την 
επιλογή ευρείας συγκατάθεσης, την οποία 
θα δίνει στο θεραπευτικό ίδρυμα, 
προκειμένου τα στοιχεία του/της να 
χρησιμοποιούνται μετά το τέλος της 
κλινικής δοκιμής για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, και αφετέρου την 
επιλογή να άρει τη συγκατάθεσή του/της 
ανά πάσα στιγμή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν ένας ασθενής συμμετέχει σε κλινική δοκιμή, καλείται να υπογράψει ένα έντυπο όπου δίνει 
την εν επιγνώσει συγκατάθεσή του αποκλειστικά και μόνο για τη διάρκεια της δοκιμής και εντός 
του πεδίου εφαρμογής της. Μετά το τέλος της δοκιμής, δεν μπορεί να γίνει χρήση περαιτέρω 
δεδομένων παρακολούθησης, ακόμη και για ερευνητικούς σκοπούς, εκτός εάν ο ερευνητής 
λάβει επιπρόσθετες συγκαταθέσεις. Στο πλαίσιο της αρχικής συγκατάθεσης, ο ασθενής πρέπει 
να έχει την επιλογή ευρείας συγκατάθεσης, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα του/της θα 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κατ’ εντολήν του θεραπευτικού ιδρύματος για μελλοντική 
έρευνα. 

Τροπολογία 136
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν απαιτείται η συγκατάθεση του 
συμμετέχοντα σε κλινική δοκιμή, ο 
συμμετέχων πρέπει να έχει την επιλογή 
ευρείας συγκατάθεσης προς το 
θεραπευτικό ίδρυμα, προκειμένου τα 
στοιχεία του/της να χρησιμοποιούνται για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς ή 
για σκοπούς επιστημονικής έρευνας· και 
την επιλογή να άρει τη συγκατάθεση αυτή 
ανά πάσα στιγμή.

Or. en

Τροπολογία 137
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εν επιγνώσει συναίνεση είναι γραπτή, 
χρονολογημένη και υπογεγραμμένη και 

1. Η εν επιγνώσει συναίνεση για κάθε 
δοκιμή είναι γραπτή, χρονολογημένη και 



PE506.087v01-00 56/74 AM\928242EL.doc

EL

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

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

Or. ro

Τροπολογία 138
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γραπτές πληροφορίες που παρέχονται 
στον συμμετέχοντα και/ή στον νόμιμο 
εκπρόσωπό του προκειμένου να δώσει την 
εν επιγνώσει συναίνεσή του είναι 
συνοπτικές, σαφείς, σχετικές και 
κατανοητές σε κάποιον μη ειδικό. 
Περιλαμβάνουν τόσο ιατρικές όσο και 
νομικές πληροφορίες. Ενημερώνουν τον 
συμμετέχοντα σχετικά με το δικαίωμά του 
να ανακαλέσει την εν επιγνώσει συναίνεσή 
του.

2. Οι γραπτές πληροφορίες που παρέχονται 
στον συμμετέχοντα και/ή στον νόμιμο 
εκπρόσωπό του προκειμένου να δώσει την 
εν επιγνώσει συναίνεσή του είναι 
συνοπτικές, σαφείς, σχετικές και 
κατανοητές σε κάποιον μη ειδικό. 
Περιλαμβάνουν τόσο ιατρικές όσο και 
νομικές πληροφορίες που εξηγούνται 
προφορικά στον συμμετέχοντα από 
γιατρό. Ενημερώνουν τον συμμετέχοντα 
σχετικά με το δικαίωμά του να ανακαλέσει 
την εν επιγνώσει συναίνεσή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές δεοντολογίας.
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Τροπολογία 139
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) το πρωτόκολλο έρευνας έχει εγκριθεί 
από Επιτροπή Δεοντολογίας με 
εμπειρογνωμοσύνη στη σχετική ασθένεια.

Or. en

Τροπολογία 140
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) το πρωτόκολλο έρευνας έχει εγκριθεί 
από Επιτροπή Δεοντολογίας που διαθέτει 
παιδιατρική εμπειρογνωμοσύνη ή που 
έχει δεχθεί συμβουλές όσον αφορά 
κλινικά, δεοντολογικά και ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα στον τομέα της 
παιδιατρικής.

Or. en

Τροπολογία 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εντός ενός έτους από το τέλος της κλινικής 
δοκιμής ή από τη διακοπή της εξέλιξης 
του φαρμάκου, ο ανάδοχος υποβάλει στη 
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αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής. βάση δεδομένων της ΕΕ περίληψη των 
θετικών και/ή αρνητικών αποτελεσμάτων 
της κλινικής δοκιμής, όπως ορίζει το 
παράρτημα ΙΙΙα. Έως τη δημοσίευση της 
περίληψης των αποτελεσμάτων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου, η περίληψη είναι 
προσβάσιμη μόνο από τις αρμόδιες αρχές 
των οικείων κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο της περίληψης των αποτελεσμάτων πρέπει να είναι πιο αναλυτικό. Για τον 
σκοπό αυτό, προτείνεται νέο παράρτημα όπου θα καθορίζεται το περιεχόμενο τής προς 
υποβολήν περίληψης. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι είναι αναγκαίο να υποβάλλονται και 
στη συνέχεια να δημοσιεύονται τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα.

Τροπολογία 142
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εντός ενός έτους από το τέλος της κλινικής 
δοκιμής ή από τη διακοπή της δοκιμής, ο 
ανάδοχος υποβάλει στη βάση δεδομένων 
της ΕΕ εκτενή περίληψη των θετικών και 
αρνητικών αποτελεσμάτων της κλινικής 
δοκιμής. Η εν λόγω εκτενής περίληψη 
περιγράφει με σαφή και χωρίς 
αμφισημίες τρόπο τις μεθόδους και τη 
διεξαγωγή της μελέτης, περιλαμβάνοντας 
βασικά δεδομένα καθώς και δεδομένα 
ασθενών τα οποία έχουν ανωνυμοποιηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιλήψεις κλινικής δοκιμής, όπως περιγράφονται στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, δεν 
είναι σαφώς καθορισμένες, και υπάρχει κίνδυνος να μην περιέχονται επαρκείς πληροφορίες ή 
σύνολα δεδομένων που είναι χρήσιμα.
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Τροπολογία 143
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εντός ενός έτους από το τέλος της κλινικής 
δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει στη βάση 
δεδομένων της ΕΕ περίληψη των 
αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής, την 
έκθεση κλινικής μελέτης και το πλήρες 
σύνολο δεδομένων κλινικής μελέτης. Τα 
στοιχεία αυτά θα είναι προσβάσιμα στο 
κοινό μέσω της βάσης δεδομένων της 
ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη δημοσίευση των αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών με τη μορφή ανεπεξέργαστων 
κλινικών δεδομένων και εκθέσεων κλινικής μελέτης έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
επιστημονική γνώση, οδηγεί σε ανακριβείς δημοσιεύσεις (δεν δημοσιεύονται τα αρνητικά 
ευρήματα), και έχει ως αποτέλεσμα την αοριστία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ενός 
φαρμάκου και την άσκοπη αλληλεπικάλυψη κλινικών δοκιμών. Οι εκθέσεις κλινικής μελέτης 
συνοδεύουν ήδη τις κλινικές δοκιμές και δεν αποτελούν πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση. Οι 
εκθέσεις κλινικής μελέτης δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα των ασθενών (είναι ανώνυμα) 
ούτε απόρρητες πληροφορίες που αφορούν εμπορικά συμφέροντα.

Τροπολογία 144
Marisa Matias, Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εντός ενός έτους από το τέλος της κλινικής 
δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει στη βάση 
δεδομένων της ΕΕ περίληψη των 
αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής, 
ανεξάρτητα από το αν τα αποτελέσματα 
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είναι θετικά, αρνητικά ή δεν καταλήγουν 
σε συμπέρασμα.

Or. en

Τροπολογία 145
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και των 
απόρρητων πληροφοριών για εμπορικούς 
λόγους και με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 78 παράγραφος 3, 
η περίληψη των αποτελεσμάτων κλινικής 
μελέτης με σκοπό την απόκτηση άδειας 
κυκλοφορίας δημοσιοποιείται 30 ημέρες 
μετά την ημερομηνία χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας ή 1 έτος μετά το τέλος της 
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κλινικής δοκιμής σε περίπτωση διακοπής 
της εξέλιξης του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα όλων των κλινικών δοκιμών πρέπει να δημοσιεύονται εν ευθέτω χρόνω. Η εν 
λόγω δημοσίευση θα επιτρέπει την ενημέρωση του κοινού, των ασθενών και των ερευνητών 
σχετικά με τα συμπεράσματα της κλινικής δοκιμής, χωρίς να εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής ιατρικής έρευνας. Η περίοδος δημοσίευσης αυτών των αποτελεσμάτων είναι 
σημαντική προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που θα μπορούσε να 
υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ιατρικής έρευνας.

Τροπολογία 147
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, εάν δεν επανακινηθεί κλινική 
δοκιμή η οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί 
προσωρινά, ως ημερομηνία τέλους της 
κλινικής δοκιμής θεωρείται η ημερομηνία 
της απόφασης του αναδόχου να μη 
συνεχίσει την κλινική δοκιμή. Στην 
περίπτωση πρόωρου τερματισμού ως 
ημερομηνία τέλους της κλινικής δοκιμής 
θεωρείται η ημερομηνία πρόωρου 
τερματισμού. Μετά από δώδεκα μήνες 
προσωρινής διακοπής, τα δεδομένα 
κλινικής δοκιμής υποβάλλονται στη βάση 
δεδομένων της ΕΕ και είναι προσβάσιμα 
στο κοινό, ακόμα και αν δεν είναι πλήρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση προσωρινών διακοπών επ’ αόριστον που έχουν σκοπό να 
εμποδιστεί η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.
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Τροπολογία 148
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 149
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ερευνητής κοινοποιεί αμέσως τυχόν 
σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα στον 
ανάδοχο εκτός εάν το πρωτόκολλο 
προβλέπει, για ορισμένα ανεπιθύμητα 
συμβάντα, ότι δεν απαιτείται κοινοποίηση. 
Ο ερευνητής καταγράφει όλα τα σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα. Κατά περίπτωση, 
ο ερευνητής αποστέλλει έκθεση 
παρακολούθησης στον ανάδοχο.

2. Ο ερευνητής κοινοποιεί αμέσως τυχόν 
σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα στον 
ανάδοχο, στον Οργανισμό και στην 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους, εκτός εάν το πρωτόκολλο 
προβλέπει, για ορισμένα ανεπιθύμητα 
συμβάντα, ότι δεν απαιτείται κοινοποίηση. 
Ο ερευνητής καταγράφει όλα τα σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα. Κατά περίπτωση, 
ο ερευνητής αποστέλλει έκθεση 
παρακολούθησης στον ανάδοχο.

Or. en



AM\928242EL.doc 63/74 PE506.087v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα πρέπει να κοινοποιούνται από τον ερευνητή στα οικεία 
κράτη μέλη προκειμένου να αποφεύγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη λήψη 
αποφάσεων, ιδιαίτερα όταν απαιτείται η λήψη επειγόντων μέτρων για την προστασία της 
ασφάλειας, όπως ο πρόωρος τερματισμός μιας δοκιμής.

Τροπολογία 150
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πληροφορία σχετικά με την 
κλινική δοκιμή καταγράφεται, αποτελεί 
αντικείμενο επεξεργασίας και χειρισμού 
και αποθηκεύεται με τρόπο που να 
επιτρέπει την επακριβή αναφορά, ερμηνεία 
και επαλήθευσή της ενώ το απόρρητο των 
αρχείων των προσωπικών δεδομένων που 
αφορούν τους συμμετέχοντες 
προστατεύεται σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων.

1. Κάθε πληροφορία σχετικά με την 
κλινική δοκιμή καταγράφεται, αποτελεί 
αντικείμενο επεξεργασίας και χειρισμού 
και αποθηκεύεται με τρόπο που να 
επιτρέπει την επακριβή αναφορά, ερμηνεία 
και επαλήθευσή της ενώ το απόρρητο των 
αρχείων των προσωπικών δεδομένων που 
αφορούν τους συμμετέχοντες 
προστατεύεται σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
ενώ οι εκθέσεις κλινικής μελέτης των 
οποίων η αναζήτηση είναι εύκολη, 
διατίθενται στο κοινό διαδικτυακά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα των ερευνητικών μελετών έδειξαν ότι η εξαίρεση των εκθέσεων κλινικής 
μελέτης από συστηματικές επανεξετάσεις είχε ως αποτέλεσμα μία ατελή βάση δεδομένων και 
οδήγησε σε πιθανές ανακρίβειες/μεροληψία στα συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις της 
παρέμβασης.

Τροπολογία 151
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες ανεπιθύμητες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις κάποιων φαρμάκων όπως ο καρκίνος και 
η τερατογένεση, δεν εμφανίζονται παρά μετά από πολλά έτη χρήσης, ακόμα και μετά από μία 
γενεά ασθενών.

Τροπολογία 152
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο κύριος φάκελος της κλινικής δοκιμής
αρχειοθετείται για τουλάχιστον 50 έτη 
μετά το τέλος της κλινικής δοκιμής, ενώ 
όλες οι πληροφορίες που έχουν 
αρχειοθετηθεί σε ηλεκτρονική μορφή 
διατηρούνται επ’ αόριστον, με την 
πρόβλεψη ότι δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε ηλεκτρονική μορφή 
αφαιρούνται μετά από 50 έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες ανεπιθύμητες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις φαρμάκων όπως ο καρκίνος και η 
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τερατογένεση, δεν εμφανίζονται παρά μετά από δεκαετίες χρήσης, μερικές φορές μάλιστα μετά 
από μία γενεά ασθενών, π.χ. η τραγωδία με την ουσία διαιθυλοστιλβεστρόλη (DES) μεταξύ των 
ετών 1950 και 1970.

Τροπολογία 153
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε ανάδοχος μπορεί να αναθέτει 
ορισμένα από τα καθήκοντά του ή το 
σύνολο των καθηκόντων του σε πρόσωπο, 
εταιρεία, ίδρυμα ή οργανισμό. Η εν λόγω 
ανάθεση δεν θίγει την ευθύνη του 
αναδόχου.

Κάθε ανάδοχος μπορεί να αναθέτει 
ορισμένα από τα λογιστικά καθήκοντά του 
ή το σύνολο των λογιστικών καθηκόντων 
του σε πρόσωπο, εταιρεία, ίδρυμα ή 
οργανισμό. Η εν λόγω ανάθεση δεν θίγει 
την επιστημονική και δεοντολογική
ευθύνη του αναδόχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής ασφάλειας.

Τροπολογία 154
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την ύπαρξη 
εθνικού μηχανισμού αποζημίωσης για την 
αποκατάσταση τυχόν ζημίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 72. Ο μηχανισμός 
χρηματοδοτείται μέσω τελών, και δεν 
γίνεται χρήση δημοσίου χρήματος.

Or. en



PE506.087v01-00 66/74 AM\928242EL.doc

EL

Τροπολογία 155
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 156
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η χρήση του εθνικού μηχανισμού 
αποζημίωσης συνεπάγεται την καταβολή 
ενός τέλους που υπολογίζεται σε μη 
κερδοσκοπική βάση, λαμβάνοντας υπόψη 
τον κίνδυνο της κλινικής δοκιμής, τη 
δυνητική ζημία και την πιθανότητα ζημίας, 
καθώς και τις προηγούμενες επιδόσεις 
ασφάλειας του αναδόχου.

Or. en

Τροπολογία 157
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η βάση δεδομένων της ΕΕ περιέχει 
δεδομένα και στοιχεία που υποβάλλονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Η πρόσβαση του κοινού σε λεπτομερή και 
περιληπτικά ανεπεξέργαστα κλινικά 
δεδομένα είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η 
βάση δεδομένων της ΕΕ περιέχει δεδομένα 
και στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η βάση δεδομένων της ΕΕ καταρτίζεται 
για να επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον 
βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
την αναζήτηση συγκεκριμένων κλινικών 
δοκιμών. Επιτρέπει επίσης στους 
αναδόχους να παραπέμπουν σε 
προηγούμενες υποβολές αίτησης για 
έγκριση κλινικής δοκιμής ή ουσιαστικής 
τροποποίησης.

2. Η βάση δεδομένων της ΕΕ καταρτίζεται 
για να επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον 
βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
την αναζήτηση συγκεκριμένων κλινικών 
δοκιμών. Επιτρέπει επίσης στους 
αναδόχους να παραπέμπουν σε 
προηγούμενες υποβολές αίτησης για 
έγκριση κλινικής δοκιμής ή ουσιαστικής 
τροποποίησης. Οι πληροφορίες που είναι 
διαθέσιμες στο κοινό και που περιέχονται 
στη βάση δεδομένων συμβάλλουν στην 
προστασία της δημόσιας υγείας και την 
ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της 
ευρωπαϊκής ιατρικής έρευνας, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα τα έννομα 
οικονομικά συμφέροντα των αναδόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βάση δεδομένων πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εκπλήρωσης των στόχων του παρόντος 
κανονισμού, αποσκοπώντας στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη βελτίωση της 
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ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ιατρικής έρευνας.

Τροπολογία 159
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η βάση δεδομένων της ΕΕ είναι 
δημόσια προσβάσιμη εκτός εάν, για το 
σύνολο ή μέρος των στοιχείων και των 
πληροφοριών που περιέχει, δικαιολογείται 
απόρρητο για οποιονδήποτε από τους 
ακόλουθους λόγους:

3. Η βάση δεδομένων της ΕΕ είναι 
δημόσια προσβάσιμη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 εκτός εάν, για μέρος των 
στοιχείων και των πληροφοριών που 
περιέχει, δικαιολογείται απόρρητο για 
οποιονδήποτε από τους ακόλουθους 
λόγους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικό να είναι εμπιστευτικά όλα τα δεδομένα μιας κλινικής δοκιμής. Επίσης, η 
πρόσβαση πρέπει να συνάδει με τους καθιερωμένους κανόνες όσον αφορά την πρόσβαση στα 
έγγραφα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Τροπολογία 160
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την προστασία προσωπικών δεδομένων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
45/2001·

– την προστασία προσωπικών δεδομένων 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της 
Ένωσης·

Or. ro



AM\928242EL.doc 69/74 PE506.087v01-00

EL

Τροπολογία 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την προστασία απόρρητων, για 
εμπορικούς λόγους, πληροφοριών·

– την προστασία απόρρητων, για 
εμπορικούς λόγους, πληροφοριών, ειδικά 
όταν σχετίζονται με κλινικές δοκιμές που 
αναλαμβάνονται για να υποστηριχθεί μια 
αίτηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας 
και διεξάγονται σχετικά με ενδείξεις που 
δεν έχουν ακόμη εγκριθεί·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βάση δεδομένων δεν πρέπει να εμποδίζει την απόκτηση προστασίας που συνδέεται με 
πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία ούτε να εμποδίζει τον ανάδοχο να ωφελείται από τα 
αποτελέσματα της έρευνάς του.

Τροπολογία 162
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο ορισμός του τι θεωρείται απόρρητο 
για εμπορικούς λόγους είναι σύμφωνος με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και 
δεν επιτρέπεται να υπερισχύει του 
συμφέροντος της έρευνας για τη δημόσια 
υγεία.

Or. en

Τροπολογία 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Δεν είναι δυνατή η δημόσια πρόσβαση 
σε προσωπικά δεδομένα των 
συμμετεχόντων.

5. Δεν είναι δυνατή η δημόσια πρόσβαση 
σε προσωπικά δεδομένα των 
συμμετεχόντων, σε απόρρητες 
πληροφορίες που αφορούν εμπορικά 
συμφέροντα ή πληροφορίες που 
υπονομεύουν τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί ότι ο παρών κανονισμός διατηρεί την προστιθέμενη αξία και την 
εμπειρογνωμοσύνη των ευρωπαίων ερευνητών, καθώς και τα έννομα συμφέροντά τους 
προκειμένου να επωφελούνται από τα αποτελέσματα των επενδύσεων που χρησιμοποιούνται για 
την ανάπτυξη κλινικής δοκιμής.

Τροπολογία 164
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Δεν είναι δυνατή η δημόσια πρόσβαση 
σε προσωπικά δεδομένα των 
συμμετεχόντων.

5. Δεν είναι δυνατή η δημόσια πρόσβαση 
σε προσωπικά δεδομένα των 
συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα τα εν 
λόγω δεδομένα προστατεύονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης.

Or. ro

Τροπολογία 165
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 6 – σημείο 6 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αν η κλινική δοκιμή συμβάλλει σημαντικά 
στην καλύτερη κατανόηση της 
φυσιολογίας και της παθολογίας μιας 
πάθησης για την οποία δεν υπάρχουν 
δεδομένα, ειδικά για σπάνιες και 
εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές σπάνιες και εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί σωστά ή 
παραμένουν εν μέρει κατανοητές. Σε κλινικές δοκιμές που συνδέονται με ασθενείς που πάσχουν 
από τις εν λόγω παθήσεις, η γνώση αυτών των ασθενειών μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με 
την αποτελεσματική αξιολόγηση δεδομένων. Το κοινοποιούν κράτος μέλος οφείλει να έχει 
γνώση αυτής της προστιθέμενης αξίας.

Τροπολογία 166
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος 4 – σημείο 4 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– με το σκεπτικό για την προτεινόμενη 
τροποποίηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η κατανόηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής.

Τροπολογία 167
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – Μέρος 1 – σημείο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο ανάδοχος τηρεί λεπτομερή αρχεία 
όλων των ανεπιθύμητων συμβάντων που 
του κοινοποιεί (κοινοποιούν) ο ερευνητής 
(οι ερευνητές) και τα καταχωρίζει στην 
πύλη της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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


