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Amendamentul 42
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Într-un trial clinic siguranța, drepturile 
și bunăstarea subiecților ar trebui
protejate și datele generate ar trebui să fie 
relevante, fiabile și robuste.

Or. en

Justificare

În conformitate cu Declarația de la Helsinki, termenul „bunăstare” se aplică întregului text 
atunci când sunt menționate siguranța și drepturile subiecților.

Amendamentul 43
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a permite un control 
independent care să stabilească dacă aceste 
principii sunt respectate, un trial clinic ar 
trebui să facă obiectul unei autorizări 
prealabile.

(2) Pentru a permite un control 
independent care să stabilească dacă aceste 
principii sunt respectate, un trial clinic ar 
trebui să facă obiectul unei autorizări 
prealabile. Efectuarea unui trial clinic ar 
trebui să fie condiționată de acordul 
prealabil din partea unui comitet de etică.

Or. en

Amendamentul 44
Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 6



PE506.087v01-00 4/69 AM\928242RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să fie încurajate, și nu descurajate, să coopereze.

Amendamentul 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Efectuarea de trialuri clinice, atât în 
centre publice, cât și în centre private, 
impune recunoașterea și adoptarea unor 
măsuri de control, de autorizare și de 
evaluare aplicabile ambelor tipuri de 
centre.

Or. es

Amendamentul 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Riscul asupra siguranței subiectului 
într-un trial clinic rezultă în principal din 

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

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

Or. es

Amendamentul 47
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În cazul unei situații de urgență, 
precum și în cazul bolilor rare și foarte 
rare care pun în pericol viața și pentru 
care expertiza și opțiunile terapeutice sunt 
limitate și răspândite din punct de vedere 
geografic în întreaga lume, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de 
a evalua și autoriza cu prioritate cererile 
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de autorizare a unui trial clinic.

Or. en

Amendamentul 48
Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Unele aspecte ale aplicării unui trial 
clinic se referă la aspecte de natură 
intrinsecă națională sau la aspectele etice 
ale unui trial clinic. Deși cooperarea 
statelor membre ar trebui încurajată, 
aceasta ar trebui să fie limitată la 
schimbul de opinii și de cele mai bune 
practici referitoare la aceste aspecte.

Or. en

Justificare

Cu cât există mai multe state membre care cooperează în mod voluntar, cu atât mai bine. 
Cooperarea între statele membre este importantă, însă această cooperare ar trebui să fie 
limitată la aspectele etice, dat fiind faptul că, prin esența lor, sunt legate de tradițiile și 
competențele naționale.

Amendamentul 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Întrucât majoritatea trialurilor 
clinice sunt implementate pentru 
evaluarea terapiilor constând în 
eșantioane mari de pacienți, prezentul 
regulament nu ar trebui să discrimineze 
pacienții care suferă de boli rare și foarte 
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rare și ar trebui să includă 
particularitățile condițiilor cu incidență 
redusă la evaluarea unui trial.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu reflectă particularitățile bolilor rare și foarte rare. Regulamentul 
viitor trebuie să țină seama de inovațiile terapeutice și trebuie să fie în conformitate cu 
politicile privind bolile rare și foarte rare care au fost elaborate de la adoptarea Directivei 
2001/20/CE.

Amendamentul 50
Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Persoana vizată ar trebui să dispună 
întotdeauna de opțiunea de a-și acorda 
consimțământul în cunoștință de cauză, 
care urmează a fi transmis centrului de 
tratament, pentru ca datele sale să fie 
utilizate în scopuri istorice, statistice sau 
de cercetare științifică și opțiunea de a-și 
retrage consimțământul în orice moment.

Or. en

Justificare

Medicii au acumulat întotdeauna cunoștințe noi din datele pacienților lor anteriori. În mod 
corespunzător, în prezent este necesar ca fiecare pacient să își acorde consimțământul pentru 
ca datele sale să fie utilizate în scopuri de cercetare. Cu toate acestea, cât timp există dreptul 
de dezaprobare, pacienții ar trebui să aibă, de asemenea, dreptul de a acorda centrului de 
tratament consimțământul lor „în cunoștință de cauză”, dacă doresc astfel, astfel încât aceste 
date să fie utilizate pentru orice tip de cercetare viitoare (dacă nu își retrag consimțământul 
inițial). În acest fel, pacienții pot avea dreptul de a-și „dona” datele în scopuri de cercetare.
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Amendamentul 51
Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Ar trebui să fie posibil ca persoana 
vizată să își acorde consimțământul în 
cunoștință de cauză centrelor de 
tratament astfel încât datele să fie utilizate 
în scopuri istorice, statistice sau de 
cercetare științifică și să își retragă 
consimțământul în orice moment.

Or. en

Amendamentul 52
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru ca sponsorul să evalueze toate 
informațiile privind siguranța care ar putea 
fi relevante, investigatorul ar trebui să 
raporteze sponsorului toate evenimentele 
adverse grave.

(26) Pentru ca sponsorul să evalueze toate 
informațiile privind siguranța care ar putea 
fi relevante, investigatorul ar trebui să 
consemneze și să înregistreze în baza de 
date electronică toate evenimentele 
adverse grave.

Or. en

Amendamentul 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Baza de date ar trebui să conțină toate (52) Baza de date ar trebui să conțină toate 
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informațiile relevante cu privire la trialul 
clinic. În baza de date nu ar trebui să fie 
înregistrate date cu caracter personal cu 
privire la subiecții care participă într-un
trial. Informațiile din baza de date ar trebui 
să fie publice, cu excepția cazurilor în care, 
din motive specifice, o parte din informații 
nu ar trebui să fie publicate pentru a proteja 
dreptul persoanelor la viața privată și 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, recunoscute de articolele 7 și 8 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene.

informațiile relevante cu privire la trialul 
clinic și să permită diseminarea publică a 
informațiilor obiective în vederea 
sprijinirii cercetării europene și a creșterii 
nivelului de cunoștințe în domeniul 
sănătății publice. Nu ar trebui să 
submineze inovarea sau competitivitatea 
industriilor europene. În baza de date nu 
ar trebui să fie înregistrate date cu caracter 
personal cu privire la subiecții care 
participă la un trial și nu ar trebui să 
împiedice protecția intereselor comerciale, 
inclusiv proprietatea intelectuală, astfel 
cum este prevăzut la articolul 4 din 
Regulamentul 1049/2001. Informațiile din 
baza de date ar trebui să fie publice, cu 
excepția cazurilor în care, din motive 
specifice, o parte din informații nu ar trebui 
să fie publicate pentru a proteja dreptul 
persoanelor la viața privată și dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal, 
recunoscute de articolele 7 și 8 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene sau a informațiilor comerciale 
confidențiale, astfel cum prevede articolul 
4 din Regulamentul 1049/2001.

Or. en

Justificare

Baza de date ar trebui să permită diseminarea publică a informațiilor fiabile privind 
progresele cele mai recente în domeniul cercetării medicale, respectând în permanență 
problemele imperative de competitivitate ale industriei farmaceutice, care finanțează singură 
60 % dintre trialurile clinice europene. Dezvăluirea publică ar trebui să protejeze datele cu 
caracter personal și informațiile comerciale confidențiale în vederea evitării oricărei 
stigmatizări a pacienților care iau parte la un trial clinic și în vederea evitării stimulării 
concurenței neloiale care ar amenința competitivitatea cercetării europene în domeniul 
medical.

Amendamentul 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Considerentul 52 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(52a) Informațiile comerciale 
confidențiale ar trebui identificate și 
protejate în vederea evitării prejudicierii 
intereselor pacienților și/sau a poziției 
concurențiale a sponsorilor.

Or. en

Justificare

Dezvăluirea publică a informațiilor ar trebui să protejeze datele cu caracter personal și 
informațiile comerciale confidențiale în vederea evitării oricărei stigmatizări a pacienților 
care iau parte la un trial clinic și în vederea evitării stimulării concurenței neloiale care ar 
amenința competitivitatea cercetării europene în domeniul medical.

Amendamentul 55
António Fernando Correia de Campos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Definițiile prezentate pentru „trial clinic” și „trial clinic cu intervenție redusă” sunt opuse [a 
se vedea alineatul (2) punctele 2 și 3 contra alineatul (3) punctele 2 și 3]. Prin urmare, un 
„trial clinic cu intervenție redusă” nu poate fi propus ca subcategorie a unui „trial clinic”, 
după cum sugerează textul. În schimb, acestea sunt definiții complementare. Pentru claritate 
juridică, această distincție ar trebui să fie explicită.

Amendamentul 56
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) medicamentele experimentale sunt 
autorizate;

(a) medicamentele experimentale sunt 
autorizate de cel puțin 10 ani;

Or. en

Justificare

În unele cazuri (boli rare și tratament pentru cancer), autorizațiile de introducere pe piață 
sunt acordate atunci când nu sunt disponibile suficiente dovezi cu privire la eficacitate și 
siguranță, fiind necesară efectuarea unor trialuri de eficacitate ulterioară și de siguranță 
ulterioară pentru a finaliza evaluarea. Aceste trialuri nu trebuie să se încadreze în definiția 
„trialurilor clinice cu intervenție redusă”, ci ar trebui să fie acoperite în continuare de 
regulament.

Amendamentul 57
Michèle Rivasi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) medicamentele experimentale nu 
sunt produse supuse unei monitorizări 
suplimentare, identificate printr-un 
simbol de culoare neagră;

Or. en

Justificare

Medicamentele cu simbol de culoare neagră, astfel cum sunt tratate în Directiva 
2012/0025(COD) privind farmacovigilența nu trebuie să se încadreze în definiția unui 
medicament experimental care poate fi utilizat în cadrul unui trial cu intervenție redusă, dat 
fiind faptul că aceste medicamente se află încă sub intensă supraveghere ca urmare a riscului 
pe care îl implică.

Amendamentul 58
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În cadrul trialurilor clinice cu intervenție redusă, medicamentele sunt utilizate în 
conformitate cu termenii autorizației de introducere pe piață. Formularea „sau utilizarea 
acestora este un tratament în oricare dintre statele membre în cauză” permite efectuarea de 
trialuri clinice cu intervenție redusă pentru a investiga utilizările fără respectarea indicațiilor 
medicamentelor în statele membre în care această utilizare nu este autorizată. Aceasta are 
loc în temeiul dispozițiilor privind repararea obligatorie a daunelor pe care trebuie să o 
asigure sponsorul.

Amendamentul 59
Michèle Rivasi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 60
Michèle Rivasi
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) „Studiu nonintervențional”: studiu 
clinic în care pacientului i se 
administrează deja tratament înainte de 
includerea sa în studiu și, astfel, strategia 
terapeutică specială atribuită pacientului 
nu este decisă în avans printr-un protocol 
al trialurilor, ci face parte din practica 
actuală, astfel încât prescrierea 
medicamentului să fie separată clar de 
decizia de a include pacientul în studiu.

Or. en

Justificare

Este necesar să se reintroducă o parte din formularea definiției din Directiva 2001/20/CE 
anterioară pentru clarificarea sferei de aplicare a regulamentului.

Amendamentul 61
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) „Studiu nonintervențional”: studii 
clinice, altele decât trialurile clinice și un 
trial clinic cu intervenție redusă astfel 
cum este definit la articolul 2 alineatele 
(2) și, respectiv, (3).

Or. en

Justificare

Pentru certitudine juridică, se clarifică faptul că trialurile clinice nonintervenționale nu sunt 
incluse în această categorie. Deoarece definiția „trialului clinic” nu cuprinde definiția 
„trialului clinic cu intervenție redusă”, excluderea trialurilor clinice cu intervenție redusă 
din conceptul „studiu nonintervențional” trebuie să fie explicită. Un principiu simplu ar fi 
acela că „observațiile” intră în categoria „studii”, iar „intervențiile” intră în categoria 
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„trialuri”.

Amendamentul 62
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) „Intervenție optimă actuală dovedită”: 
regimul de tratament utilizat de regulă 
pentru tratarea, prevenirea sau 
diagnosticarea unei boli sau a unei 
afecțiuni în conformitate cu dovezile 
științifice actuale fiabile;

Or. en

Amendamentul 63
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) „Intervenție optimă actuală dovedită”: 
regimul de tratament utilizat pentru 
tratarea, prevenirea sau diagnosticarea unei 
boli sau a unei afecțiuni în conformitate cu 
dovezile științifice actuale fiabile;
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en

Justificare

Termenul de practică clinică uzuală este prea vag și ar trebui înlocuit cu formularea din 
Declarația de la Helsinki (articolul 32), „intervenție optimă actuală dovedită”.
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Amendamentul 64
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) „Comitet de etică”: un organism 
independent dintr-un stat membru, 
alcătuit din profesioniști din domeniul 
sănătății, din persoane din afara profesiei 
și din cel puțin un pacient sau un 
reprezentant al unui pacient experimentat 
și bine informat, în vederea reexaminării 
aspectelor științifice, medicale și etice ale 
trialului clinic și care are 
responsabilitatea de a proteja drepturile, 
siguranța și bunăstarea pacienților și de a 
le oferi garanția publică în această 
privință.

Or. en

Amendamentul 65
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Reintroducerea definiției prevăzute în Directiva 2001/20/CE.
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Amendamentul 66
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „Subiect”: o persoană fizică care 
participă la un trial clinic, fie ca primitor al 
unui medicament experimental, fie în 
calitate de control;

(15) „Subiect”: o persoană fizică care 
participă în mod liber și voluntar la un 
trial clinic, fie ca primitor al unui 
medicament experimental, fie în calitate de 
control;

Or. en

Amendamentul 67
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 68
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) „Reacție adversă”: orice reacție 
nocivă și nedorită la un medicament 
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experimental, indiferent de doza 
administrată;

Or. en

Justificare

Reintroducerea definiției din Directiva 2001/20/CE anterioară.

Amendamentul 69
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- dreptul participantului la respectarea 
integrității sale fizice și mintale, dreptul 
participantului la viața privată, precum și 
la protecția datelor personale în 
conformitate cu legislația Uniunii în 
vigoare sunt garantate;

Or. ro

Amendamentul 70
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- evaluarea acceptabilității etice a trialului 
clinic este pozitivă;

Or. en

Amendamentul 71
António Fernando Correia de Campos
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Respectând principiile etice și urmărind minimizarea intervențiilor asupra subiecților umani, 
un trial clinic poate fi justificat doar dacă generează o calitate bună și date relevante.

Amendamentul 72
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – subparagraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trialurile clinice comparative ale noilor 
medicamente sunt necesare potrivit 
intervenției optime actuale dovedite.

Or. en

Amendamentul 73
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Rolul comitetelor de etică și orientări 

pentru acestea
(1) O autoritate competentă a unui stat 
membru vizat poate autoriza efectuarea 
unui trial clinic după și numai dacă 
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comitetul de etică în cauză a aprobat-o.
(2) În termen de un an, Comisia prezintă
orientări privind comitetele de etică 
pentru statele membre, pentru a 
îmbunătăți procedurile și a facilita 
efectuarea trialurilor în mai multe state 
membre, fără a compromite siguranța 
subiecților.

Or. en

Amendamentul 74
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În termen de șase zile de la data depunerii 
dosarului de cerere, statele membre 
numesc în mod colectiv un stat membru 
raportor.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 75
António Fernando Correia de Campos

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

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 76
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dacă statul membru propus nu dorește să 
fie stat membru raportor sau dacă un alt 
stat membru în cauză dorește să fie stat 
membru raportor, numirea statului 
membru raportor este o decizie comună 
luată între statul membru raportor propus
și statele membre în cauză printr-un vot 
pe portalul UE. Statul membru raportor 
este numit în termen de patru zile. Dacă 
niciun stat membru raportor alternativ nu 
primește majoritatea voturilor exprimate
sau dacă trialul implică un singur stat 
membru, statul membru raportor propus 
devine stat membru raportor.

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să clarifice faptul că numirea statului membru raportor este o decizie 
comună luată între statul membru raportor propus și statul membru în cauză.
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Amendamentul 77
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În termen de 15 zile de la numirea
dosarului de cerere, statul membru notifică 
sponsorul prin portalul UE cu privire la 
următoarele:

Or. en

Justificare

Stabilirea unor termene prea scurte implică riscul ca statele membre să nu poată să analizeze 
cu atenție dosarul de evaluare. De exemplu, calificarea unui trial clinic drept „intervenție 
redusă” necesită o evaluare detaliată și diligentă a protocolului de cercetare. Potrivit 
experienței dobândite de statele membre în cadrul procedurii de armonizare voluntară (PAV), 
pentru aprobarea trialurilor clinice multianuale, termenele propuse sunt mult prea scurte și 
nu sunt flexibile pentru statele membre.

Amendamentul 78
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) care stat membru în cauză este statul 
membru coraportor;

Or. en

Amendamentul 79
Michèle Rivasi

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

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

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta nu este în concordanță cu Directiva 2001/20/CE: considerentul 11 din Directiva 
2001/20/CE nu permite autorizarea implicită de către autoritățile competente în cazul în care 
comitetul etic nu a votat în favoarea trialului clinic. O astfel de procedură de autorizare 
implicită ar afecta siguranța și drepturile subiecților.

Amendamentul 80
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

În acord cu articolul 5 alineatul (1) modificat.

Amendamentul 81
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Angajamentele etice joacă un rol important în asigurarea că tradițiile și problemele 
particulare ale statelor membre sunt luate în considerare. Cu toate acestea, o problemă etică 
a statului membru raportor nu ar trebui să poată împiedica alte state membre în cauză să 
efectueze un trial clinic.

Amendamentul 82
António Fernando Correia de Campos

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

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

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

Or. en

Justificare

În acord cu articolul 5 alineatul (1) modificat. Stabilirea unor termene prea scurte implică 
riscul ca statele membre să nu poată să analizeze cu atenție dosarul de evaluare. De exemplu, 
calificarea unui trial clinic drept „intervenție redusă” necesită o evaluare detaliată și 
diligentă a protocolului de cercetare. Potrivit experienței dobândite de statele membre în 
cadrul procedurii de armonizare voluntară, pentru aprobarea trialurilor clinice multianuale, 
termenele propuse sunt mult prea scurte și nu sunt flexibile pentru statele membre.

Amendamentul 83
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 84
António Fernando Correia de Campos
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– relevanța trialului clinic, ținând cont de 
situația actuală a cunoștințelor științifice și 
dacă trialul clinic a fost recomandat sau 
impus de autoritățile de reglementare 
responsabile de evaluarea și autorizarea 
introducerii pe piață a medicamentelor;

– relevanța și acceptabilitatea trialului 
clinic, ținând cont de situația actuală a 
cunoștințelor științifice;

Or. en

Justificare

Un principiu convenit la nivel internațional este acela că evaluarea relevanței unui trial 
clinic nu poate fi separată de evaluarea acceptabilității sale. Evaluarea relevanței și a 
acceptabilității unui trial clinic este realizată independent de consilierea științifică din partea 
autorităților de reglementare.

Amendamentul 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– fiabilitatea și robustețea datelor generate 
în cadrul trialului clinic, luând în 
considerare abordările statistice, 
proiectarea trialului, metodologia (inclusiv 
mărimea eșantionului, randomizarea, 
comparatorii și criteriile finale de evaluare) 
și prevalența condiției, în special pentru 
bolile rare (care afectează nu mai puțin de 
cinci persoane din 10 000) și bolile foarte 
rare (care respectă un prag de prevalență 
de nu mai puțin de o persoană afectată 
din 50 000).

Or. en
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Justificare

În cazul bolilor rare, dificultatea de a efectua un trial clinic este cel mai adesea asociată cu 
un număr scăzut de pacienți pentru fiecare boală și răspândirea din punct de vedere 
geografic a acestora.

Amendamentul 86
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– caracteristicile intervenției în comparație 
cu practica clinică uzuală;

– caracteristicile intervenției în comparație 
cu intervenția optimă actuală dovedită;

Or. en

Justificare

Sintagma „intervenție optimă actuală dovedită” este utilizată în conformitate cu articolul 2 
alineatul (6) și se aplică întregului text.

Amendamentul 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul ii – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- efectele anumitor boli care afectează și 
pun în pericol viața, precum unele boli 
rare și foarte rare pentru care există 
opțiuni de tratament limitate

Or. en

Justificare

În cazul bolilor rare, dificultatea de a efectua un trial clinic este cel mai adesea asociată cu 
un număr scăzut de pacienți pentru fiecare boală și răspândirea din punct de vedere 
geografic a acestora.
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Amendamentul 88
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statul membru raportor transmite partea I 
din raportul de evaluare, inclusiv concluzia 
acestuia, către sponsor și celelalte state 
membre în cauză în următoarele termene, 
care includ perioade pentru evaluarea 
inițială, pentru evaluarea în comun și 
pentru consolidarea raportului final:

Or. en

Justificare

Amendamentele încearcă să structureze un proces de evaluare, prin evaluarea inițială 
efectuată de SMR (statul membru raportor) care elaborează și distribuie un raport al 
evaluării inițiale tuturor SMC-urilor (stat membru în cauză). SMC prezintă observații SMR-
urilor și altor SMC-uri pe durata unei etape de evaluare comună. Aceasta reduce dublarea 
efortului de evaluare. Pe durata acestei etape, toate observațiile ar trebui consultate de toate 
SMC-urile. Sunt introduse termene mai clare pentru explicațiile suplimentare care urmează 
să fie considerate și tratate de toate statele membre. SMR-urile ar trebui să își finalizeze 
raportul luând în considerare toate observațiile primite.

Amendamentul 89
António Fernando Correia de Campos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statul membru raportor transmite partea I 
din raportul de evaluare, inclusiv concluzia 
acestuia, care cuprinde deja opiniile 
comitetului de etică, către sponsor și 
celelalte state membre în cauză în 
următoarele termene:
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Or. en

Justificare

Ajustarea termenelor-limită este necesară în vederea asigurării timpului necesar pentru 
evaluarea corespunzătoare de către entitățile în cauză ale statului membru raportor și între 
toate statele membre în cauză, dat fiind faptul că acestea sunt invitate să își prezinte 
observațiile înainte ca statul membru raportor să trimită evaluarea sa sponsorului.

Amendamentul 90
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendamentele încearcă să structureze un proces de evaluare, prin evaluarea inițială 
efectuată de SMR (statul membru raportor) care elaborează și distribuie un raport al 
evaluării inițiale tuturor SMC-urilor (stat membru în cauză). SMC prezintă observații SMR-
urilor și altor SMC-uri pe durata unei etape de evaluare comună. Aceasta reduce dublarea 
efortului de evaluare. Pe durata acestei etape, toate observațiile ar trebui consultate de toate 
SMC-urile. Sunt introduse termene mai clare pentru explicațiile suplimentare care urmează 
să fie considerate și tratate de toate statele membre. SMR-urile ar trebui să își finalizeze 
raportul luând în considerare toate observațiile primite.

Amendamentul 91
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) în termen de 20 de zile de la data 
validării pentru trialurile clinice cu 
intervenție redusă;

Or. en

Justificare

Ajustarea termenelor-limită este necesară în vederea asigurării timpului necesar pentru 
evaluarea corespunzătoare de către entitățile în cauză ale statului membru raportor și între 
toate statele membre în cauză, dat fiind faptul că acestea sunt invitate să își prezinte 
observațiile înainte ca statul membru raportor să trimită evaluarea sa sponsorului.

Amendamentul 92
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendamentele încearcă să structureze un proces de evaluare, prin evaluarea inițială 
efectuată de SMR (statul membru raportor) care elaborează și distribuie un raport al 
evaluării inițiale tuturor SMC-urilor (stat membru în cauză). SMC prezintă observații SMR-
urilor și altor SMC-uri pe durata unei etape de evaluare comună. Aceasta reduce dublarea 
efortului de evaluare. Pe durata acestei etape, toate observațiile ar trebui consultate de toate 
SMC-urile. Sunt introduse termene mai clare pentru explicațiile suplimentare care urmează 
să fie considerate și tratate de toate statele membre. SMR-urile ar trebui să își finalizeze 
raportul luând în considerare toate observațiile primite.
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Amendamentul 93
António Fernando Correia de Campos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) în termen de 35 de zile de la data 
validării pentru trialurile clinice, altele 
decât cele cu intervenție redusă;

Or. en

Amendamentul 94
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendamentele încearcă să structureze un proces de evaluare, prin evaluarea inițială 
efectuată de SMR (statul membru raportor) care elaborează și distribuie un raport al 
evaluării inițiale tuturor SMC-urilor (stat membru în cauză). SMC prezintă observații SMR-
urilor și altor SMC-uri pe durata unei etape de evaluare comună. Aceasta reduce dublarea 
efortului de evaluare. Pe durata acestei etape, toate observațiile ar trebui consultate de toate 
SMC-urile. Sunt introduse termene mai clare pentru explicațiile suplimentare care urmează 
să fie considerate și tratate de toate statele membre. SMR-urile ar trebui să își finalizeze 
raportul luând în considerare toate observațiile primite.
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Amendamentul 95
António Fernando Correia de Campos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) în termen de 45 de zile de la data 
validării pentru orice trial clinic cu 
medicamente experimentale pentru terapii 
avansate.

Or. en

Amendamentul 96
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În sensul prezentului capitol, data evaluării 
este data la care raportul de evaluare este 
transmis către sponsor și către celelalte
state membre în cauză.

În sensul prezentului capitol, data evaluării 
este data la care raportul de evaluare este 
transmis celorlalte state membre în cauză 
și data raportării este data la care raportul 
evaluării finale este transmis sponsorului 
și celorlalte state membre în cauză.

Or. en

Justificare

Amendamentele încearcă să structureze un proces de evaluare, prin evaluarea inițială 
efectuată de SMR (statul membru raportor) care elaborează și distribuie un raport al 
evaluării inițiale tuturor SMC-urilor (stat membru în cauză). SMC prezintă observații SMR-
urilor și altor SMC-uri pe durata unei etape de evaluare comună. Aceasta reduce dublarea 
efortului de evaluare. Pe durata acestei etape, toate observațiile ar trebui consultate de toate 
SMC-urile. Sunt introduse termene mai clare pentru explicațiile suplimentare care urmează 
să fie considerate și tratate de toate statele membre. SMR-urile ar trebui să își finalizeze 
raportul luând în considerare toate observațiile primite.
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Amendamentul 97
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendamentele încearcă să structureze un proces de evaluare, prin evaluarea inițială 
efectuată de SMR (statul membru raportor) care elaborează și distribuie un raport al 
evaluării inițiale tuturor SMC-urilor (stat membru în cauză). SMC prezintă observații SMR-
urilor și altor SMC-uri pe durata unei etape de evaluare comună. Aceasta reduce dublarea 
efortului de evaluare. Pe durata acestei etape, toate observațiile ar trebui consultate de toate 
SMC-urile. Sunt introduse termene mai clare pentru explicațiile suplimentare care urmează 
să fie considerate și tratate de toate statele membre. SMR-urile ar trebui să își finalizeze 
raportul luând în considerare toate observațiile primite.

Amendamentul 98
António Fernando Correia de Campos

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

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

(5) Până la data evaluării, statele membre 
în cauză pot transmite statului membru 
raportor orice considerent care prezintă 
relevanță pentru cerere. Statul membru 
raportor ia în considerare în mod 
corespunzător aceste considerente și le 
menționează în raportul de evaluare.
Dacă raportul de evaluare al statului 
membru raportor se abate de la 
considerațiile statelor membre în cauză, 
motivele acestei abateri sunt menționate 
în raportul de evaluare.

Or. en

Justificare

Deoarece partea I a raportului de evaluare abordează aspecte etice majore care, în 
conformitate cu considerentele 6 și 12 urmează să fie reglementate de însăși statele membre 
în cauză, ar fi de preferat un proces decizional consensual al tuturor statelor membre în 
cauză în partea I a raportului de evaluare. Dacă statul membru raportor se abate în raportul 
său de evaluare de la considerațiile statelor membre în cauză, motivele acestei abateri ar 
trebui explicate.

Amendamentul 99
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

Sunt prevăzute dispoziții pentru obținerea de informații specializate pentru procesul de 
evaluare atunci când sunt necesare pentru toate categoriile de trialuri, astfel cum au fost 
disponibile la articolul 9 din DTC.

Amendamentul 100
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Între data validării și data raportării, 
statul membru raportor și numai statul 
membru raportor poate să solicite explicații 
suplimentare din partea sponsorului, ținând 
seama de considerentele menționate la 
alineatul (5).

Or. en

Justificare

Amendamentele încearcă să structureze un proces de evaluare, prin evaluarea inițială 
efectuată de SMR (statul membru raportor) care elaborează și distribuie un raport al 
evaluării inițiale tuturor SMC-urilor (stat membru în cauză). SMC prezintă observații SMR-
urilor și altor SMC-uri pe durata unei etape de evaluare comună. Aceasta reduce dublarea 
efortului de evaluare. Pe durata acestei etape, toate observațiile ar trebui consultate de toate 
SMC-urile. Sunt introduse termene mai clare pentru explicațiile suplimentare care urmează 
să fie considerate și tratate de toate statele membre. SMR-urile ar trebui să își finalizeze 
raportul luând în considerare toate observațiile primite.

Amendamentul 101
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendamentele încearcă să structureze un proces de evaluare, prin evaluarea inițială 
efectuată de SMR (statul membru raportor) care elaborează și distribuie un raport al 
evaluării inițiale tuturor SMC-urilor (stat membru în cauză). SMC prezintă observații SMR-
urilor și altor SMC-uri pe durata unei etape de evaluare comună. Aceasta reduce dublarea 
efortului de evaluare. Pe durata acestei etape, toate observațiile ar trebui consultate de toate 
SMC-urile. Sunt introduse termene mai clare pentru explicațiile suplimentare care urmează 
să fie considerate și tratate de toate statele membre. SMR-urile ar trebui să își finalizeze 
raportul luând în considerare toate observațiile primite.

Amendamentul 102
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Amendamentele încearcă să structureze un proces de evaluare, prin evaluarea inițială 
efectuată de SMR (statul membru raportor) care elaborează și distribuie un raport al 
evaluării inițiale tuturor SMC-urilor (stat membru în cauză). SMC prezintă observații SMR-
urilor și altor SMC-uri pe durata unei etape de evaluare comună. Aceasta reduce dublarea 
efortului de evaluare. Pe durata acestei etape, toate observațiile ar trebui consultate de toate 
SMC-urile. Sunt introduse termene mai clare pentru explicațiile suplimentare care urmează 
să fie considerate și tratate de toate statele membre. SMR-urile ar trebui să își finalizeze 
raportul luând în considerare toate observațiile primite.

Amendamentul 103
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sponsorul poate, din proprie inițiativă, 
să schimbe conținutul cererii numai între 
data validării și data evaluării și numai din 
motive justificate în mod corespunzător. În 
acest caz, statul membru raportor poate, în 
funcție de amploarea modificării 
conținutului cererii, să suspende termenul 
menționat la alineatul (4) pentru o perioadă 
de maximum 60 de zile.

(7) Sponsorul poate, din proprie inițiativă, 
să schimbe conținutul cererii numai între 
data validării și data raportării și numai 
din motive justificate în mod 
corespunzător. În acest caz, statul membru 
raportor poate, în funcție de amploarea 
modificării conținutului cererii, să 
suspende termenul menționat la alineatul 
(4) pentru o perioadă de maximum 60 de 
zile.

Or. en

Justificare

Amendamentele încearcă să structureze un proces de evaluare, prin evaluarea inițială 
efectuată de SMR (statul membru raportor) care elaborează și distribuie un raport al 
evaluării inițiale tuturor SMC-urilor (stat membru în cauză). SMC prezintă observații SMR-
urilor și altor SMC-uri pe durata unei etape de evaluare comună. Aceasta reduce dublarea 
efortului de evaluare. Pe durata acestei etape, toate observațiile ar trebui consultate de toate 
SMC-urile. Sunt introduse termene mai clare pentru explicațiile suplimentare care urmează 
să fie considerate și tratate de toate statele membre. SMR-urile ar trebui să își finalizeze 
raportul luând în considerare toate observațiile primite.

Amendamentul 104
António Fernando Correia de Campos
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conformitatea cu cerințele privind 
consimțământul în cunoștință de cauză, 
astfel cum este prevăzut în capitolul V;

(a) conformitatea cu cerințele privind 
protecția subiecților și consimțământul în 
cunoștință de cauză, astfel cum este 
prevăzut în capitolul V;

Or. en

Justificare

Potrivit considerentelor 6 și 12, aspectele etice urmează să fie reglementate de statele 
membre în cauză. Limitarea aspectelor etice doar la verificarea procedurii privind 
consimțământul în cunoștință de cauză afectează subsidiaritatea statelor membre și împiedică 
protecția subiecților.

Amendamentul 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) conformitatea cu dispozițiile 
legislației naționale asociate cu etica.

Or. en

Justificare

Rolul comitetelor de etică nu era definit foarte clar în propunerea Comisiei. Este necesar să 
se clarifice faptul că evaluarea necesară pentru autorizarea unui trial clinic implică, de 
asemenea, aspecte etice.

Amendamentul 106
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru în cauză 
completează evaluarea sa în termen de zece
zile de la data validării. Aceasta poate 
solicita, cu motive justificate, explicații 
suplimentare din partea sponsorului în ceea 
ce privește aspectele menționate la 
alineatul (1) numai în termenul menționat.

(2) Fiecare stat membru în cauză 
completează evaluarea sa în termen de 
12 zile de la data validării. Aceasta poate 
solicita, cu motive justificate, explicații 
suplimentare din partea sponsorului în ceea 
ce privește aspectele menționate la 
alineatul (1) numai în termenul menționat.

Or. en

Justificare

Sunt necesare termene-limită mai mari pentru a asigura suficient timp statelor membre în 
cauză, inclusiv comitetelor lor de etică, să realizeze evaluarea corespunzătoare. Prin urmare, 
dacă statul membru în cauză nu își prezintă la timp avizul cu privire la partea II a cererii de 
autorizare, va prevala evaluarea părții I (realizată de statul membru raportor), statul 
membru în cauză nemaiavând opțiunea de a refuza autorizarea trialului clinic pe teritoriul 
lor în temeiul analizei părții II (neținând cont de aspectele etice importante).

Amendamentul 107
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii în termen de zece zile 
de la data evaluării sau ultima zi a evaluării 
menționate la articolul 7, reținându-se data 
care survine mai târziu.

Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii, care cuprinde deja 
opiniile comitetului de etică în cauză, în 
termen de 10 zile de la data evaluării sau 
ultima zi a evaluării menționate la articolul 
7, reținându-se data care survine mai 
târziu.

Or. en

Amendamentul 108
Kent Johansson
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Comitetele de etică joacă un rol important în asigurarea faptului că tradițiile și problemele 
particulare ale statelor membre sunt luate în considerare. Cu toate acestea, o problemă etică 
a statului membru nu ar trebui să poată împiedica alte state membre în cauză să continue un 
trial clinic.

Amendamentul 109
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorului decizia sa în 
termenele menționate la alineatul (1), 
concluzia cu privire la partea I din raportul 
de evaluare se consideră ca fiind decizia 
statului membru în cauză cu privire la 
cererea de autorizare a trialului clinic.

(4) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorului decizia sa în 
termenele menționate la alineatul (1), 
concluzia cu privire la partea I din raportul 
de evaluare se consideră ca fiind decizia 
statului membru în cauză cu privire la 
cererea de autorizare a trialului clinic, cu 
condiția să fie considerat un trial clinic cu 
intervenție redusă în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (2).

Or. en
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Justificare

Aprobarea implicită a trialurilor clinice în temeiul prezentului alineat (bazată doar pe 
cererea de la partea I) implică un risc mai mare pentru subiecți și, prin urmare, ar trebui să 
fie restricționată la trialurile clinice cu intervenție redusă.

Amendamentul 110
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În sensul prezentului articol, statele 
membre în cauză nu pot solicita explicații 
suplimentare din partea sponsorului după 
data evaluării.

Or. en

Justificare

Pentru claritate, statele membre pot să solicite încă explicații din partea sponsorului în etape 
ulterioare, respectând obligațiile de monitorizare, de exemplu.

Amendamentul 111
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre se asigură că evaluarea 
este efectuată în comun de un număr 
rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificarea și experiența 
necesare. În plus, opiniile comitetului de 
etică sunt luate în considerare.

Or. en



AM\928242RO.doc 41/69 PE506.087v01-00

RO

Amendamentul 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În evaluare se va ține cont de opinia 
exprimată de un comitet de etică 
independent.

Or. es

Amendamentul 113
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dacă sponsorul solicită acest lucru, 
cererea de autorizare a unui trial clinic,
evaluarea și decizia trebuie să se limiteze
la aspectele vizate de partea I din raportul 
de evaluare.

Dacă sponsorul solicită acest lucru, cererea 
de autorizare a unui trial clinic se limitează
la aspectele vizate de partea I din raportul 
de evaluare.

Or. en

Amendamentul 114
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 După notificarea deciziei privind aspectele 
vizate de partea I din raportul de evaluare, 
sponsorul poate depune o cerere pentru o 

După notificarea deciziei privind aspectele 
vizate de partea I din raportul de evaluare, 
sponsorul depune o cerere pentru o 
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autorizație limitată la aspectele vizate de 
partea II a raportului de evaluare. În acest 
caz, cererea se evaluează în conformitate 
cu articolul 7, iar statul membru în cauză 
notifică decizia sa cu privire la partea II din 
raportul de evaluare în conformitate cu 
articolul 8.

autorizație limitată la aspectele vizate de 
partea II a raportului de evaluare. În acest 
caz, cererea se evaluează în conformitate 
cu articolul 7, iar statul membru în cauză 
notifică decizia sa cu privire la partea II din 
raportul de evaluare în conformitate cu 
articolul 8. Neacordarea aprobării cu 
privire la oricare dintre părțile I și II ale 
dosarului de cerere are ca urmare 
refuzarea autorizării trialului clinic.

Or. en

Justificare

Textul propunerii consideră partea II a dosarului de cerere ca fiind opțională, având în 
vedere faptul că sponsorul „poate să aplice” sau nu pentru autorizarea acoperită de partea 
II. În cazul în care sponsorul optează să facă acest lucru, decizia s-ar baza doar pe analiza 
părții I. Aceasta omite evaluarea aspectelor importante ale evaluării acoperite de partea II, 
fapt care este inacceptabil. Fragment adăugat pentru claritate juridică.

Amendamentul 115
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul capitol nu aduce atingere 
posibilității ca sponsorul să depună, în 
urma refuzului acordării unei autorizații 
sau a retragerii cererii, o cerere de 
autorizare destinată oricărui stat membru. 
Cererea menționată se consideră o 
redepunere a cererii. Aceasta trebuie 
însoțită de orice raport de evaluare 
prealabil, de considerațiile statelor 
membre în cauză și trebuie să evidențieze 
modificările sau motivele care justifică 
redepunerea dosarului de cerere.

Or. en
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Justificare

Potrivit propunerii, aceasta ar permite sponsorilor să „aleagă cu atenție” statele membre 
cele mai permisive, în special atunci când argumentul științific pentru un trial clinic a fost 
considerat ca fiind discutabil de către statele membre implicate în cererea inițială. Pentru a 
evita sarcini birocratice inutile și dublarea muncii, este esențial ca redepunerea cererii să fie 
însoțită de istoricul său.

Amendamentul 116
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cererea poate fi depusă în orice stat 
membru numai după data de notificare a 
deciziei de autorizare inițiale.

Or. en

Justificare

Sponsorii ar trebui să aibă dreptul de a extinde un trial clinic multinațional la un stat 
membru suplimentar după ce decizia de autorizare este luată de oricare dintre statele 
membre în cauză în prima rundă. Aceasta ar îmbunătăți efectuarea acestor trialuri clinice.

Amendamentul 117
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 25 de zile de la data depunerii cererii 
menționate la alineatul (1), pentru trialuri 
clinice cu intervenție redusă;

(a) 10 zile de la data depunerii cererii 
menționate la alineatul (1), pentru trialuri 
clinice cu intervenție redusă;

Or. en

Justificare

Perioada de timp în care statele membre suplimentare pot să adreseze întrebări ar trebui 
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aliniată la procedura inițială în vederea garantării unei adăugări eficiente a unui nou stat 
membru. Sincronizarea dintre depunere și decizie trebuie să fie competitivă.

Amendamentul 118
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 35 de zile de la data depunerii cererii 
menționate la alineatul (1), pentru trialuri 
clinice, altele decât trialurile clinice cu 
intervenție redusă;

(b) 25 de zile de la data depunerii cererii 
menționate la alineatul (1), pentru trialuri 
clinice, altele decât trialurile clinice cu 
intervenție redusă;

Or. en

Amendamentul 119
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 40 de zile de la data depunerii cererii 
menționate la alineatul (1), pentru orice 
trialuri clinice cu medicamente 
experimentale pentru terapii avansate.

(c) 30 de zile de la data depunerii cererii 
menționate la alineatul (1), pentru orice 
trialuri clinice cu medicamente 
experimentale pentru terapii avansate.

Or. en

Justificare

Perioada de timp în care statele membre suplimentare pot să adreseze întrebări ar trebui 
aliniată la procedura inițială în vederea garantării unei adăugări eficiente a unui nou stat 
membru. Sincronizarea dintre depunere și decizie trebuie să fie competitivă.

Amendamentul 120
António Fernando Correia de Campos
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) refuzul comitetului de etică de a 
aproba efectuarea unui trial clinic.

Or. en

Amendamentul 121
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Între data depunerii cererii menționate 
la alineatul (1) și data expirării 
termenului relevant menționat la 
alineatul (3), statul membru în cauză 
suplimentar poate comunica statului 
membru raportor orice considerente 
relevante cu privire la cerere.

(5) Statul membru în cauză suplimentar 
poate comunica statului membru raportor 
orice considerent relevant pentru partea I 
a cererii în termenele prevăzute la 
alineatul (3), începând cu data depunerii, 
menționată la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 122
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statul membru raportor, și numai statul 
membru raportor, poate, între data 
depunerii cererii menționate la alineatul 
(1) și data expirării termenului relevant 
menționat la alineatul (3), să solicite 
explicații suplimentare din partea 
sponsorului privind partea I din raportul de 
evaluare, luând în considerare 

Statul membru raportor, și numai statul 
membru raportor, poate, în termenele 
specificate la alineatul (5) să solicite 
explicații suplimentare din partea 
sponsorului privind partea I din raportul de 
evaluare.
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considerentele menționate la alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 123
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În termen de 10 zile de la depunerea 
dosarului de cerere, statul membru raportor 
notifică sponsorul prin portalul UE cu 
privire la următoarele:

Or. en

Justificare

Stabilirea unor termene prea scurte implică riscul ca statele membre să nu poată să analizeze 
cu atenție dosarul de evaluare. De exemplu, calificarea unui trial clinic drept „intervenție 
redusă” necesită o evaluare detaliată și diligentă a protocolului de cercetare.

Amendamentul 124
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fiecare stat membru în cauză notifică 
sponsorului prin portalul UE dacă 
modificarea substanțială este autorizată, 
dacă este autorizată sub rezerva anumitor 
condiții, sau dacă autorizația este refuzată.

Fiecare stat membru în cauză notifică
sponsorul prin portalul UE dacă 
modificarea substanțială este autorizată, 
dacă este autorizată sub rezerva anumitor 
condiții sau dacă autorizația este refuzată. 
Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii, care cuprinde deja 
opiniile comitetului de etică în cauză, în 
termen de 15 zile de la data evaluării.

Or. en
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Amendamentul 125
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) refuzul comitetului de etică de a 
aproba efectuarea unui trial clinic.

Or. en

Amendamentul 126
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii în termen de zece zile
de la data validării.

Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii, care cuprinde deja 
opiniile comitetului de etică în cauză, în 
termen de 15 zile de la data evaluării.

Or. en

Amendamentul 127
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorul cu privire la decizia sa 
în termenele prevăzute la alineatele (5) și 
(6), modificarea substanțială se consideră 
ca fiind autorizată.

(7) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorul cu privire la decizia sa 
în termenele prevăzute la alineatele (5) și 
(6), modificarea substanțială se consideră 
ca fiind autorizată, cu condiția să fie 
considerat trial clinic cu intervenție 
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scăzută în conformitate cu articolul 5 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Aprobarea implicită a unei modificări substanțiale a unui trial clinic în temeiul prezentului 
alineat implică un risc mai mare pentru subiecți și, prin urmare, ar trebui să fie restricționată 
la trialurile clinice cu intervenție redusă.

Amendamentul 128
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru în cauză 
evaluează, pentru teritoriul său, aspectele 
modificării substanțiale care sunt vizate de 
partea II din raportul de evaluare în termen 
de zece zile de la data validării.

(1) Fiecare stat membru în cauză 
evaluează, pentru teritoriul său, aspectele 
modificării substanțiale care sunt vizate de 
partea II din raportul de evaluare în termen 
de 15 zile de la data validării, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 7 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 129
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii în termen de zece zile
de la data evaluării sau ultima zi a evaluării 
menționate la articolul 22, reținându-se 
data care survine mai târziu.

Notificarea se efectuează prin intermediul 
unei singure decizii, care cuprinde deja 
opiniile comitetului de etică în cauză, în 
termen de 15 zile de la data evaluării sau 
ultima zi a evaluării menționate la articolul 
22, reținându-se data care survine mai 
târziu.
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Or. en

Amendamentul 130
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) refuzul comitetului de etică de a 
aproba efectuarea unui trial clinic.

Or. en

Amendamentul 131
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorului decizia sa în 
termenele menționate la alineatul (1), 
concluzia cu privire la modificarea 
substanțială a aspectelor vizate de partea I 
din raportul de evaluare se consideră ca 
fiind decizia statului membru în cauză cu 
privire la cererea de autorizare a 
modificării substanțiale.

(4) Dacă statul membru în cauză nu a 
notificat sponsorului decizia sa în 
termenele menționate la alineatul (1), 
concluzia cu privire la modificarea 
substanțială a aspectelor vizate de partea I 
din raportul de evaluare se consideră ca 
fiind decizia statului membru în cauză cu 
privire la cererea de autorizare a 
modificării substanțiale, cu condiția să fie 
considerat un trial clinic cu intervenție 
redusă în conformitate cu articolul 5 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Aprobarea implicită a unei modificări substanțiale a unui trial clinic în temeiul prezentului 
alineat implică un risc mai mare pentru subiecți și, prin urmare, ar trebui să fie restricționată 
la trialurile clinice cu intervenție redusă.
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Amendamentul 132
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele clinice prezentate ca parte a 
documentului tehnic comun pentru a 
aplica pentru autorizația de introducere 
pe piață trebuie să fie obținute din 
trialurile clinice care respectă pe deplin 
dispozițiile prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 133
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 85 de 
modificare a anexelor I și II, cu scopul de a 
le adapta la progresul tehnic sau pentru a 
ține seama de evoluțiile mondiale în 
domeniul reglementării.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 85 de 
completare a anexelor I și II, cu scopul de 
a le adapta la progresul tehnic sau pentru a 
ține seama de evoluțiile mondiale în 
domeniul reglementării.

Or. en

Justificare

Din motive de transparență.

Amendamentul 134
Marisa Matias, Alda Sousa
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Propunere de regulament
Articolul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27a
Accesul public la rapoartele studiilor 
clinice 
Accesul liber și facil la datele clinice 
deținute de baza de date a agenției și, în 
special, rapoartele studiilor clinice este 
acordat publicului. În acest scop, o 
legătură hipertext este inclusă în 
rapoartele studiilor clinice ale trialurilor 
clinice.

Or. en

Amendamentul 135
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când unui subiect i se solicită 
să își exprime consimțământul pentru un 
trial clinic, el ar trebui să aibă opțiunea 
de a-și acorda consimțământul în 
cunoștință de cauză, care să fie transmis 
centrului de tratament, pentru ca datele 
sale să fie utilizate în scopuri istorice, 
statistice sau de cercetare științifică și de 
a-și retrage consimțământul în orice 
moment.

Or. en

Justificare

Atunci când un pacient este implicat într-un trial clinic, acestuia i se solicită să semneze un 
formular prin care își acordă consimțământul în cunoștință de cauză exclusiv pentru durata 
și în limita sferei de aplicare a trialului. După încheierea trialului, nu mai pot fi utilizate date 
de monitorizare ulterioare, chiar și pentru scopuri de cercetare, decât dacă cercetătorul 
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obține aprobări suplimentare. În cadrul aprobării inițiale, opțiunea de consimțământ în 
cunoștință de cauză ar trebui să fie disponibilă pentru pacient, întrucât datele sale ar putea fi 
utilizate, la cererea instituției de tratament pentru cercetări viitoare. 

Amendamentul 136
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când subiectului i se solicită 
să își exprime consimțământul în 
cunoștință de cauză, ar trebui să fie 
posibil ca persoana vizată să își acorde 
consimțământul în cunoștință de cauză 
centrelor de tratament astfel încât datele 
să poată fi utilizate în scopuri istorice, 
statistice sau de cercetare științifică și să 
își retragă consimțământul în orice 
moment.

Or. en

Amendamentul 137
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

unui martor care să reprezinte interesele 
subiectului. Subiectului sau 
reprezentantului său legal îi va fi înmânată 
o copie a documentului prin care a fost 
acordat consimțământul în cunoștință de 
cauză.

Or. ro

Amendamentul 138
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile scrise furnizate subiectului 
și/sau reprezentantului legal în scopul 
obținerii consimțământului în cunoștință de 
cauză sunt concise, clare, relevante și de 
înțeles pentru nespecialiști. Acestea includ 
atât informații medicale, cât și juridice. 
Acestea trebuie să informeze subiectul cu 
privire la dreptul său de a-și revoca 
consimțământul în cunoștință de cauză.

(2) Informațiile scrise furnizate subiectului 
și/sau reprezentantului legal în scopul 
obținerii consimțământului în cunoștință de 
cauză sunt concise, clare, relevante și de 
înțeles pentru nespecialiști. Acestea includ 
atât informații medicale, cât și juridice care 
sunt explicate verbal de un medic 
subiectului. Acestea informează subiectul 
cu privire la dreptul său de a-și revoca 
consimțământul în cunoștință de cauză.

Or. en

Justificare

Potrivit principiilor etice.

Amendamentul 139
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) protocolul de cercetare a fost aprobat 
de un comitet de etică, cu expertiză în 
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domeniul bolii relevante;

Or. en

Amendamentul 140
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) protocolul a fost adoptat de un 
comitet de etică, cu expertiză pediatrică 
sau după consultarea privind problemele 
clinice, etice și psihosociale în materie de 
pediatrie;

Or. en

Amendamentul 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În termen de un an de la încheierea
trialului clinic sau întreruperea dezvoltării 
unui medicament, sponsorul transmite 
bazei de date a UE un rezumat al 
rezultatelor pozitive și/sau negative ale
trialului clinic astfel cum este stabilit la 
anexa IIIa. Până la publicarea 
rezumatului rezultatelor în conformitate 
cu dispozițiile prezentului alineat, acestea 
sunt accesibile doar autorităților 
competente ale statelor membre în cauză.

Or. en
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Justificare

Conținutul rezumatului rezultatelor ar trebui detaliat pe viitor. În acest scop, este propusă o 
nouă anexă de stabilire a conținutului rezumatului de prezentat. Ar trebui, de asemenea, 
clarificat faptul că, atât rezultatele pozitive, cât și negative, ar trebui prezentate și publicate 
ulterior.

Amendamentul 142
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În termen de un an de la încheierea 
trialului clinic sau întreruperea trialului, 
sponsorul transmite bazei de date a UE un 
rezumat exhaustiv al rezultatelor pozitive și 
negative ale trialului clinic. Acest rezumat 
exhaustiv descrie în mod clar și neechivoc 
metodele și conduitele studiului și include 
datele de bază, precum și datele 
anonimizate ale pacienților.

Or. en

Justificare

Rezumatele trialurilor clinice astfel cum sunt descrise în propunerea Comisiei nu sunt clar 
definite și riscă să conțină informații insuficiente sau seturi de date utile.

Amendamentul 143
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În termen de un an de la încheierea
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE un rezumat al rezultatelor 
trialului clinic, raportul studiului clinic 
(RSC) și setul de date complet al datelor 



PE506.087v01-00 56/69 AM\928242RO.doc

RO

trialului clinic. Aceste elemente sunt puse 
la dispoziția publicului prin intermediul 
bazei de date a UE.

Or. en

Justificare

Nedivulgarea rezultatelor trialurilor clinice sub formă de date clinice neprelucrate și 
rapoarte ale studiilor clinice afectează cunoștințele științifice și conduce la o publicare 
părtinitoare (rezultatele negative nu sunt publicate), la o noțiune incertă a eficacității 
medicamentului și la dublarea inutilă a trialurilor clinice. RSC însoțesc deja trialurile clinice 
și nu constituie o sarcină administrativă suplimentară. RSC nu conțin date cu caracter 
personal ale pacienților (anonimizate) și nici informații comerciale confidențiale.

Amendamentul 144
Marisa Matias, Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În termen de un an de la încheierea
trialului clinic, sponsorul transmite bazei 
de date a UE un rezumat al rezultatelor 
trialului clinic, dacă rezultatele sunt 
pozitive sau negative sau neconcludente.

Or. en

Amendamentul 145
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Cu toate acestea, dacă, din motive 
științifice, nu este posibilă transmiterea 
unui rezumat al rezultatelor în termen de 
un an, rezumatul rezultatelor trebuie 
transmis de îndată ce acesta este 

eliminat
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disponibil. În acest caz, protocolul trebuie 
să precizeze când vor fi transmise 
rezultatele, împreună cu o explicație.

Or. en

Amendamentul 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a proteja datele cu caracter 
personal și informațiile comerciale 
confidențiale și sub rezerva dispozițiilor 
articolului 78 alineatul (3), rezumatul 
rezultatelor unui trial clinic care vizează 
obținerea unei autorizații de introducere 
pe piață este pus la dispoziția publicului la 
30 de zile de la data autorizației de 
introducere pe piață sau la un an de la 
încheierea trialului clinic în caz de 
întrerupere a dezvoltării produsului.

Or. en

Justificare

Rezultatele tuturor trialurilor clinice ar trebui să fie puse în timp util la dispoziția publicului. 
Această publicare ar trebui să permită informarea publicului, a pacienților și a cercetătorilor 
cu privire la concluziile trialului clinic, fără să afecteze competitivitatea cercetării medicale 
europene. Perioada de publicare a acestor rezultate este importantă pentru a evita orice 
concurență neloială care ar submina competitivitatea cercetării europene în domeniul 
medical.

Amendamentul 147
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În sensul prezentului regulament, în 
cazul în care un trial clinic suspendat sau 
întrerupt temporar nu este reînceput, data 
deciziei sponsorului de a nu reîncepe trialul 
clinic se consideră a fi sfârșitul trialului 
clinic. În caz de încetare anticipată, data 
încetării anticipate se consideră ca fiind 
data sfârșitului trialului clinic. După 12 
luni de întrerupere temporară, datele 
obținute în urma trialurilor clinice sunt 
transmise bazei de date a UE și puse la 
dispoziția publicului, chiar dacă ele sunt 
incomplete.

Or. en

Justificare

Trebuie să se evite recurgerea la întreruperi temporare nelimitate pentru a împiedica, de 
facto, punerea rezultatelor la dispoziția publicului.

Amendamentul 148
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Flexibilitatea este necesară în vederea adaptării conținutului rezumatului rezultatelor în 
cazul unor evoluții mondiale sau științifice în domeniul reglementării.
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Amendamentul 149
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Investigatorul trebuie să raporteze de 
îndată sponsorului evenimentele adverse 
grave, cu excepția cazului în care 
protocolul prevede, pentru anumite 
evenimente adverse, că nu este necesară 
raportarea. Investigatorul trebuie să 
înregistreze toate evenimentele adverse 
grave. După caz, investigatorul transmite 
sponsorului un raport de monitorizare.

(2) Investigatorul raportează imediat 
sponsorului, agenției și autorității 
competente ale statelor membre în cauză,
evenimentele adverse grave, cu excepția 
cazului în care protocolul prevede, pentru 
anumite evenimente adverse, că nu este 
necesară raportarea. Investigatorul 
înregistrează toate evenimentele adverse 
grave. După caz, investigatorul transmite 
sponsorului un raport de monitorizare.

Or. en

Justificare

Evenimentele adverse grave ar trebui raportate de către investigator statelor membre în 
cauză, pentru a evita întârzierile nejustificate în luarea deciziilor, în special atunci când sunt 
necesare măsuri urgente de protecție a siguranței precum terminarea prematură a unui trial.

Amendamentul 150
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate informațiile referitoare la trialul 
clinic se înregistrează, se prelucrează, se 
manipulează și se stochează astfel încât 
acestea să poată fi raportate, interpretate și 
verificate cu precizie, protejând în același 
timp confidențialitatea înregistrărilor și a 
datelor cu caracter personal ale subiecților 
în conformitate cu legislația aplicabilă 
privind protecția datelor cu caracter 

(1) Toate informațiile referitoare la trialul 
clinic se înregistrează, se prelucrează, se 
manipulează și se stochează astfel încât 
acestea să poată fi raportate, interpretate și 
verificate cu precizie, protejând în același 
timp confidențialitatea înregistrărilor și a 
datelor cu caracter personal ale subiecților 
în conformitate cu legislația aplicabilă 
privind protecția datelor cu caracter 
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personal. personal, rapoartele studiilor clinice ușor 
accesibile fiind disponibile publicului 
online.

Or. en

Justificare

Informații din studii au arătat că excluderea rapoartelor studiilor clinice din analizele 
sistematice generează o bază de probe incomplete și conduce la concluzii posibil părtinitoare 
cu privire la efectele unei intervenții.

Amendamentul 151
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cu excepția cazurilor în care legislația 
Uniunii prevede o perioadă de arhivare mai 
lungă, sponsorul și investigatorul arhivează 
conținutul dosarului standard al trialului 
clinic timp de cel puțin 12 ani după 
sfârșitul trialului clinic. Cu toate acestea, 
dosarele medicale ale subiecților se 
arhivează în conformitate cu legislația 
națională.

Or. en

Justificare

Unele reacții adverse pe termen lung la medicamente, precum cancerul sau teratogenicitatea, 
apar numai după mulți ani de utilizare și uneori depășind o generație de pacienți.

Amendamentul 152
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dosarul principal al trialului clinic este 
arhivat pentru cel puțin 50 de ani de la 
încheierea trialului clinic, cu toate 
informațiile care au fost arhivate în 
format electronic, pentru a fi păstrate pe 
perioadă nedeterminată, cu condiția ca 
datele cu caracter personal în format 
electronic să fie șterse după 50 de ani.

Or. en

Justificare

Unele reacții adverse pe termen lung la medicamente, precum cancerul sau teratogenicitatea, 
apar numai după decenii de utilizare, uneori depășind o generație de pacienți, de exemplu, 
dezastrul cauzat de utilizarea dietilstilbestrolului (DES) între anii 1950 și 1970.

Amendamentul 153
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 68 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Sponsorul poate delega o parte sau 
totalitatea sarcinilor sale unei persoane 
fizice, unei societăți, unei instituții sau unei 
organizații. O astfel de delegare nu aduce 
atingere responsabilității sponsorului.

Sponsorul poate delega o parte sau 
totalitatea sarcinilor sale de logistică unei 
persoane fizice, unei societăți, unei 
instituții sau unei organizații. O astfel de 
delegare nu aduce atingere responsabilității 
științifice și etice a sponsorului.

Or. en

Justificare

Pentru certitudine juridică.

Amendamentul 154
Michèle Rivasi
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Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre asigură un mecanism 
național de despăgubire pentru repararea 
prejudiciilor prevăzute la articolul 72. Este 
finanțat prin taxe și nu se folosesc bani 
publici.

Or. en

Amendamentul 155
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 156
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate celelalte trialuri clinice,
utilizarea mecanismului național de 
despăgubire poate face obiectul unor taxe.
Statele membre stabilesc această taxă pe o 

Utilizarea mecanismului național de 
despăgubire face obiectul unor taxe 
calculate pe o bază nonprofit, luând în 
considerare riscul prezentat de trialul 
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bază nonprofit, luând în considerare riscul 
prezentat de trialul clinic, prejudiciul 
potențial și probabilitatea prejudiciului.

clinic, prejudiciul potențial și probabilitatea 
prejudiciului, precum și performanța 
anterioară privind siguranța sponsorului.

Or. en

Amendamentul 157
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Baza de date a UE conține datele și 
informațiile transmise în conformitate cu 
prezentul regulament.

Accesul public la datele detaliate și la 
rezumatul datelor clinice neprelucrate 
este important în special pentru a proteja 
sănătatea publică. Baza de date a UE 
conține datele și informațiile transmise în 
conformitate cu prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Baza de date a UE se înființează pentru 
a permite cooperarea dintre autoritățile 
competente ale statelor membre în măsura 
în care este necesar pentru aplicarea 
prezentului regulament și pentru a căuta 
trialuri clinice specifice. De asemenea, 
aceasta le permite sponsorilor să facă 
trimiteri la cereri anterioare de autorizare a 
unui trial clinic sau pentru o modificare 
substanțială.

(2) Baza de date a UE se înființează pentru 
a permite cooperarea dintre autoritățile 
competente ale statelor membre în măsura 
în care este necesar pentru aplicarea 
prezentului regulament și pentru a căuta 
trialuri clinice specifice. De asemenea, 
aceasta le permite sponsorilor să facă 
trimiteri la cereri anterioare de autorizare a 
unui trial clinic sau pentru o modificare 
substanțială. Informațiile disponibile 
public cuprinse în baza de date contribuie 
la protejarea sănătății publice și la 
consolidarea capacității de inovare a 



PE506.087v01-00 64/69 AM\928242RO.doc

RO

cercetării europene în domeniul medical, 
recunoscând totodată interesele 
economice legitime ale sponsorilor.

Or. en

Justificare

Baza de date ar trebui să permită îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament, care 
urmărește să protejeze sănătatea publică și îmbunătățirea capacității și competitivității 
cercetării europene în domeniul medical.

Amendamentul 159
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Baza de date a UE este accesibilă 
publicului, cu excepția cazului în care, 
referitor la toate sau o parte din datele și 
informațiile conținute de aceasta, 
confidențialitatea este justificată pe baza 
unuia dintre următoarele motive:

(3) Baza de date a UE este accesibilă 
publicului, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, cu 
excepția cazului în care, referitor la o parte 
din datele și informațiile conținute de 
aceasta, confidențialitatea este justificată 
pe baza unuia dintre următoarele motive:

Or. en

Justificare

Nu este rezonabil ca toate datele unui trial clinic să fie confidențiale. De asemenea, accesul 
în conformitate cu normele stabilite deja privind accesul la documentele instituțiilor UE.

Amendamentul 160
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– protecția datelor cu caracter personal în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

– protecția datelor cu caracter personal în 
conformitate cu legislația Uniunii în 
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45/2001; vigoare;

Or. ro

Amendamentul 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– protecția informațiilor comerciale 
confidențiale;

– protecția informațiilor comerciale 
confidențiale; în special atunci când au 
legătură cu trialurile clinice destinate să 
sprijine orice cerere pentru o autorizație 
de introducere pe piață pentru indicațiile 
care nu au fost aprobate încă;

Or. en

Justificare

Baza de date nu ar trebui să afecteze dobândirea de protecție asociată cu proprietatea 
intelectuală sau industrială, nici să împiedice sponsorul să beneficieze de rezultatele 
cercetării sale.

Amendamentul 162
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Definiția a ceea ce se consideră 
informație comercială confidențială este 
în conformitate cu orientările AEM și nu 
poate depăși interesul cercetării în 
domeniul sănătății publice.

Or. en
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Amendamentul 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele cu caracter personal ale 
subiecților nu sunt accesibile publicului.

(5) Datele cu caracter personal ale 
subiecților, informațiile comerciale 
confidențiale sau informațiile care 
subminează drepturile de proprietate 
intelectuală nu sunt accesibile publicului

Or. en

Justificare

Ar trebui să se asigure că prezentul regulament păstrează valoarea adăugată și expertiza 
cercetătorilor europeni, precum și interesele lor legale, pentru a beneficia de rezultatele 
investițiilor utilizate pentru derularea unui trial clinic.

Amendamentul 164
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele cu caracter personal ale 
subiecților nu sunt accesibile publicului.

(5) Datele cu caracter personal ale 
subiecților nu sunt accesibile publicului și 
sunt protejate în conformitate cu legislația 
Uniunii în vigoare.

Or. ro

Amendamentul 165
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 6 – subpunctul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

dacă un trial clinic contribuie în mod 
semnificativ la o mai bună înțelegere a 
fiziologiei și a patologiei unei condiții 
pentru care nu există date, în special 
pentru bolile rare și foarte rare.

Or. en

Justificare

Numeroase boli rare și foarte rare nu sunt încă identificate corect sau sunt înțelese parțial. În 
cadrul trialurilor clinice în care sunt asociați pacienți afectați de aceste condiții, cunoștințele 
despre aceste boli pot fi îmbunătățite în mod semnificativ datele rezultate ale evaluării. Statul 
membru raportor trebuie să dețină cunoștințe cu privire la această valoare adăugată.

Amendamentul 166
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 4 - liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- motivația pentru modificarea propusă;

Or. en

Justificare

Pentru a înțelege și a interpreta rezultatele trialului clinic.

Amendamentul 167
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexa III – partea I – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Sponsorul menține registre detaliate 
ale tuturor evenimentelor adverse care i-
au fost raportate de către investigator(i) și 
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le înregistrează pe portalul UE.

Or. en

Amendamentul 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa IIIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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


