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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η έγκριση της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη 
προτύπων για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, τόσο εντός της Ένωσης, όσο και σε διεθνές 
επίπεδο. 

Εννοείται όμως, ότι η παρούσα Οδηγία δημιούργησε δυσκολίες για τη διευκόλυνση των 
κλινικών δοκιμών σε πολλά κράτη μέλη και υφίσταται ως εκ τούτου ανάγκη για εναρμόνιση, 
καθώς και για μια σε βάθος αξιολόγηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Είναι εξαιρετικά 
σημαντικό τα υψηλά πρότυπα τα οποία έχουν καθοριστεί στην προηγούμενη οδηγία να 
εξακολουθήσουν να γίνονται σεβαστά και να μην χαθούν σε προσπάθειες που αποσκοπούν 
να απλοποιήσουν τις διαδικασίες στα κράτη μέλη.

Η συντάκτρια σας της γνωμοδότησης εισαγάγει έναν αριθμό τροπολογιών στην γνωμοδότησή 
της για να εξασφαλίσει ότι τα υψηλά πρότυπα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και 
αγωγής των ασθενών θα διατηρηθούν στην Ένωση, με ταυτόχρονη ενίσχυση της καινοτομίας 
και της επιστημονικής έρευνας χάριν της πρόσβασης του κοινού στα δεδομένα υπό μορφήν 
πλήρους έκθεσης των κλινικών δοκιμών. Δεδομένης της σημερινής οικονομικής κρίσεως, δεν 
θα πρέπει να σπαταλώνται χρήματα για φάρμακα τα οποία δεν είναι αποτελεσματικά, και το 
κοινό θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις σε ό, τι αφορά την 
υγεία του. 

Η συντάκτρια σας της γνωμοδότησης θεωρεί ότι οι νέοι ορισμοί του άρθρου 2, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων ορισμών της κλινικής δοκιμής, της κλινικής μελέτης, και 
"των κλινικών δοκιμών χαμηλής παρέμβασης", όπως καθορίζονται στο άρθρο 2, είναι άνευ 
λόγου περίπλοκοι και οδηγούν σε παρερμηνείες. Θα έπρεπε αντιθέτως, να ακολουθούν μία 
απλή αρχή: "οι παρατηρήσεις" εμπίπτουν στην κατηγορία "μελέτη" και οι "παρεμβάσεις" 
εμπίπτουν στην κατηγορία "δοκιμές". Χωρίς μια παρόμοια τροπολογία το υφιστάμενο 
κείμενο, όταν αναγιγνώσκεται σε συνδυασμό με τον εκ προοιμίου ορισμό της "μη 
παρεμβατικής μελέτης", θα επέτρεπε τη διεξαγωγή "κλινικών μελετών" (που δεν εμπίπτουν 
στον ορισμό "κλινική δοκιμή") χωρίς να ζητείται από τους ασθενείς η εκ προοιμίου 
συγκατάθεσή τους. Η επανεισαγωγή περαιτέρω ορισμών της παρούσης οδηγίας προτείνεται 
επίσης σύμφωνα με την ίδια λογική. 

Η συντάκτριά σας της γνωμοδότησης εκφράζει τον φόβο ότι η παρούσα πρόταση εξασθενεί 
τον σημερινό ρόλο των Επιτροπών Δεοντολογίας χωρίς να παρέχει μια ίδια νομική βάση για 
αντίστοιχη ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης. Η Ένωση θα πρέπει να δείξει τον δέοντα σεβασμό 
στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια των ασθενών και τα υψηλά επίπεδα ηθικού 
ελέγχου επανεισάγοντας ανεξάρτητες επιτροπές δεοντολογίας στον κανονισμό. 

Αναφέρει ότι "τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η ευζωία των συμμετεχόντων υπερισχύουν των 
συμφερόντων της επιστήμης και της κοινωνίας". Για να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι είναι 
απαραίτητο να υπόκειται η εξουσιοδότηση εκ μέρους των κρατών μελών στην απόφαση της 
διεπιστημονικής και ανεξάρτητης επιτροπής Δεοντολογίας η οποία είναι αρμόδια σύμφωνα 
με τους εθνικούς τους νόμους. 

Τα δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές αποτελούν επιστημονικά δεδομένα, τα οποία 
αποκτώνται χάριν στη συμμετοχή του κοινού και τα οποία έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε 
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αυτό. Ως εκ τούτου, ανήκουν πριν απ' όλα στο κοινό. Είναι επίσης αναγκαίο να 
υπενθυμίσουμε ότι η ταχεία πρόσβαση με καλή επιτήρηση στα αποτελέσματα των κλινικών 
δοκιμών, περιέχει μια ηθική διάσταση, διότι επιτρέπει στους ασθενείς να έχουν άμεση και 
ταχεία πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες φαρμακολογικές επιτεύξεις. 

Η επιστήμη εμποδίζεται και η κοινωνική αξία της έρευνας μειώνεται εάν τα δεδομένα δεν 
δημοσιοποιούνται ποτέ. Για το λόγο αυτό η συντάκτρια σας της γνωμοδότησης ζητεί να 
υπάρχει μία σαφής αναφορά στον Κανονισμό που θα επιτρέπει στους πολίτες της Ένωσης να 
έχουν πρόσβαση σε κλινικές πληροφορίες για ιατρικά προϊόντα, με σκοπό να τους επιτραπεί 
να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις όσον αφορά την υγεία τους. 

Η συντάκτρια σας της γνωμοδότησης ζητεί οι αρχειοθετημένες κλινικές πληροφορίες στη 
βάση δεδομένων της ΕΕ να λάβουν τη μορφή έκθεσης κλινικής μελέτης. Η εμπειρία που έχει 
αποκτηθεί μέχρι σήμερα δείχνει ότι η παρουσίαση περίληψης δεν είναι επαρκής για να 
προστατευθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ασθενών. Η μη κοινοποίηση των 
λεπτομερών αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών αλλοιώνει τις επιστημονικές γνώσεις και 
οδηγεί σε μεροληπτικές δημοσιεύσεις (όπου αρνητικά ευρήματα δεν δημοσιεύονται), πράγμα 
το οποίο οδηγεί από την πλευρά του σε ανακριβή εικόνα της αποτελεσματικότητας ενός 
φαρμάκου. Παραδείγματος χάρη, το ανωτέρω φαινόμενο οδήγησε στην ευρύτατη χρήση της 
παροξετίνης, ενός αντικαταθλιπτικού φαρμάκου, στα παιδιά και στα νεαρά άτομα, παρά την 
έλλειψη αποτελεσματικότητας και, έτι περισσότερο ανησυχητικό, παρά τον αυξημένο 
κίνδυνο αυτοκτονίας στον εν λόγω πληθυσμό.

Για καλύτερη διαφάνεια, η εισηγήτρια σας ζητεί ο μόνιμος φάκελος των κλινικών δοκιμών να 
αρχειοθετείται επ' αόριστον, σε αντίθεση με τα πέντε έτη που προτείνονται επί του παρόντος. 
Ορισμένες ανεπιθύμητες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις κάποιων φαρμάκων όπως ο καρκίνος ή 
η τερατογέννηση, δεν εμφανίζονται παρά μετά από δεκαετίες χρήσης, μερικές φορές μάλιστα 
μετά από μία γενεά ασθενών, π.χ. το παράδειγμα της Διαιθυλοστιλβεστρόλης (DES) μεταξύ 
των ετών 1950 και 1970: είναι ως εκ τούτου σημαντικό να υπάρξει εγγύηση για τη διατήρηση 
του μόνιμου φακέλου για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο υπάρχων ορισμός της κλινικής 
δοκιμής, όπως περιέχεται στην οδηγία 
2001/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Απριλίου 2001, για την προσέγγιση 

(3) Ο υπάρχων ορισμός της κλινικής 
δοκιμής, όπως περιέχεται στην οδηγία 
2001/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Απριλίου 2001, για την προσέγγιση 
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των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
όσον αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής 
πρακτικής κατά τις κλινικές δοκιμές 
φαρμάκων προοριζομένων για τον 
άνθρωπο θα πρέπει να αποσαφηνιστεί. Για 
τον σκοπό αυτό, η έννοια της κλινικής 
δοκιμής θα πρέπει να οριστεί επακριβώς 
με την εισαγωγή ευρύτερης έννοιας της 
«κλινικής μελέτης», της οποίας η κλινική 
δοκιμή αποτελεί κατηγορία. Η εν λόγω 
κατηγορία θα πρέπει να οριστεί με βάση 
ειδικά κριτήρια. Η προσέγγιση αυτή 
λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές και είναι 
σύμφωνη με τη νομοθεσία που διέπει τα 
φάρμακα, η οποία βασίζεται στη 
διάκριση «κλινικής δοκιμής» και «μη 
παρεμβατικής μελέτης».

των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
όσον αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής 
πρακτικής κατά τις κλινικές δοκιμές 
φαρμάκων προοριζομένων για τον 
άνθρωπο δεν χρειάζεται να αλλάξει, και
θα πρέπει να διατηρηθούν και πολλοί 
άλλοι ορισμοί της προηγούμενης οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διαδικασία θα πρέπει να είναι 
ευέλικτη και αποτελεσματική, ώστε να 
αποφεύγονται οι διοικητικές 
καθυστερήσεις για την έναρξη της κλινικής 
δοκιμής.

(7) Η διαδικασία θα πρέπει να είναι 
ευέλικτη και αποτελεσματική, ώστε να 
αποφεύγονται οι διοικητικές 
καθυστερήσεις για την έναρξη της κλινικής 
δοκιμής, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των ασθενών ή η δημόσια 
υγεία.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα χρονοδιαγράμματα για την 
αξιολόγηση του φακέλου μιας αίτησης για 
την έγκριση κλινικών δοκιμών θα πρέπει 
να επαρκούν για την αξιολόγηση του 
φακέλου και, παράλληλα, να διασφαλίζουν 
την ταχεία πρόσβαση σε νέες, 
καινοτομικές αγωγές και να εγγυώνται ότι 
η Ένωση παραμένει ελκυστικό μέρος για 
τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Με βάση 
αυτά, η οδηγία 2001/20/ΕΚ εισήγαγε την 
έννοια της σιωπηρούς έγκρισης. Η έννοια 
αυτή θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
υφίσταται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Στην 
περίπτωση εκδήλωσης μιας κρίσης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ταχείας 
αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης για 
την έγκριση κλινικής δοκιμής. Συνεπώς, 
δεν θα πρέπει να καθορίζονται ελάχιστες 
προθεσμίες για την έγκριση κλινικής 
δοκιμής.

(8) Τα χρονοδιαγράμματα για την 
αξιολόγηση του φακέλου μιας αίτησης για 
την έγκριση κλινικών δοκιμών θα πρέπει 
να επαρκούν για την αξιολόγηση του 
φακέλου και, παράλληλα, να διασφαλίζουν 
την ταχεία πρόσβαση σε νέες, 
καινοτομικές αγωγές και να εγγυώνται ότι 
η Ένωση παραμένει ελκυστικό μέρος για 
τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Με βάση 
αυτά, η οδηγία 2001/20/ΕΚ εισήγαγε την 
έννοια της σιωπηρούς έγκρισης εάν έχει 
υπάρξει ψηφοφορία υπέρ εκ μέρους της 
Επιτροπής Δεοντολογίας και η αρμόδια 
αρχή δεν έχει εκφράζει αντιρρήσεις εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η έννοια 
αυτή θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
υφίσταται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Στην 
περίπτωση εκδήλωσης μιας κρίσης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ταχείας 
αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης για 
την έγκριση κλινικής δοκιμής. Στην 
περίπτωση κρίσης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, δεν θα πρέπει να 
καθορίζονται ελάχιστες προθεσμίες για την 
έγκριση κλινικής δοκιμής.
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην Οδηγία 2001/20/ΕΚ θα πρέπει να είναι πλέον σαφής. Βάσει της εν λόγω 
Οδηγίας, μία σιωπηρή έγκριση θα πρέπει να προβλέπεται, δηλ. σε περίπτωση θετικής 
ψηφοφορίας της Επιτροπής Δεοντολογίας και ελλείψει αντίρρησης εκ μέρους της αρμόδιας 
αρχής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με ιδιαίτερα δυσχερή 
προβλήματα θα πρέπει ωστόσο να είναι αναγκαία η ρητή έγγραφη έγκριση.  Θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι η τελευταία φράση της παραγράφου αναφέρεται μόνο στην περίπτωση κρίσης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(52) Η βάση δεδομένων θα πρέπει να 
περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
την κλινική δοκιμή, 
συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης της 
κλινικής δοκιμής η οποία περιέχει 
πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης και 
λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου καθώς 
και μη επεξεργασμένα δεδομένα και θα 
πρέπει να παρουσιάζεται υπό μορφή την 
οποία είναι δυνατόν να συμβουλευτεί 
κανείς εύκολα. Όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με 
άτομα τα οποία συμμετέχουν σε κλινική 
δοκιμή θα πρέπει να καθίστανται 
ανώνυμα στη βάση δεδομένων και οι 
πληροφορίες θα πρέπει να καθίστανται
δημόσιες σύμφωνα με τις ειδικές 
διατάξεις του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2001 
σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα1 και λαμβάνοντας υπόψη το 
δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα που 
αναγνωρίζεται από το άρθρο 42 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

____________
1 EE L 145, 31.5.2001, σ. 43

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η μη δημοσιοποίηση των λεπτομερών αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών υπό μορφή 
εκθέσεων κλινικής μελέτης, αλλοιώνει τις επιστημονικές γνώσεις και οδηγεί σε μεροληπτικές 
δημοσιεύσεις (αρνητικά ευρήματα δεν δημοσιεύονται), πράγμα το οποίο οδηγεί από την πλευρά 
του σε μία ανακριβή εικόνα της αποτελεσματικότητας ενός φαρμάκου. Παραδείγματος χάρη, το 
ανωτέρω φαινόμενο οδήγησε στην ευρύτατη χρήση της παροξετίνης (Seroxat°), ενός 
αντικαταθλιπτικού φαρμάκου, στα παιδιά και στα νεαρά άτομα, παρά την έλλειψη 
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αποτελεσματικότητας και, έτι περισσότερο ανησυχητικό, παρά τον αυξημένο κίνδυνο 
αυτοκτονίας στον εν λόγω πληθυσμό.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνος 
με τα σημαντικότερα διεθνή έγγραφα 
κατευθύνσεων για τις κλινικές δοκιμές, 
όπως η πλέον πρόσφατη έκδοση (2008) της 
δήλωσης του Ελσίνκι της Παγκόσμιας 
Ιατρικής Ένωσης και η ορθή κλινική 
πρακτική που εκπορεύεται από τη δήλωση 
του Ελσίνκι.

(63) Ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνος 
με τα σημαντικότερα διεθνή έγγραφα 
κατευθύνσεων για τις κλινικές δοκιμές, 
όπως η πλέον πρόσφατη έκδοση (2008) της 
δήλωσης του Ελσίνκι της Παγκόσμιας 
Ιατρικής Ένωσης, ειδικότερα τις ηθικές 
αρχές για την ιατρική έρευνα που αφορά 
ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης της 
έρευνας για αναγνωρίσιμο ανθρώπινο 
υλικό και δεδομένα, και την ορθή κλινική 
πρακτική που εκπορεύεται από τη δήλωση 
του Ελσίνκι.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «κλινική μελέτη»: κάθε διερεύνηση επί 
ανθρώπου η οποία αποβλέπει

(1) "κλινική δοκιμή": κάθε διερεύνηση επί 
ανθρώπου η οποία αποβλέπει

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου.  Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτοί οι νέοι ορισμοί είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι και δύσκολοι να τεθούν σε εφαρμογή στην 
πράξη, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει σε περαιτέρω πρόσθετη γραφειοκρατία. Μία απλή αρχή 
θα πρέπει να είναι ότι, "οι παρατηρήσεις" εμπίπτουν στην κατηγορία "μελέτη" και οι 
"παρεμβάσεις" εμπίπτουν στην κατηγορία "δοκιμές". Είναι ως εκ τούτου αναγκαίο να εισαχθεί 
εκ νέου μία πλέον ακριβής διατύπωση από την προηγούμενη οδηγία 2011/20/ΕΚ.
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Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) "Κλινική δοκιμή": μια κλινική μελέτη 
που πληροί οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

(a) τα υπό έρευνα φάρμακα δεν έχουν 
άδεια κυκλοφορίας·
(β) σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
κλινικής μελέτης, τα υπό έρευνα φάρμακα 
δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
όρους της άδειας κυκλοφορίας του 
οικείου κράτους μέλους·
(γ) η ένταξη του συμμετέχοντος σε μια 
συγκεκριμένη θεραπευτική στρατηγική 
προαποφασίζεται και δεν εμπίπτει στη 
συνήθη κλινική πρακτική του οικείου 
κράτους μέλους·
(δ) η απόφαση για τη χορήγηση των υπό 
έρευνα φαρμάκων λαμβάνεται μαζί με 
την απόφαση να συμπεριληφθεί το άτομο 
στην κλινική μελέτη·
(ε) εφαρμόζονται διαδικασίες διάγνωσης 
ή παρακολούθησης επιπλέον της 
συνήθους κλινικής πρακτικής στους 
συμμετέχοντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. προηγούμενη αιτιολόγηση

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «κλινική δοκιμή χαμηλής διαγράφεται
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παρέμβασης»: μια κλινική δοκιμή που 
πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(a) τα υπό έρευνα φάρμακα έχουν άδεια 
κυκλοφορίας·
(β) σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
κλινικής δοκιμής, τα υπό έρευνα 
φάρμακα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 
τους όρους της άδειας κυκλοφορίας ή η 
χρήση τους είναι η συνήθης αγωγή σε 
καθένα από τα οικεία κράτη μέλη·
(γ) οι πρόσθετες διαδικασίες διάγνωσης ή 
παρακολούθησης δεν προκαλούν 
περισσότερο από τον ελάχιστο πρόσθετο 
κίνδυνο ή επιβάρυνση για την ασφάλεια 
των συμμετεχόντων σε σύγκριση με την 
κανονική κλινική πρακτική που 
ακολουθείται σε όλα τα οικεία κράτη 
μέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν το εξουσιοδοτηθέν πειραματικό φάρμακο αποτελεί αντικείμενο μελέτης μετά την 
εξουσιοδότηση, αυτή πραγματοποιείται μόνο λόγω της ύπαρξης υποψίας ανεπαρκούς 
αποτελεσματικότητας ή συμπληρωματικού κινδύνου για την υγεία των ασθενών σε σχέση με την 
κανονική κλινική πρακτική, ακόμη και εάν το εν λόγω φάρμακο χρησιμοποιείται σύμφωνα με 
τις συνθήκες εξουσιοδότησης όσον αφορά την κυκλοφορία του στην αγορά. Αυτή ήταν η 
περίπτωση της μελέτης Regulate που αφορούσε την χρησιμοποίηση του benfluorex (Mediator°), 
και της μελέτης Vigor που αφορούσε την χρησιμοποίηση του rofecoxib (Vioxx°)

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) «ουσιαστική τροποποίηση»:
οποιαδήποτε αλλαγή σε μια πτυχή της 
κλινικής δοκιμής, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόωρης παύσης της δοκιμής και 
αλλαγής στον αριθμό των ατόμων που 
συμμετέχουν στη δοκιμή,  η οποία γίνεται 
μετά την κοινοποίηση της απόφασης που 
αναφέρεται στα άρθρα 8, 14, 19, 20 και 23 
και η οποία είναι δυνατόν να έχει 
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δεδομένων που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή·

σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια ή τα 
δικαιώματα των συμμετεχόντων ή στην 
αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
δεδομένων που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή, δηλ. αλλαγή της 
ερμηνείας των επιστημονικών εγγράφων 
που χρησιμοποιήθηκαν προς υποστήριξη 
της διεξαγωγής της δοκιμής, ή εφόσον οι 
τροποποιήσεις είναι από οιαδήποτε 
άποψη σημαντικές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόωρη παύση της δοκιμής επιτρέπει στον ανάδοχο να αποφύγει τον κίνδυνο ότι παρόμοια 
διαφορά χάνει την στατιστική της σημασία στο τέλος της δοκιμής εάν αυτό οφείλεται στην τύχη. 
Κάθε τροποποίηση της διεξαγωγής, της σύλληψης, της μεθόδου, του ερευνώμενου ή βοηθητικού 
φαρμάκου των κλινικών δοκιμών μετά την εξουσιοδότηση μπορεί να βλάψει την αξιοπιστία και 
την ακρίβεια των δεδομένων. Ως εκ τούτου, εισάγεται εκ νέου η πλέον σαφής διατύπωση του
άρθρου 10, στοιχείο (α) της Οδηγίας  2001/20/EΚ.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) "Επιτροπή δεοντολογίας": 
ανεξάρτητο όργανο, σε κράτος μέλος, το 
οποίο απαρτίζεται από επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας και από μη ιατρούς, και 
έχει καθήκον να διαφυλάσσει τα 
δικαιώματα, την ασφάλεια και την 
ακεραιότητα των συμμετεχόντων στη 
δοκιμή και να καθησυχάζει το κοινό ως 
προς το θέμα αυτό, ειδικότερα 
εκφέροντας γνώμη για το πρωτόκολλο 
της δοκιμής, την ικανότητα των 
ερευνητών και την καταλληλότητα των 
εγκαταστάσεων, καθώς και για τις 
μεθόδους και τα έγγραφα που 
χρησιμοποιούνται προς ενημέρωση των 
συμμετεχόντων ώστε να επιτευχθεί η εν 
επιγνώσει συναίνεσή τους·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εκ νέου εισαγωγή του ορισμού από την Οδηγία 2001/20/EΚ.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) «ανεπιθύμητο συμβάν»: κάθε 
επιβλαβής εκδήλωση σε συμμετέχοντα 
στον οποίο χορηγείται φάρμακο και η 
οποία δεν έχει αναγκαστικά αιτιώδη 
συνάφεια με την αγωγή αυτή·

(28) "Ανεπιθύμητη ενέργεια": κάθε 
επιβλαβής εκδήλωση σε συμμετέχοντα 
στον οποίο χορηγείται φάρμακο, 
ανεξάρτητα από την χορηγούμενη δόση·

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκ νέου εισαγωγή της σωστής διατύπωσης από την προηγούμενη Οδηγία 2001/20/EΚ.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) "Έκθεση κλινικής μελέτης": 
έκθεση που περιέχει πλήρες πρωτόκολλο 
και τις ενδεχόμενες εκ των υστέρων 
τροποποιήσεις, πρόγραμμα στατιστικής 
ανάλυσης, δεδομένα υπό μορφή 
περίληψης για την αποτελεσματικότητα 
και την ασφάλεια όλων των 
αποτελεσμάτων, καθώς και επί μέρους 
ανώνυμα δεδομένα ανά ασθενή υπό τη 
μορφή πινάκων ή καταχωρίσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μη συμπερίληψη εκθέσεων κλινικής μελέτης στις συστηματικές επανεξετάσεις οδηγεί σε ατελή 
βάση δεδομένων καθώς και σε πιθανότατα λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με τις 
επιπτώσεις μιας παρέμβασης· παράδειγμα, τα μόνα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν σχετικά με 
την ρεμποξετίνη υποεκτίμησαν εκ των πραγμάτων τα πλεονεκτήματα του εν λόγω φαρμάκου 
έως 115% σε σχέση με placebo και υπερεκτίμησαν τα αρνητικά αποτελέσματα.  Παράδειγμα 2: 
ο αναστολέας νευραμινιδάσης (neuraminidase oseltamivir-Tamiflu°) αποθηκεύτηκε σε 
εκατομμύρια μονάδες από τα κράτη μέλη, χωρίς απόδειξη της αποτελεσματικότητάς του για 
σημαντικές επιπλοκές της γρίπης.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

τα στοιχεία που προκύπτουν από την 
κλινική δοκιμή είναι σχετικά, αξιόπιστα, 
ανθεκτικά και έχουν πλήρως καταγραφεί· 
και

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν τα δεδομένα δεν έχουν πλήρως καταγραφεί η έρευνα καθίσταται περιττή.  Η μη 
δημοσιοποίηση των λεπτομερών αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών υπό μορφή εκθέσεων 
κλινικής μελέτης, αλλοιώνει τις επιστημονικές γνώσεις και οδηγεί σε μεροληπτικές δημοσιεύσεις 
(αρνητικά ευρήματα δεν δημοσιεύονται), πράγμα το οποίο οδηγεί από την πλευρά του σε 
ανακριβή εικόνα της αποτελεσματικότητας ενός φαρμάκου.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τα στοιχεία που δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια των κλινικών δοκιμών 
καλύπτουν τεκμηριωμένη έλλειψη 
επιστημονικών γνώσεων που δεν θα 
μπορούσαν να προκύψουν από άλλα μέσα. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κλινικές δοκιμές καλής ποιότητας καθώς και ηθικές θα πρέπει να σχεδιάζονται για να 
δημιουργούν σχετικά δεδομένα για την επιστημονική γνώση όσον αφορά τον άνθρωπο και τα 
μέσα βελτίωσης της κατάστασής του, και η εν λόγω γνώση θα πρέπει να καταγράφεται για 
μελλοντικές αναφορές. Νέες έρευνες δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται, εκτός εάν κατά το 
χρονικό διάστημα της έναρξής τους τα θέματα τα οποία προτίθενται να εξετάσουν δεν μπορούν 
να λυθούν κατά ικανοποιητικό τρόπο με τα υφιστάμενα δεδομένα, π.χ. στο πλαίσιο των 
επανεξετάσεων Cochrane.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Ρόλος και κατευθυντήριες γραμμές για 

τις Επιτροπές Δεοντολογίας
1. Εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή 
κλινικής δοκιμής μπορεί να χορηγείται 
από την αρμόδια αρχή του ενεχόμενου 
κράτους μέλους μόνο εάν η 
ενδιαφερόμενη επιτροπή έχει δώσει την 
έγκρισή της.
2. Η Επιτροπή δημοσιεύει, εντός 
προθεσμίας ενός έτους, τις 
εφαρμοζόμενες κατευθυντήριες γραμμές 
για τις Επιτροπές Δεοντολογίας των
κρατών μελών με σκοπό να 
εξορθολογήσει τις διαδικασίες και να 
διευκολύνει τη διεξαγωγή των δοκιμών σε 
πολλά κράτη μέλη, χωρίς να θέσει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των 
συμμετεχόντων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δήλωση του Ελσίνκι και η Σύμβαση του Oviedo αναφέρει ότι "έρευνα σε ένα άτομο μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μόνο εάν... το έργο έρευνας έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή κατόπιν... 
πολυεπιστημονικής εξέτασης όσον αφορά την ηθική αποδοχή του". Το άρθρο 28, παρ. 2 του 
Κανονισμού αναφέρει ότι "τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η ευζωία των συμμετεχόντων 
υπερισχύουν των συμφερόντων της επιστήμης και της κοινωνίας". Για λόγους συνέπειας η 
εξουσιοδότηση που χορηγείται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να υπόκειται στην απόφαση της 
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αρμόδιας τους Επιτροπής Δεοντολογίας.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- την ομοιότητα των συμμετεχόντων με 
τους αποδέκτες των φαρμάκων σε ό, τι 
αφορά την ηλικία, το φύλο και το γεγονός 
ότι οι συμμετέχοντες είναι ασθενείς ή 
εθελοντές με καλή υγεία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστούν τα φάρμακα πλέον αποτελεσματικά θα πρέπει να υπάρξουν πειράματα σε 
πληθυσμούς όμοιους με τους πληθυσμούς για τους οποίους προορίζονται, π.χ. ορισμένα 
φάρμακα μεταβολίζονται με διαφορετικό τρόπο στις γυναίκες από ότι στους άνδρες.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Η έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται 
μέσω της διαδικτυακής πύλης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθεται στο αρχείο 
στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και δημοσιεύεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει να δημοσιεύεται ώστε να επιτρέψει στο κοινό να έχει 
εμπιστοσύνη στη διαδικασία εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) σε περίπτωση άρνησης εκ μέρους 
της Επιτροπής Δεοντολογίας να εγκρίνει 
τη διεξαγωγή κλινικής δοκιμής στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ανάδοχος μπορεί να αποσύρει την 
αίτηση οποιαδήποτε στιγμή έως την ημέρα 
αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, η 
αίτηση μπορεί να αποσυρθεί μόνο σε 
σχέση με όλα τα οικεία κράτη μέλη.

Ο ανάδοχος μπορεί να αποσύρει την 
αίτηση οποιαδήποτε στιγμή έως την ημέρα 
αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, η 
αίτηση μπορεί να αποσυρθεί μόνο σε 
σχέση με όλα τα οικεία κράτη μέλη. Ένα 
μητρώο των αιτήσεων που έχουν 
αποσυρθεί θα παραμείνει στη βάση 
δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
θα αναφέρονται οι λόγοι για κάθε 
απόσυρση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία αποσκοπεί να προχωρήσει σε καταγραφή των λόγων για τους οποίους οι 
αιτήσεις κλινικών δοκιμών αποσύρονται. Υφίστανται πολλοί νόμιμοι λόγοι για την απόσυρση 
μιας αίτησης ή για την περάτωση μιας κλινικής δοκιμής που συνδέονται με την ασφάλεια των 
ασθενών και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Εξάλλου εμπορικοί λόγοι αναφέρονται 
συχνά ως αιτιολογία της παύσης των δοκιμών. Η απόσυρση αίτησης κλινικής δοκιμής μόνο για 
εμπορικούς λόγους είναι αντίθετη με την ηθική, διότι στερεί από τους ασθενείς και την 
κοινωνία μία πιθανώς αποτελεσματική ιατρική καινοτομία.

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ουσιαστική τροποποίηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο.

Ουσιαστική τροποποίηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο και 
εάν αυτή έχει προηγουμένως εγκριθεί από 
Επιτροπή Δεοντολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι μία ουσιαστική τροποποίηση ορίζεται ως "αλλαγή (...) η οποία γίνεται (...) και η 
οποία είναι δυνατόν να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια ή τα δικαιώματα των 
συμμετεχόντων ή στην αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των δεδομένων που προκύπτουν από 
την κλινική δοκιμή", η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ισχύει όπως και για την εξουσιοδότηση 
μίας κλινικής δοκιμής.

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατηρεί την αιτιολογική σκέψη 11 της Οδηγίας 2001/20/EΚ η οποία δεν επιτρέπει τη σιωπηρή 
εξουσιοδότηση από τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση έλλειψης θετικής ψηφοφορίας της 
Επιτροπής Δεοντολογίας σε ό, τι αφορά την κλινική δοκιμή.

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν η κλινική δοκιμή έχει διενεργηθεί 
εκτός της Ένωσης, συμμορφώνεται με 
αρχές ισοδύναμες με αυτές του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά τα δικαιώματα 
και την ασφάλεια των συμμετεχόντων, 
καθώς και την αξιοπιστία και την 
ανθεκτικότητα των δεδομένων που 
προκύπτουν από την κλινική δοκιμή.

5. Εάν η κλινική δοκιμή έχει διενεργηθεί 
εκτός της Ένωσης, συμμορφώνεται
πλήρως με τις αρχές του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά τα δικαιώματα 
και την ασφάλεια και την ευημερία των 
συμμετεχόντων, καθώς και την αξιοπιστία 
και την ανθεκτικότητα των δεδομένων που 
προκύπτουν από την κλινική δοκιμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για τις κλινικές δοκιμές που διεξάγονται εκτός της Ένωσης θα πρέπει να είναι 
ταυτόσημες με αυτές του προτεινόμενου Κανονισμού. Ισοδυναμία προς αυτές τις αρχές θα 
επέτρεπε διακυμάνσεις της ερμηνείας τους από τρίτους ανάδοχους.
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Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφοι 1 και 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η εν επιγνώσει συναίνεση είναι γραπτή, 
χρονολογημένη και υπογεγραμμένη και 
δίνεται ελεύθερα από τον συμμετέχοντα ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του, αφότου 
ενημερωθούν πλήρως για τη φύση, τη
διάρκεια, τη σημασία, τις συνέπειες και 
τους κινδύνους της κλινικής δοκιμής
συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος εάν 
η κλινική δοκιμή πρέπει να σταματήσει, 
των ενδεχόμενων εναλλακτικών 
θεραπειών και οιασδήποτε άλλης 
πληροφορίας όπως αυτή προβλέπεται από 
την εθνική νομοθεσία. Η παρεχόμενη 
ενημέρωση και η εν επιγνώσει συναίνεση
συνοδεύεται από την κατάλληλη 
τεκμηρίωση. Εάν ο συμμετέχων δεν είναι 
σε θέση να γράψει, μπορεί να δώσει σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, την προφορική 
του συναίνεση παρουσία ενός τουλάχιστον 
αμερόληπτου μάρτυρα που έχει την πλήρη 
εμπιστοσύνη του. Στον συμμετέχοντα ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του παρέχεται το 
έγγραφο στο οποίο πρέπει να δώσει την εν 
επιγνώσει συναίνεση.

1α. Δύο αναφορές θα πρέπει συστηματικά 
να αναγράφονται στο έγγραφο με το οποίο 
ο ασθενής δίδει την εν επιγνώσει 
συναίνεση:
- το νούμερο εγγραφής της δοκιμής στη 
διαδικτυακή πύλη της ΕΕ και
- τη δήλωση σύμφωνα με την οποία τα 
αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στην 
διαδικτυακή πύλη της ΕΕ το επόμενο 
έτος μετά την περάτωση της δοκιμής, 
από κοινού με μία ενδεικτική 
ημερομηνία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εκ νέου εισαγωγή ενός ελαχίστου αριθμού πληροφοριών για την εν επιγνώσει συναίνεση η 
οποία παρέχεται στην Οδηγία 2001/20/EΚ, με σκοπό την παροχή ίσως δικαιωμάτων μεταξύ 
των ευρωπαίων πολιτών. Ο "αμερόληπτος μάρτυρας" θα πρέπει είναι αναγνωρίσιμος και να 
υπογράφει το έντυπο της εν επιγνώσει συναίνεσης για τον συμμετέχοντα.

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφοι 3 α (νέα) και 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
αναδόχου με την υποχρέωση που 
αναφέρεται στην παράγραφος 3, 
επιβάλλονται εναρμονισμένες ποινές από 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Το ποσό 
μπορεί να ανέρχεται έως 7.000 ευρώ για 
τις 30 πρώτες μέρες της μη 
συμμόρφωσης και έως 7.000 ευρώ ανά 
κάθε επιπλέον μέρα καθυστέρησης μέχρι 
τη συμμόρφωση.
3β. Ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
σύμφωνα  με την υποχρέωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 θα πρέπει 
να υποβάλλεται και παρέχεται στο 
πλαίσιο του κοινού τεχνικού εγγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να ενθαρρυνθεί ο ανάδοχος να αναφέρει την ενημέρωση στις αρμόδιες αρχές εντός 
ενός έτους από το τέλος των κλινικών δοκιμών, θα επιβάλλονται αποτρεπτικές και 
εναρμονισμένες ποινές μεταξύ των κρατών μελών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες παρόμοιες ποινές 
υφίστανται ήδη (έως 10.000 δολάρια χρηματική αστική κύρωση κατά τη διάρκεια των πρώτων 
30 ημερών και έως 10.000 δολάρια για κάθε επιπλέον μέρα έως ότου αποκατασταθεί η 
παράβαση μετά τις πρώτες 30 μέρες). Το εν λόγω γεγονός θα εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των 
ασθενών στη διαδικασία.

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εντός ενός έτους από το τέλος της κλινικής 
δοκιμής, ο ανάδοχος υποβάλει στη βάση 
δεδομένων της ΕΕ περίληψη των 
αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής και 
έκθεση της κλινικής μελέτης. Όλες οι νέες 
αιτήσεις για κλινική δοκιμή ενός 
αναδόχου δεν θα αξιολογούνται για όσο 
χρονικό διάστημα οι εκθέσεις της 
κλινικής μελέτης που συνδέονται με τις 
δοκιμές που έχουν καταγραφεί 
προηγουμένως και έχουν εγκριθεί δεν 
έχουν διαβιβαστεί στη βάση δεδομένων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανάδοχοι 
θα πρέπει να παράσχουν αιτιολόγηση 
σχετικά με τον λόγο για τον οποίο δεν 
υπέβαλαν την περίληψη των 
αποτελεσμάτων και τις εκθέσεις της 
κλινικής μελέτης. Η αιτιολόγηση αυτή 
δημοσιοποιείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη δημοσιοποίηση των λεπτομερών αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών υπό μορφή 
εκθέσεων κλινικής μελέτης, αλλοιώνει τις επιστημονικές γνώσεις και οδηγεί σε μεροληπτικές 
δημοσιεύσεις (αρνητικά ευρήματα δεν δημοσιεύονται), πράγμα το οποίο οδηγεί από την πλευρά 
του σε μία ανακριβή εικόνα της αποτελεσματικότητας ενός φαρμάκου. Παραδείγματος χάρη, το 
ανωτέρω φαινόμενο οδήγησε στην ευρύτατη χρήση της παροξετίνης (Seroxat°), ενός 
αντικαταθλιπτικού φαρμάκου, στα παιδιά και στα νεαρά άτομα, παρά την έλλειψη 
αποτελεσματικότητας και, έτι περισσότερο ανησυχητικό, παρά τον αυξημένο κίνδυνο 
αυτοκτονίας στον εν λόγω πληθυσμό.

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, εάν, για επιστημονικούς λόγους, 
δεν είναι δυνατό να υποβληθεί περίληψη 
των αποτελεσμάτων εντός ενός έτους, η 
περίληψη των αποτελεσμάτων 
υποβάλλεται αμέσως μόλις είναι

Ωστόσο, εάν, για επιστημονικούς λόγους,
δεόντως αιτιολογημένους και οι οποίοι 
έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή 
Δεοντολογίας, δεν είναι δυνατό να 
υποβληθεί περίληψη των αποτελεσμάτων
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διαθέσιμη. Στην περίπτωση αυτή, το 
πρωτόκολλο προσδιορίζει πότε πρόκειται 
να υποβληθούν τα αποτελέσματα μαζί με 
μία εξήγηση.

και της έκθεσης κλινικής μελέτης εντός 
ενός έτους, η περίληψη και η εν λόγω 
έκθεση υποβάλλονται μόλις είναι
διαθέσιμες. Στην περίπτωση αυτή, το 
πρωτόκολλο προσδιορίζει την ημερομηνία 
που πιθανότητα θα είναι διαθέσιμα τα 
αποτελέσματα και η έκθεση κλινικής 
μελέτης μαζί με μία εξήγηση.

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, εάν δεν επανακινηθεί κλινική 
δοκιμή η οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί 
προσωρινά, ως ημερομηνία τέλους της 
κλινικής δοκιμής θεωρείται η ημερομηνία 
της απόφασης του αναδόχου να μη 
συνεχίσει την κλινική δοκιμή. Στην 
περίπτωση πρόωρου τερματισμού ως 
ημερομηνία τέλους της κλινικής δοκιμής 
θεωρείται η ημερομηνία πρόωρου 
τερματισμού. Μετά από προσωρινή 
παύση 12 μηνών, τα δεδομένα των 
κλινικών δοκιμών, ακόμη και εάν δεν 
είναι πλήρη, δημοσιεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση προσωρινών διακοπών επ' αόριστον, με σκοπό να 
εμποδιστεί το γεγονός δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο ερευνητής κοινοποιεί αμέσως τυχόν 
σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα στον 
ανάδοχο. Ο ερευνητής καταγράφει όλα τα 
σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και 
αποστέλλει αντίγραφα στην Επιτροπή 
Δεοντολογίας και υποβάλει επίσης 
αντίγραφα στην βάση δεδομένων της ΕΕ 
μέσω της διαδικτυακής πύλης της. Κατά 
περίπτωση, ο ερευνητής αποστέλλει 
έκθεση παρακολούθησης στον ανάδοχο. Η 
άμεση κοινοποίηση ακολουθείται από 
λεπτομερείς γραπτές εκθέσεις και 
αποστέλλεται στις Επιτροπές 
Δεοντολογίας και στα κράτη μέλη και 
αρχειοθετείται στη βάση δεδομένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο μέσω της συλλογής πλήρων και ακριβούς φύσεως εκθέσεων για ανεπιθύμητα συμβάντα 
μπορούν να καταστούν γνωστές οι ανησυχίες για την ασφάλεια όσον αφορά φάρμακα και να 
αντιμετωπιστούν εγκαίρως, περιορίζοντας ως εκ τούτου τους κινδύνους που θα μπορούσαν να 
είχαν αποφευχθεί για τη δημόσια υγεία, όπως επίσης και τις σχετικές δαπάνες υγειονομικής 
περίθαλψης.

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε πληροφορία σχετικά με την 
κλινική δοκιμή καταγράφεται, αποτελεί 
αντικείμενο επεξεργασίας και χειρισμού 
και αποθηκεύεται υπό μορφή εκθέσεως 
κλινικής μελέτης της οποίας η αναζήτηση 
είναι εύκολη έτσι ώστε να επιτρέπει την 
επακριβή αναφορά, ερμηνεία και 
επαλήθευσή της ενώ το απόρρητο των 
αρχείων των προσωπικών δεδομένων που 
αφορούν τους συμμετέχοντες 
προστατεύεται σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο κύριος φάκελος της κλινικής δοκιμής
αρχειοθετείται επ΄αόριστο χρονικό 
διάστημα.
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νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το κράτος μέλος που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο διασφαλίζει, όταν 
κοινοποιεί την έκθεση επιθεώρησης στον 
ανάδοχο, την προστασία του απορρήτου.

Η περίληψη της έκθεσης επιθεώρησης
δημοσιοποιείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιθεωρητές των κρατών μελών συχνά αμείβονται από δημόσιες πιστώσεις και η αποστολή 
και εντολή τους έχουν χαρακτήρα δημόσιου συμφέροντος.  Επιπλέον, οι ασθενείς οι οποίοι 
συμμετέχουν σε μία κλινική δοκιμή έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν η δοκιμή 
πραγματοποιήθηκε διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ώστε να είναι σε θέση να 
αποσύρουν τη συναίνεσή τους εφόσον το επιθυμούν.

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί 
επιθεωρήσεις εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

2. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί 
επιθεωρήσεις εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
Η περίληψη της έκθεσης επιθεώρησης 
δημοσιοποιείται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 75.

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η βάση δεδομένων της ΕΕ καταρτίζεται 
για να επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον 
βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
την αναζήτηση συγκεκριμένων κλινικών 
δοκιμών. Επιτρέπει επίσης στους 
αναδόχους να παραπέμπουν σε 
προηγούμενες υποβολές αίτησης για 
έγκριση κλινικής δοκιμής ή ουσιαστικής 
τροποποίησης. Επίσης καταρτίζεται με 
σκοπό να επιτρέψει στους πολίτες της 
Ένωσης να έχουν πρόσβαση σε κλινικές 
πληροφορίες σε εύκολη προσβάσιμη 
μορφή, σχετικά με ιατρικά προϊόντα, με 
σκοπό να τους επιτραπεί να προβούν σε 
ενημερωμένες αποφάσεις όσον αφορά την 
υγεία τους

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα των κλινικών δοκιμών αποτελούν επιστημονικά δεδομένα και ανήκουν ως εκ 
τούτου στο κοινό. Οι ασθενείς δέχονται να συμμετάσχουν σε κλινικές δοκιμές διότι η συμμετοχή 
τους θα ωφελήσει το κοινό μέσω της προαγωγής των επιστημονικών γνώσεων. Η επιστήμη 
εμποδίζεται όμως στην ανάπτυξή της εάν τα δεδομένα δεν δημοσιοποιούνται ποτέ. Επιπλέον, η 
έρευνα που χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία ωφελείται από ερευνητικούς οργανισμούς που 
χρηματοδοτούνται από το δημόσιο - πρόσβαση σε ερευνητές και σε ομάδες έρευνας σε 
εγκαταστάσεις δημόσιας έρευνας, δημόσια χρηματοδότηση της βασικής έρευνας.

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η βάση δεδομένων της ΕΕ είναι 
δημόσια προσβάσιμη σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Όταν 
πρέπει να προστατευθούν εμπιστευτικές 
πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα, θα 
πρέπει να δικαιολογείται δεόντως και να 
τεκμηριώνεται, ο μη δικαιολογημένος 
βαθμός βλάβης στα εμπορικά 
συμφέροντα εφόσον γίνει γνωστή η 
πληροφορία, επίσης η περίοδος του 
χρονικού διαστήματος για την οποία 
απαιτείται εμπορική εμπιστευτικότητα, 
θα πρέπει να διευκρινίζεται δεόντως και 
να κοινοποιείται στον αιτούντα και δεν θα 
πρέπει να υφίστανται επιτακτικοί λόγοι 
σημαντικού δημόσιου συμφέροντος που 
δικαιολογούν άμεση δημοσιοποίηση.

Or. en

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την προστασία απόρρητων, για 
εμπορικούς λόγους, πληροφοριών·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 3 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
εποπτείας της διενέργειας κλινικών 
δοκιμών από τα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. en


