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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Adoptarea Directivei 2001/20/CE a reprezentat un moment important în elaborarea 
standardelor privind desfăşurarea trialurilor clinice, atât în Uniunea Europeană, cât şi la nivel 
internaţional.

Se consideră, totuşi, că această directivă a creat dificultăţi în calea facilitării trialurilor clinice 
în mai multe state membre şi că este necesar să se armonizeze şi să se evalueze în profunzime 
cadrul juridic existent. Este deosebit de important ca standardele înalte stabilite de directiva 
anterioară să fie respectate şi nu pierdute în cadrul eforturilor de simplificare a procedurilor 
din statele membre.

Raportoarea introduce o serie de amendamente în avizul său, pentru a se asigura că 
standardele înalte de îngrijire şi de tratare a pacienţilor sunt menţinute în Uniune, stimulându-
se, în acelaşi timp, cercetarea ştiinţifică şi inovarea prin acces public la date sub forma unui 
raport complet de trial clinic. Dată fiind criza economică actuală, fondurile nu trebuie să fie 
cheltuite pe medicamente ineficiente, iar populaţia trebuie să aibă posibilitatea de a lua decizii 
informate cu privire la sănătatea sa.

Raportoarea consideră că noile definiţii, inclusiv noile definiţii ale trialului clinic, studiului 
clinic şi „trialului cu intervenţie redusă”, astfel cum sunt stabilite la articolul 2, sunt 
complicate inutil şi deschise unei interpretări eronate. Acestea ar trebui să urmeze, în schimb, 
un principiu simplu: „observaţiile” intră în categoria „studiu”, iar „intervenţiile” intră în 
categoria „trial”. Fără această modificare, textul existent, considerat împreună cu definiţia 
generală a „studiului nonintervenţional”, ar permite derularea de „studii clinice” (care nu intră 
în definiţia trialului clinic) fără consimţământul prealabil al pacienţilor. Pe baza aceluiaşi 
raţionament se propune şi reintroducerea unor definiţii din actuala directivă.
Raportoarea se teme că propunerea actuală slăbeşte rolul jucat de comitetele de etică în 
prezent, fără a asigura un temei juridic adecvat pentru un organism de evaluare independent 
echivalent. Uniunea ar trebui să arate că respectă drepturile omului, siguranţa pacienţilor şi 
standardele înalte de examinare etică prin reintroducerea în regulament a comitetelor de etică 
independente.

La articolul 28 alineatul (2) se prevede că „drepturile, siguranţa şi bunăstarea subiecţilor au 
prioritate faţă de interesele ştiinţei şi ale societăţii”. Pentru a îndeplini aceste obiective, este 
necesar ca autorizaţia eliberată de statele membre să depindă de decizia comitetului de etică 
independent şi interdisciplinar, care este responsabil în conformitate cu legislaţia lor 
naţională.

Datele din cadrul trialurilor clinice sunt date ştiinţifice, obţinute prin includerea publicului şi 
au un impact semnificativ asupra acestuia. Prin urmare, ele aparţin în primul rând publicului. 
De asemenea, trebuie reamintit faptul că un acces rapid şi bine monitorizat la rezultatele 
trialurilor clinice are un aspect etic, întrucât le permite pacienţilor să obţină acces rapid şi 
direct la cele mai recente descoperiri farmacologice.

Dacă aceste date nu vor fi niciodată puse la dispoziţia publicului, se vor crea obstacole în 
calea dezvoltării ştiinţei, iar valoarea socială a cercetării va fi diminuată. De aceea, 
raportoarea solicită ca regulamentul să conţină o dispoziţie clară prin care cetăţenii Uniunii 
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pot avea acces la informaţii clinice referitoare la medicamente, astfel încât să le permită 
acestora să ia decizii informate cu privire la sănătatea lor.

Raportoarea solicită ca informaţiile clinice stocate în baza de date a UE să aibă forma unor 
rapoarte de studii clinice. Experienţa dobândită până în prezent arată că prezentarea unui 
rezumat nu este suficientă pentru a proteja drepturile şi interesele pacienţilor. Nedivulgarea 
rezultatelor detaliate ale trialurilor clinice afectează cunoştinţele ştiinţifice şi conduce la o 
publicare părtinitoare (rezultatele negative nu sunt publicate), care, la rândul ei, prezintă o 
imagine inexactă a eficacităţii medicamentului. De exemplu, publicarea părtinitoare a condus 
la o utilizare pe scară largă a antidepresivului paroxetină la copii şi adolescenţi, în pofida 
lipsei de eficacitate şi, mai îngrijorător, în pofida unui risc sporit de suicid în rândul acestora.

Pentru o mai mare transparenţă, raportoarea solicită arhivarea pe termen nedefinit a dosarului
standard al trialului clinic, spre deosebire de perioada de cinci ani sugerată. Unele reacţii 
adverse la medicamente pe termen lung, precum cancerul sau teratogenicitatea, apar numai 
după decenii de utilizare, uneori depăşind o generaţie de pacienţi, de exemplu dezastrul cauzat 
de utilizarea dietilstilbestrolului (DES) între anii 1950 şi 1970; prin urmare, este important să 
se garanteze că dosarul standard este păstrat pe o perioadă de timp nedefinită.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Definiţia existentă pentru trialul clinic 
conţinută în Directiva 2001/20/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 4 aprilie 2001 de apropiere a actelor cu 
putere de lege şi a actelor administrative 
ale statelor membre privind aplicarea 
bunelor practici clinice în cazul efectuării 
de studii clinice pentru evaluarea 
produselor medicamentoase de uz uman ar 
trebui să fie clarificată. În acest scop,
conceptul de trial clinic trebuie să fie 
definit într-un mod mai precis prin 
introducerea conceptului mai larg de 
„studiu clinic”, din care trialul clinic 
reprezintă o categorie. Categoria 
respectivă ar trebui să fie definită pe baza 
unor criterii specifice. Această abordare 

(3) Definiţia existentă pentru trialul clinic 
conţinută în Directiva 2001/20/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 4 aprilie 2001 de apropiere a actelor cu 
putere de lege şi a actelor administrative 
ale statelor membre privind aplicarea 
bunelor practici clinice în cazul efectuării 
de studii clinice pentru evaluarea 
produselor medicamentoase de uz uman nu 
trebuie să fie modificată şi multe alte 
definiţii din directiva anterioară ar trebui
să fie menţinute.
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ţine seama în mod corespunzător de 
orientările internaţionale şi este în 
conformitate cu legislaţia UE privind 
medicamentele, care se bazează pe 
dihotomia dintre „trial clinic” şi „studiu 
nonintervenţional”.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Procedura ar trebui să fie flexibilă şi 
eficientă, pentru a evita întârzierile de 
natură administrativă a începerii unui trial 
clinic.

(7) Procedura ar trebui să fie flexibilă şi 
eficientă, pentru a evita întârzierile de 
natură administrativă ale începerii unui 
trial clinic, fără a compromite siguranţa 
pacientului sau sănătatea publică.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Termenele pentru evaluarea dosarelor 
de cerere pentru trialuri clinice ar trebui să 
fie suficient de lungi pentru a permite 
evaluarea dosarului, asigurând în acelaşi 
timp un acces rapid la tratamente noi şi 
inovatoare şi garantând faptul că UE va 
rămâne un loc atractiv pentru desfăşurarea 
trialurilor clinice. În acest context, 
Directiva 2001/20/CE a introdus conceptul 
de autorizare implicită. Acest concept ar 
trebui să fie menţinut pentru a se asigura 
respectarea termenelor. În cazul unei crize 
în domeniul sănătăţii publice, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea să 
evalueze şi să autorizeze urgent o cerere de 
autorizare a unui trial clinic. Prin urmare, 
nu ar trebui să fie stabilite termene minime 
pentru autorizare.

(8) Termenele pentru evaluarea dosarelor 
de cerere pentru trialuri clinice ar trebui să 
fie suficient de lungi pentru a permite 
evaluarea dosarului, asigurând în acelaşi 
timp un acces rapid la tratamente noi şi 
inovatoare şi garantând faptul că UE va 
rămâne un loc atractiv pentru desfăşurarea
trialurilor clinice. În acest context, 
Directiva 2001/20/CE a introdus conceptul 
de autorizare implicită, în cazul în care 
comitetul de etică a votat în favoare, iar 
autoritatea competentă nu a prezentat 
obiecţii în termenul stabilit. Acest concept 
ar trebui să fie menţinut pentru a se asigura 
respectarea termenelor. În cazul unei crize 
în domeniul sănătăţii publice, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea să 
evalueze şi să autorizeze urgent o cerere de 
autorizare a unui trial clinic. Prin urmare, 
în eventualitatea unei crize la nivelul 
sănătăţii publice, nu ar trebui să fie 
stabilite termene minime pentru autorizare.

Or. en

Justificare

Referinţa la Directiva 2001/20/CE ar trebui să fie mai precisă. Conform directivei, 
autorizarea ar trebui să fie implicită, de exemplu în cazul în care comitetul de etică a votat în 
favoare, iar autoritatea competentă nu a prezentat obiecţii într-o perioadă dată. În cazuri 
excepţionale, care ridică probleme deosebit de complexe, este, cu toate acestea, 
indispensabilă o autorizaţie scrisă explicită. Ar trebui clarificat faptul că ultima teză a 
considerentului se referă numai la eventualitatea unei crize la nivelul sănătăţii publice.

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Riscul asupra siguranţei subiectului 
într-un trial clinic rezultă în principal din 
două surse: medicamentul experimental şi 
intervenţia. Cu toate acestea, multe 

eliminat
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trialuri clinice prezintă doar un risc 
suplimentar minim pentru siguranţa 
subiectului în raport cu practica clinică 
uzuală. Acesta este în special cazul în 
care medicamentul experimental face 
obiectul unei autorizaţii de introducere pe 
piaţă (de exemplu calitatea, siguranţa şi 
eficacitatea au fost deja evaluate în cursul 
procedurii de acordare a autorizaţiei de 
introducere pe piaţă) şi intervenţia 
prezintă pentru subiect doar un risc 
suplimentar foarte limitat în raport cu 
practica clinică uzuală. Aceste „trialuri 
clinice cu intervenţie redusă” prezintă 
adesea o importanţă crucială pentru 
evaluarea tratamentelor şi 
diagnosticărilor standard, optimizându-se 
astfel utilizarea medicamentelor şi 
contribuind la un nivel ridicat de sănătate 
publică. Acestea ar trebui să facă obiectul 
unor norme mai puţin stricte, precum 
termene mai scurte pentru autorizare.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Baza de date ar trebui să conţină toate 
informaţiile relevante cu privire la trialul 
clinic. În baza de date nu ar trebui să fie 
înregistrate date cu caracter personal cu 
privire la subiecţii care participă într-un 
trial. Informaţiile din baza de date ar 
trebui să fie publice, cu excepţia cazurilor 
în care, din motive specifice, o parte din 
informaţii nu ar trebui să fie publicate 
pentru a proteja dreptul persoanelor la 
viaţa privată şi dreptul la protecţia datelor 
cu caracter personal, recunoscute de 
articolele 7 şi 8 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

(52) Baza de date ar trebui să conţină toate 
informaţiile relevante cu privire la trialul 
clinic, inclusiv raportul trialului clinic, 
care conţine un plan de analiză statistică 
şi detalii ale protocolului, precum şi date
neprelucrate, şi ar trebui să aibă o formă 
uşor accesibilă. Toate datele cu caracter 
personal ale subiecţilor care participă la 
un trial clinic ar trebui să apară ca 
anonime în baza de date, iar informaţiile 
ar trebui puse la dispoziţia publicului, în 
conformitate cu cerinţele specifice din 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 30 mai 2001 privind accesul public la 
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documentele Parlamentului European, 
ale Consiliului şi ale Comisiei1, ţinând 
seama de dreptul de acces la documente, 
recunoscut de articolul 42 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

____________
1 JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Justificare

Nedivulgarea rezultatelor detaliate ale trialurilor clinice, sub forma unor rapoarte ale 
studiilor clinice, afectează cunoştinţele ştiinţifice şi conduce la o publicare părtinitoare 
(rezultatele negative nu sunt publicate), care, la rândul ei, prezintă o imagine inexactă a 
eficacităţii medicamentului. De exemplu, publicarea părtinitoare a condus la o utilizare pe 
scară largă a antidepresivului paroxetină (Seroxat) la copii şi adolescenţi, în pofida lipsei de 
eficacitate şi, mai îngrijorător, în pofida unui risc sporit de suicid în rândul acestora.

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Prezentul regulament este în 
conformitate cu documentele internaţionale 
de orientare majore privind trialurile 
clinice, cum ar fi cea mai recentă versiune 
(2008) a Declaraţiei de la Helsinki a 
Asociaţiei Medicale Mondiale şi buna 
practică clinică, care îşi are originea în 
Declaraţia de la Helsinki.

(63) Prezentul regulament este în 
conformitate cu documentele internaţionale 
de orientare majore privind trialurile 
clinice, cum ar fi cea mai recentă versiune 
(2008) a Declaraţiei de la Helsinki a 
Asociaţiei Medicale Mondiale, în special 
principiile etice de cercetare medicală 
care implică subiecţi umani, inclusiv 
cercetarea vizând date şi material uman 
identificabil, şi buna practică clinică, care 
îşi are originea în Declaraţia de la Helsinki.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „Studiu clinic”: orice investigaţie 
referitoare la om destinată

1. „Trial clinic”: orice investigaţie 
referitoare la om destinată

(Această modificare se aplică întregului 
text; adoptarea sa impune adaptări tehnice 
în întregul text.)

Or. en

Justificare

Aceste definiţii noi sunt prea complicate şi dificil de pus în practică, ceea ce va conduce la un 
plus de birocraţie. Un principiu simplu ar trebui să fie următorul: „observaţiile” intră în 
categoria „studiu”, iar „intervenţiile” intră în categoria „trial”. Prin urmare, este necesar 
să se reintroducă formularea mai exactă din Directiva 2001/20/CE anterioară.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „Trial clinic”: un studiu clinic care 
îndeplineşte oricare din următoarele 
condiţii:

eliminat

(a) medicamentele experimentale nu sunt 
autorizate;
(b) conform protocolului studiului clinic, 
medicamentele experimentale nu sunt 
utilizate în conformitate cu condiţiile din 
autorizaţia de introducere pe piaţă din 
statul membru în cauză;
(c) alocarea subiectului la o anumită 
strategie terapeutică se stabileşte în 
prealabil şi nu se încadrează în practica 
clinică uzuală a statului membru în 
cauză;
(d) decizia de a prescrie medicamentele 
experimentale este luată împreună cu 
decizia de a include subiectul în studiul 
clinic;
(e) subiecţilor li se aplică proceduri de 
diagnosticare sau de monitorizare 
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suplimentare, pe lângă procedurile din 
cadrul practicii clinice uzuale.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea anterioară.

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „Trial clinic cu intervenţie redusă”: un 
trial clinic care îndeplineşte toate 
condiţiile următoare:

eliminat

(a) medicamentele experimentale sunt 
autorizate;
(b) conform protocolului trialului clinic, 
medicamentele experimentale sunt 
utilizate în conformitate cu condiţiile 
stabilite în autorizaţia de introducere pe 
piaţă sau utilizarea acestora este un 
tratament standard în oricare din statele 
membre în cauză;
(c) procedurile suplimentare de 
diagnosticare sau de monitorizare nu 
reprezintă mai mult de un risc 
suplimentar minim sau o contribuţie 
suplimentară minimă în ceea ce priveşte 
siguranţa subiecţilor în raport cu practica 
clinică uzuală din oricare din statele 
membre în cauză.

Or. en

Justificare

În cazul în care medicamentele experimentale autorizate fac obiectul unui studiu efectuat 
după autorizare, acesta are loc exact din cauza unei suspiciuni privind gradul insuficient de 
eficacitate sau un risc suplimentar la adresa siguranţei pacienţilor, în comparaţie cu practica 
clinică normală, deşi este folosit în condiţiile impuse de autorizaţia de comercializare. Acesta 
a fost cazul studiului periodic pe bază de benfluorex (Mediator) şi al studiul Vigor pe bază de 
rofecobix (Vioxx).
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Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „Modificare substanţială”: orice 
modificare referitoare la orice aspect al 
trialului clinic care se efectuează după 
notificarea deciziei la care se face referire 
în articolele 8, 14, 19, 20 şi 23 şi care este 
susceptibilă de a avea un impact 
substanţial asupra siguranţei sau drepturilor 
subiecţilor sau asupra fiabilităţii şi 
robusteţii datelor generate în cadrul 
trialului clinic;

12. „Modificare substanţială”: orice 
modificare referitoare la orice aspect al 
trialului clinic, inclusiv încheierea 
timpurie a trialului şi modificarea 
numărului subiecţilor care participă la 
trial, care se efectuează după notificarea 
deciziei la care se face referire la
articolele 8, 14, 19, 20 şi 23 şi care ar 
putea avea un impact substanţial asupra 
siguranţei sau drepturilor subiecţilor sau 
asupra fiabilităţii şi robusteţii datelor 
generate în cadrul trialului clinic, de 
exemplu schimbarea interpretării 
documentelor ştiinţifice care susţin 
derularea trialului sau dacă modificările 
sunt semnificative din orice alt punct de 
vedere;

Or. en

Justificare

Încheierea timpurie permite sponsorului să evite riscul ca o astfel de diferenţă să poată 
pierde importanţa statistică pe parcursul ultimei părţi a trialului, dacă aceasta a fost cauzată 
întâmplător. Orice modificări în ceea ce priveşte derularea, conceperea, metodologia, 
medicamentele experimentale sau auxiliare aferente trialurilor clinice după ce acestea au fost 
autorizate pot afecta fiabilitatea şi robusteţea datelor. Prin urmare, s-a reintrodus 
formularea de la articolul 10 litera (a) din Directiva 2001/20/CE.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. „Comitet de etică”: organism 
independent, într-un stat membru, 
compus din profesionişti în domeniul 
sănătăţii şi din membri care nu sunt 
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medici, care are sarcina de a proteja 
drepturile, siguranţa şi confortul 
participanţilor la un studiu clinic şi de a 
asigura publicul în această privinţă, în 
special prin formularea unei recomandări 
asupra protocolului de studiu, a 
aptitudinii investigatorilor şi a calităţii 
adecvate a instalaţiilor, precum şi asupra 
metodelor şi documentelor care trebuie 
utilizate pentru a informa participanţii la 
studiu în scopul obţinerii 
consimţământului lor în deplină 
cunoştinţă de cauză;

Or. en

Justificare

Reintroducere a definiţiei din Directiva 2001/20/CE.

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

28. „Eveniment advers”: orice incident 
medical nedorit survenit la un subiect 
căruia i-a fost administrat un medicament 
şi care nu are neapărat o legătură de 
cauzalitate cu tratamentul respectiv;

28. „Reacţie adversă”: orice incident 
medical nedorit survenit la un subiect 
căruia i-a fost administrat un medicament,
corelat cu orice doză administrată;

(Această modificare se aplică întregului 
text; adoptarea sa impune adaptări tehnice 
în întregul text.)

Or. en

Justificare

Reintroducere a formulării adecvate din Directiva 2001/20/CE anterioară.

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 30 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

30a. „Raport al studiilor clinice”: raport 
ce conţine întregul protocol şi eventualele 
modificări ulterioare ale acestuia, un plan 
de analiză statistică, un rezumat al datelor 
privind siguranţa şi eficacitatea pentru 
toate rezultatele, precum şi date 
individuale ale pacienţilor, păstrate 
anonim, sub formă de tabele sau liste.

Or. en

Justificare

Neincluderea rapoartelor studiilor clinice în analizele sistematice generează o bază de probe 
incomplete şi concluzii posibil părtinitoare cu privire la efectele unei intervenţii; de exemplu, 
numai datele publicate cu privire la reboxetină supraestimează, de fapt, beneficiile 
reboxetinei cu maximum 115 % faţă de placebo şi subestimează efectele nocive. Exemplul 2: 
inhibitorul de neuraminidază oseltamivir (Tamiflu) a fost stocat în cantităţi mari de către 
statele membre, fără vreo probă a eficacităţii sale în complicaţii grave ale gripei.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 3 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– datele care urmează să fie generate în 
cadrul trialului clinic sunt relevante,
fiabile, solide şi înregistrate integral; şi

Or. en

Justificare

Dacă datele nu sunt înregistrate integral, cercetarea devine redundantă. Nedivulgarea 
rezultatelor detaliate ale trialurilor clinice, sub forma unor rapoarte ale studiilor clinice, 
afectează cunoştinţele ştiinţifice şi conduce la o publicare părtinitoare (rezultatele negative 
nu sunt publicate), care, la rândul ei, prezintă o imagine inexactă a eficacităţii 
medicamentului.
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Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 3 – liniuţa 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– datele generate în trialul clinic vizează o 
lacună confirmată în cunoştinţele 
ştiinţifice, care nu a putut fi acoperită 
prin alte mijloace.

Or. en

Justificare

Trialurile clinice etice şi de bună calitate ar trebui să fie concepute pentru a genera date 
relevante pentru cunoştinţele ştiinţifice cu privire la oameni şi la mijloacele de îmbunătăţire a 
condiţiei acestora; aceste cunoştinţe ar trebui să fie înregistrate pentru referinţe viitoare. Nu 
ar trebui să se efectueze un studiu nou, cu excepţia cazului în care, în momentul în care este 
iniţiat, chestiunea pe care îşi propune să o abordeze nu poate fi analizată în mod satisfăcător 
cu probele existente, de exemplu analizele Cochrane.

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Rolul comitetelor de etică şi orientări 

pentru acestea
(1) O autoritate competentă a unui stat 
membru vizat poate autoriza derularea 
unui trial clinic după şi numai dacă 
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 
îmbunătăţi procedurile şi a facilita 
derularea trialurilor în mai multe state 
membre, fără a compromite siguranţa 
subiecţilor.

Or. en



PA\925315RO.doc 15/27 PE504.167v01-00

RO

Justificare

Declaraţia de la Helsinki şi Convenţia Oviedo susţin că „ se poate efectua un studiu pe o 
persoană numai dacă…proiectul de studiu a fost aprobat de organismul competent după … 
analiza multidisciplinară a acceptabilităţi etice a acestuia”. La articolul 28 alineatul (2) din 
prezentul regulament se prevede că „drepturile, siguranţa şi bunăstarea subiecţilor au 
prioritate faţă de interesele ştiinţei şi ale societăţii”. Din motive de consecvenţă, autorizaţia 
acordată de statele membre trebuie să depindă de decizia comitetului lor de etică 
responsabil.

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i – liniuţa 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– similaritatea subiecţilor cu destinatarii 
medicamentului, din punct de vedere al 
vârstei, al genului şi dacă subiecţii sunt 
voluntari sau pacienţi sănătoşi;

Or. en

Justificare

Pentru o eficacitate maximă, medicamentele ar trebui să fie testate pe persoane similare celor 
care le vor folosi, de exemplu anumite medicamente sunt metabolizate în mod diferit de femei 
şi de bărbaţi.

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Raportul de evaluare este transmis 
prin intermediul portalului UE, stocat în 
baza de date a UE şi pus la dispoziţia 
publicului.

Or. en

Justificare

Raportul de evaluare este pus la dispoziţia publicului pentru ca acesta să aibă încredere în 
procesul de autorizare.
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Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) refuzul comitetului de etică de a 
aproba derularea trialului clinic în statul 
membru vizat.

Or. en

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Sponsorul poate retrage cererea în orice 
moment până la data evaluării. În acest caz, 
cererea poate fi retrasă numai cu privire la 
toate statele membre în cauză.

Sponsorul poate retrage cererea în orice 
moment până la data evaluării. În acest caz, 
cererea poate fi retrasă numai cu privire la 
toate statele membre în cauză. În baza de 
date a UE se păstrează un registru al 
cererilor retrase, alături de motivele 
fiecărei retrageri.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament reprezintă un efort de a obţine detalii cu privire la motivele pentru 
care cererile de derulare a trialurilor clinice sunt retrase. Există o serie de motive reale 
pentru retragerea unei cereri sau pentru încheierea unui trial clinic, legate de siguranţa 
pacienţilor şi de eficacitatea medicamentului. Motivele comerciale sunt, de asemenea, 
frecvent menţionate ca justificări pentru stoparea trialurilor. Retragerea unei cereri pentru 
un trial clinic din motive comerciale este neetică numai în măsura în care privează pacienţii 
şi societatea de o inovaţie medicală potenţial eficientă.

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 O modificare substanţială poate fi pusă în 
aplicare numai dacă a fost aprobată în 
conformitate cu procedura stabilită în 
prezentul capitol.

O modificare substanţială poate fi pusă în 
aplicare numai dacă a fost aprobată în 
conformitate cu procedura stabilită în 
prezentul capitol şi dacă a fost aprobată în 
prealabil de un comitet de etică.

Or. en

Justificare

Întrucât o modificare substanţială este definită ca o „modificare (…) care (…) este 
susceptibilă de a avea un impact substanţial asupra siguranţei sau drepturilor subiecţilor sau 
asupra fiabilităţii şi robusteţii datelor generate în cadrul trialului clinic”, ar trebui să se 
aplice aceeaşi procedură ca în cazul unui trial clinic.

Amendamentul 23
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) şi 
(6), modificarea substanţială se consideră 
ca fiind autorizată.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest alineat nu este consecvent cu Directiva 2001/20/CE: considerentul 11 din 
Directiva 2001/20/CE nu permite autorizarea implicită de către autorităţile competente în 
cazul în care comitetul etic nu a votat în favoarea trialului clinic. O astfel de procedură de 
autorizare implicită ar afecta siguranţa şi drepturile subiecţilor.

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă statul membru în cauză nu a eliminat
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notificat sponsorului decizia sa în 
termenele menţionate la alineatul (1), 
concluzia cu privire la modificarea 
substanţială 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 substanţiale.

Or. en

Justificare

Pentru a se menţine considerentul 11 din Directiva 2001/20/CE care nu permite autorizarea 
implicită de către autorităţile competente în cazul în care comitetul etic nu a votat în 
favoarea trialului clinic.

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă trialul clinic a fost efectuat în 
afara Uniunii, acesta trebuie să fie în 
conformitate cu principii echivalente celor
din prezentul regulament în ceea ce 
priveşte drepturile şi siguranţa subiecţilor 
şi fiabilitatea şi robusteţea datelor generate 
în cadrul trialului clinic.

(5) Dacă trialul clinic a fost efectuat în 
afara Uniunii, acesta trebuie să fie pe 
deplin în conformitate cu principiile
enunţate în prezentul regulament în ceea 
ce priveşte drepturile şi bunăstarea
subiecţilor şi fiabilitatea şi robusteţea 
datelor generate în cadrul trialului clinic.

Or. en

Justificare

Cerinţele referitoare la trialurile clinice derulate în afara Uniunii ar trebui să fie identice cu 
cele din regulamentul propus. Echivalenţa cu aceste principii ar permite sponsorilor terţi 
diferenţe de interpretare.

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatele 1 şi 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consimţământul în cunoştinţă de cauză (1) Consimţământul în cunoştinţă de cauză 
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se face în scris, este datat şi semnat şi este 
acordat de bună voie de către subiect sau 
reprezentantul său legal după o informare 
adecvată asupra naturii, semnificaţiei, 
implicaţiilor şi riscurilor trialului clinic.
Acesta trebuie să fie documentat în mod 
corespunzător. Dacă subiectul nu este în 
măsură să scrie, în cazuri excepţionale 
poate fi acordat un consimţământ oral în 
prezenţa a cel puţin unui martor imparţial. 
Subiectului sau reprezentantului său legal îi 
va fi înmânată o copie a documentului prin 
care a fost acordat consimţământul în 
cunoştinţă de cauză.

se face în scris, este datat şi semnat şi este 
acordat de bună voie de către subiect sau 
reprezentantul său legal după o informare 
cuprinzătoare asupra naturii, duratei, 
semnificaţiei, implicaţiilor şi riscurilor 
trialului clinic, inclusiv dacă trialul clinic 
trebuie întrerupt, eventualele alternative 
de tratament, precum şi orice alte 
informaţii prevăzute de legislaţia 
naţională. Informaţiile furnizate şi 
consimţământul în cunoştinţă de cauză 
sunt documentate în mod corespunzător. 
Dacă subiectul nu este în măsură să scrie, 
în cazuri excepţionale poate fi acordat un 
consimţământ oral în prezenţa a cel puţin 
unui martor imparţial, de încredere pentru 
subiect. Subiectului sau reprezentantului 
său legal îi este înmânată o copie a 
documentului prin care a fost acordat 
consimţământul în cunoştinţă de cauză.

(1a) În documentul prin care se acordă 
consimţământul în cunoştinţă de cauză 
apar în mod sistematic două menţiuni:
- numărul de înregistrare a trialului pe 
portalul UE şi
- o declaraţie potrivit căreia rezultatele 
sunt puse la dispoziţie pe portalul UE în 
termen de un an de la finalizarea 
trialului, alături de data aproximativă.

Or. en

Justificare

Reintroducerea unui set minim de informaţii în cadrul consimţământului în cunoştinţă de 
cauză care a fost prevăzut în Directiva 2001/20/CE, pentru a asigura drepturi egale între 
cetăţenii europeni. „Martorul imparţial” ar trebui identificat şi ar trebui să semneze 
formularul de consimţământ în cunoştinţă de cauză pentru subiect.

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatele 3 a (nou) şi 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care sponsorul nu 
respectă obligaţia menţionată la alineatul 
(3), statul membru în cauză aplică 
penalităţi armonizate. Suma este de 
maximum 7 000 EUR pentru primele 30 
de zile de neconformare şi de 7 000 EUR 
pentru fiecare zi suplimentară de 
neconformare, până la conformare.
(3b) Un formular de certificat de 
conformitate în conformitate cu obligaţia 
menţionată la alineatul (3) se furnizează 
ca parte a Documentului Tehnic Comun.

Or. en

Justificare

Pentru a încuraja sponsorul să raporteze informaţiile către autorităţile competente în termen 
de un an de la încetarea trialului clinic, ar trebui să se aplice penalităţi armonizate şi 
disuasive în rândul statelor membre. În SUA, aceste penalităţi există (penalitate monetară 
civilă de până la 10 000 USD în primele 30 de zile + până la 10 000 USD pentru fiecare zi ce 
urmează primelor 30 de zile, până la corectarea neconformităţii). Aceasta va asigura 
încrederea pacienţilor în proces.

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În termen de un an de la sfârşitul trialului 
clinic, sponsorul transmite bazei de date a 
UE un rezumat al rezultatelor trialului 
clinic şi un raport al studiului clinic.
Cererile noi de trialuri clinice depuse de 
un anumit sponsor nu sunt evaluate până 
când rapoartele de studii clinice legate de 
trialurile înregistrate anterior şi aprobate 
sunt incluse în baza de date a UE. 
Sponsorii oferă o justificare pentru lipsa 
prezentării rezumatului rezultatelor şi a 
rapoartelor studiilor clinice. Justificarea 
este pusă la dispoziţia publicului.
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Or. en

Justificare

Nedivulgarea rezultatelor detaliate ale trialurilor clinice, sub forma unor rapoarte ale 
studiilor clinice, afectează cunoştinţele ştiinţifice şi conduce la o publicare părtinitoare 
(rezultatele negative nu sunt publicate), care, la rândul ei, prezintă o imagine inexactă a 
eficacităţii medicamentului. De exemplu, publicarea părtinitoare a condus la o utilizare pe 
scară largă a antidepresivului paroxetină (Seroxat) la copii şi adolescenţi, în pofida lipsei de 
eficacitate şi, mai îngrijorător, în pofida unui risc sporit de suicid în rândul acestora.

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Cu toate acestea, dacă, din motive 
ştiinţifice, nu este posibilă transmiterea 
unui rezumat al rezultatelor în termen de 
un an, rezumatul rezultatelor trebuie 
transmis de îndată ce acesta este 
disponibil. În acest caz, protocolul trebuie 
să precizeze când vor fi transmise
rezultatele, împreună cu o explicaţie.

Cu toate acestea, dacă, din motive 
ştiinţifice, justificate în mod 
corespunzător şi aprobate ca fiind valide 
de către un comitet de etică, nu este 
posibilă transmiterea unui rezumat al 
rezultatelor şi a unui raport al studiului 
clinic în termen de un an, acestea sunt 
transmise de îndată ce sunt disponibile. În 
acest caz, protocolul precizează când
urmează să fie disponibile rezultatele şi 
raportul studiului clinic, împreună cu o 
explicaţie.

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

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 sfârşitul trialului 
clinic. În caz de încetare anticipată, data 

(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 sfârşitul trialului 
clinic. În caz de încetare anticipată, data 
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încetării anticipate se consideră ca fiind 
data sfârşitului trialului clinic.

încetării anticipate se consideră ca fiind 
data sfârşitului trialului clinic. După 
12 luni de întrerupere temporară, datele 
aferente trialului clinic sunt puse la 
dispoziţia publicului, chiar dacă sunt 
incomplete.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se evite recurgerea la întreruperi temporare nelimitate pentru a împiedica, de 
facto, punerea rezultatelor la dispoziţia publicului.

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Investigatorul trebuie să raporteze de 
îndată sponsorului evenimentele adverse 
grave, cu excepţia 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 de îndată 
sponsorului evenimentele adverse grave.
Investigatorul înregistrează toate 
evenimentele adverse grave, trimite copii 
comitetului de etică şi depune copii în 
baza de date a UE prin intermediul 
portalului UE. După caz, investigatorul 
transmite sponsorului un raport de 
monitorizare. Raportul imediat este urmat 
de rapoarte scrise detaliate şi trimis 
comitetelor de etică şi statelor membre, 
fiind stocat în baza de date a UE.

Or. en

Justificare

Numai prin colectarea unor rapoarte exacte şi complete ale evenimentelor adverse pot fi 
identificate şi abordate la timp îngrijorările legate de medicamente, limitându-se astfel 
riscurile la adresa sănătăţii publice care pot fi prevenite şi costurile aferente îngrijirilor 
medicale care pot fi evitate.

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate informaţiile referitoare la trialul 
clinic se înregistrează, se prelucrează, se 
manipulează şi se stochează astfel încât 
acestea să poată fi raportate, interpretate şi 
verificate cu precizie, protejând în acelaşi 
timp confidenţialitatea înregistrărilor şi a 
datelor cu caracter personal ale subiecţilor 
în conformitate cu legislaţia aplicabilă 
privind protecţia datelor cu caracter 
personal.

(1) Toate informaţiile referitoare la trialul 
clinic se înregistrează, se prelucrează, se 
manipulează şi se stochează în formatul 
uşor accesibil al rapoartelor studiilor 
clinice, astfel încât acestea să poată fi 
raportate, interpretate şi verificate cu 
precizie, protejând în acelaşi timp 
confidenţialitatea înregistrărilor şi a datelor 
cu caracter personal ale subiecţilor în 
conformitate cu legislaţia aplicabilă privind 
protecţia datelor cu caracter personal.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepţia cazurilor în care legislaţia 
Uniunii prevede o perioadă de arhivare 
mai lungă, sponsorul şi investigatorul 
arhivează conţinutul dosarului standard al 
trialului clinic timp de cel puţin cinci ani 
după sfârşitul trialului clinic. Cu toate 
acestea, dosarele medicale ale subiecţilor 
se arhivează în conformitate cu legislaţia 
naţională.

Dosarul standard al trialului clinic se 
arhivează pe o perioadă nedefinită.

Or. en

Justificare

Unele reacţii adverse la medicamente pe termen lung, precum cancerul sau teratogenicitatea, 
apar numai după decenii de utilizare, uneori depăşind o generaţie de pacienţi, de exemplu 
dezastrul cauzat de utilizarea dietilstilbestrolului (DES) între anii 1950 şi 1970.

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când pune raportul de inspecţie la 
dispoziţia sponsorului, statul membru la 
care se face referire în primul paragraf 
asigură protecţia confidenţialităţii.

Un rezumat al raportului de inspecţie este 
pus la dispoziţia publicului.

Or. en

Justificare

Adesea, inspectorii din statele membre sunt plătiţi din bani publici şi atât misiunea, cât şi 
mandatul acestora sunt de interes public. În plus, subiecţii care iau parte la un trial clinic au 
dreptul să ştie dacă trialul a fost/este derulat în conformitate cu regulamentul/regulamentele, 
pentru a-şi putea retrage consimţământul în cazul în care doresc acest lucru.

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate efectua inspecţii în cazul 
în care consideră că este necesar.

(2) Comisia poate efectua inspecţii în cazul 
în care consideră că este necesar. Un 
rezumat al raportului de inspecţie al 
Comisiei este pus la dispoziţia publicului.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului adus articolului 75.

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Baza de date a UE se înfiinţează pentru 
a permite cooperarea dintre autorităţile 
competente ale statelor membre în măsura 
în care este necesar pentru aplicarea 
prezentului regulament şi 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 
substanţială.

(2) Baza de date a UE se înfiinţează pentru 
a permite cooperarea dintre autorităţile 
competente ale statelor membre în măsura 
în care este necesar pentru aplicarea 
prezentului regulament şi 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 
substanţială. De asemenea, aceasta se 
înfiinţează pentru a permite cetăţenilor 
Uniunii să aibă acces la informaţii 
clinice, într-un format uşor accesibil, 
referitoare la medicamente, astfel încât să 
ia decizii informate cu privire la sănătatea 
lor.

Or. en

Justificare

Datele aferente trialurilor clinice sunt date ştiinţifice şi, prin urmare, aparţin publicului. 
Pacienţii acceptă să participe la trialuri clinice pentru că participarea lor va aduce beneficii 
publicului, prin evoluţia ştiinţei. Evoluţia ştiinţei este împiedicată dacă datele nu se pun la 
dispoziţie niciodată. În plus, cercetarea finanţată de industrie beneficiază de organismele din 
domeniul cercetării finanţate din bani publici – acces la investigatori şi la echipe de 
cercetare pe site-urile de cercetare publice; fonduri publice pentru cercetarea de bază.
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Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Baza de date a UE este accesibilă 
publicului, cu excepţia cazului în care, 
referitor la toate sau o parte din datele şi 
informaţiile conţinute de aceasta, 
confidenţialitatea 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. Dacă 
informaţiile comerciale confidenţiale sunt 
protejate, nivelul nerezonabil al 
prejudiciului adus intereselor comerciale, 
în cazul în care informaţiile sunt 
dezvăluite, ar trebui justificat şi 
documentat în mod corespunzător, 
perioada de timp pe parcursul căreia este 
necesară păstrarea confidenţialităţii 
comerciale ar trebui specificată în mod 
corespunzător şi notificată solicitantului 
şi nu ar trebui să existe un interes public 
superior care să justifice dezvăluirea 
imediată.

Or. en

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– protecţia datelor cu caracter personal în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001;

eliminat

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 – liniuţa 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– protecţia informaţiilor comerciale 
confidenţiale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– asigurarea unei supravegheri eficiente a 
desfăşurării trialului clinic de către statele 
membre.

eliminat

Or. en


