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Τροπολογία 13
Daniël van der Stoep

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
ορίσουν τις γλωσσικές απαιτήσεις για τον 
φάκελο της αίτησης. Για να εξασφαλιστεί 
ότι η αξιολόγηση της αίτησης έγκρισης 
μιας κλινικής δοκιμής διεκπεραιώνεται 
ομαλά, τα κράτη μέλη θα θεωρήσουν ότι 
αποδέχονται μια κατανοητή από όλους 
γλώσσα στον ιατρικό τομέα ως τη γλώσσα 
της τεκμηρίωσης που δεν απευθύνεται 
στον συμμετέχοντα.

(21) Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
ορίσουν τις γλωσσικές απαιτήσεις για τον 
φάκελο της αίτησης. Για να εξασφαλιστεί 
ότι η αξιολόγηση της αίτησης έγκρισης 
μιας κλινικής δοκιμής διεκπεραιώνεται 
ομαλά, τα κράτη μέλη θα θεωρήσουν ότι 
αποδέχονται την αγγλική ως τη γλώσσα 
της τεκμηρίωσης που δεν απευθύνεται 
στον συμμετέχοντα.

Or. nl

Τροπολογία 14
Daniël van der Stoep

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Για τη διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη να επιβάλλουν 
τέλη. Εντούτοις, τα κράτη μέλη δεν θα 
πρέπει να απαιτούν πολλαπλές πληρωμές 
σε διάφορα όργανα αξιολόγησης, σε ένα 
κράτος μέλος, μιας αίτησης για την 
έγκριση κλινικής δοκιμής.

(55) Για τη διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη να επιβάλλουν 
τέλη.

Or. nl

Τροπολογία 15
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του 
ανίκανου προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντος, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή στην κλινική δοκιμή ή να 
αποχωρήσει από αυτήν λαμβάνεται ανά 
πάσα στιγμή υπόψη από τον ερευνητή,

γ) η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του 
ανίκανου προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντος, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή στην κλινική δοκιμή ή να 
αποχωρήσει από αυτήν υπολογίζεται ανά 
πάσα στιγμή από τον ερευνητή,

Or. fr

Τροπολογία 16
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του 
ανηλίκου, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή του στην κλινική δοκιμή ή να 
αποχωρήσει από αυτήν ανά πάσα στιγμή 
λαμβάνεται υπόψη δεόντως από τον 
ερευνητή, ανάλογα με την ηλικία και την
ωριμότητά του·

γ) Η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του 
ανηλίκου, να αρνηθεί τη συμμετοχή του 
στην κλινική δοκιμή ή να αποχωρήσει από 
αυτήν ανά πάσα στιγμή γίνεται σεβαστή 
ασχέτως από τη θέση του νόμιμου 
εκπροσώπου του, όποια και να είναι η 
ηλικία ή η ωριμότητα του ανηλίκου

Or. fr

Τροπολογία 17
Jean-Pierre Audy

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

2. Ο ανήλικος λαμβάνει μέρος στη 
διαδικασία παροχής επί γνώσει 
συναίνεσης με τρόπο που ανταποκρίνεται 
στην ηλικία και την ωριμότητά του.

2. Ο ανήλικος είναι ελεύθερος να δώσει τη 
συναίνεσή του ή να μην τη δώσει 
ανεξαρτήτως της ηλικίας ή της 
ωριμότητάς του.

Or. fr

Τροπολογία 18
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όσον αφορά τους ανίκανους προς 
δικαιοπραξία συμμετέχοντες και τους 
ανηλίκους, η εν επιγνώσει συναίνεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνεται 
το ταχύτερο δυνατό απο τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, ενώ η ενημέρωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δίνεται το 
ταχύτερο δυνατό από τον συμμετέχοντα·

α) όσον αφορά τους ανίκανους προς 
δικαιοπραξία συμμετέχοντες, η εν 
επιγνώσει συναίνεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνεται το ταχύτερο 
δυνατό απο τον νόμιμο εκπρόσωπο, ενώ η 
ενημέρωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δίνεται το ταχύτερο δυνατό 
από τον συμμετέχοντα·

Or. fr

Τροπολογία 19
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

΄Αρθρο 36α
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
των ασθενών αποτελούν το αντικείμενο 
επεξεργασίας στη βάση δεδομένων που 
περιγράφεται ανωτέρω κατά τρόπο που 
να μην επιτρέπει την άμεση ταυτοποίηση 
του ασθενούς (χωρίς το ονοματεπώνυμο 
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ή τη διεύθυνση του ασθενούς). Εντούτοις, 
άτομα που πρέπει να γνωρίζουν την 
ταυτότητα του ασθενούς για σκοπούς 
προστασίας των ζωτικών του 
συμφερόντων θα έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης ( μέσω ειδικού 
αναγνωριστικού κωδικού).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της βάσης δεδομένων της ΕΑΚΑΑ είναι τέτοιος ώστε να μην απαιτεί την άμεση 
γνωστοποίηση της ταυτότητας των ασθενών. Συνεπώς, η βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ πρέπει 
να περιέχει μόνο ψευδώνυμα δεδομένα βάσει των οποίων η ταυτοποίηση των προσωπικών 
στοιχείων του συμμετέχοντος καθίσταται δυνατή μόνο για τους ενδιαφερόμενους που 
πραγματικά χρειάζονται τα στοιχεία αυτά για να μπορέσουν να παράσχουν, εφόσον απαιτηθεί, 
τις απαραίτητες φροντίδες στους ασθενείς.

Τροπολογία 20
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αποτελούν το αντικείμενο 
επεξεργασίας στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων που δημιουργείται από τον 
Οργανισμό θα αποθηκεύονται όσο 
οιαδήποτε από τις δραστικές ουσίες 
οιωνδήποτε των υπό έρευνα φαρμάκων 
βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης ή 
της εμπορίας εντός της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Many drugs are known to have late toxicities. These may occur 10-20 years after the 
completion of the clinical trial. It is essential that EMA keeps record of long term toxicities 
(including sometimes consequences for unborn or not yet conceived children) as some of them 
may be prevented or minimised if know and described. Such long term data are essential for 
the advance of the healthcare and may potentially lead to the full re-evaluation of drugs or 
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treatments already on the market.Same stands for combination of drugs and active 
substancies.Deletion of any safety information about active substancies, drugs or treatments 
still in use is unethical and directly jeopardise the safety and integrity of individuals having 
participated to clinical research and in some cases to their partners and children.

Τροπολογία 21
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α  (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Κάθε χρόνο η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο έκθεση 
σχετικά με τους ελέγχους και τις 
επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Or. fr

Τροπολογία 22
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η βάση δεδομένων της ΕΕ δεν θα 
περιέχει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των συμμετεχόντων στις 
δοκιμές.

Or. en

Τροπολογία 23
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Τα προσωπικά δεδομένα των 
συμμετεχόντων τα οποία επεξεργάζεται η 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΕΕ 
αποθηκεύονται για περίοδο το πολύ πέντε 
ετών μετά το πέρας κλινικής δοκιμής. 
Μετά από τη λήξη της περιόδου αυτής 
οιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την 
κλινική δοκιμή απευθύνεται στο κύριο 
πρόσωπο επαφής τα στοιχεία του οποίου 
παρέχονται από τον ανάδοχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση δεν προβλέπεται περίοδος τήρησης των στοιχείων στη βάση δεδομένων της ΕΕ. 
Οι ενωσιακές ρυθμίσεις περί προστασίας των δεδομένων προβλέπουν τη δυνατότητα 
καθορισμού μεγαλυτέρων περιόδων αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
περίπτωση διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας υπό την προϋπόθεση της θέσπισης των 
κατάλληλων εγγυήσεων. Η τροπολογία προτείνει αρκετά μεγάλες περιόδους τήρησης των 
στοιχείων ώστε να μπορεί να διεξαχθεί αναδρομικά έρευνα επί περιπτώσεων κατάχρησης 
στοιχείων κλινικής δοκιμής. Η παρούσα τροπολογία λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του ευρωπαίου 
επόπτη προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 24
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 12 – σημείο 54 – παύλα 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σε δοκιμές με ανήλικους ή ανίκανους 
προς δικαιοπραξία συμμετέχοντες, 
περιγράφονται οι διαδικασίες εξασφάλισης 
εν επιγνώσει συναίνεσης από τον 
γονέα/τους γονείς ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, καθώς και ο ρόλος του 
ανήλικου ή ανίκανου προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντα.

– σε δοκιμές με ανίκανους προς 
δικαιοπραξία συμμετέχοντες, 
περιγράφονται οι διαδικασίες εξασφάλισης 
εν επιγνώσει συναίνεσης από τον 
γονέα/τους γονείς ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, καθώς και ο ρόλος του 
ανίκανου προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντα.

Or. fr
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Τροπολογία 25
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 12 – σημείο 54 – παύλα 1 α (νέαΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σε δοκιμές με ανήλικους, περιγράφονται 
οι διαδικασίες εξασφάλισης εν επιγνώσει 
συναίνεσης από τον ανήλικο και τους 
γονείς του ή τον νόμιμο εκπρόσωπο, 
καθώς και ο ρόλος του ανήλικου.

Or. fr


