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Amendamentul 13
Daniël van der Stoep

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre ar trebui să dețină 
competența de a stabili cerințele lingvistice 
ale dosarului de cerere. Pentru a se asigura 
desfășurarea armonioasă a evaluării cererii 
de autorizare a unui trial clinic, statele 
membre ar trebui să analizeze posibilitatea 
de a accepta o limbă de circulație, utilizată 
pe scară largă în domeniul medical, ca 
limbă pentru documentația care nu este 
destinată subiecților.

(21) Statele membre ar trebui să dețină 
competența de a stabili cerințele lingvistice 
ale dosarului de cerere. Pentru a se asigura 
desfășurarea armonioasă a evaluării cererii 
de autorizare a unui trial clinic, statele 
membre ar trebui să analizeze posibilitatea 
de a accepta limba engleză ca limbă pentru 
documentația care nu este destinată 
subiecților.

Or. nl

Amendamentul 14
Daniël van der Stoep

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Pentru a desfășura activitățile 
prevăzute în prezentul regulament, statele 
membre ar trebui să fie autorizate să 
perceapă taxe. Cu toate acestea, statele 
membre ar trebui să nu impună plăți 
multiple către diferite organisme care 
evaluează, într-un anumit stat membru, o 
cerere de autorizare a unui trial clinic.

(55) Pentru a desfășura activitățile 
prevăzute în prezentul regulament, statele 
membre ar trebui să fie autorizate să 
perceapă taxe.

Or. nl

Amendamentul 15
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dorința explicită a unui subiect aflat în 
incapacitate, care este în măsură să își 
formeze o opinie și să evalueze aceste 
informații, de a refuza participarea la trialul 
clinic sau de a se retrage în orice moment 
este luată în considerare de către 
investigator;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 16
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dorința explicită a unui minor, care este 
în măsură să își formeze o opinie și să 
evalueze aceste informații, de a refuza 
participarea la trialul clinic sau de a se 
retrage în orice moment este luată în 
considerare în mod corespunzător de 
către investigator în conformitate cu
vârsta și gradul de maturitate al copilului;

(c) dorința explicită a unui minor de a 
refuza participarea la trialul clinic sau de a 
se retrage în orice moment este respectată, 
indiferent de poziția reprezentantului său 
legal și de vârsta sau gradul de maturitate 
al copilului;

Or. fr

Amendamentul 17
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Minorul participă la procedura de 
acordare a consimțământului într-un mod 
adaptat vârstei sale și gradului său de 
maturitate.

(2) Minorul este liber să își acorde sau nu 
consimțământul, fără a se lua în 
considerare vârsta sa sau gradul său de 
maturitate.
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Or. fr

Amendamentul 18
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) referitor la subiecții aflați în 
incapacitate și la minori, consimțământul 
în cunoștință de cauză menționat la 
alineatul (1) se obține cât mai curând 
posibil de la reprezentantul legal, iar 
informațiile menționate la alineatul (1) se 
furnizează subiectului cât mai curând 
posibil;

(a) referitor la subiecții aflați în 
incapacitate, consimțământul în cunoștință 
de cauză menționat la alineatul (1) se 
obține cât mai curând posibil de la 
reprezentantul legal, iar informațiile 
menționate la alineatul (1) se furnizează 
subiectului cât mai curând posibil;

Or. fr

Amendamentul 19
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36a
Datele cu caracter personal cu privire la 
pacienți sunt prelucrate în baza de date 
descrisă mai sus într-un mod care nu 
permite identificarea directă a acestor 
pacienți (acestea nu menționează numele 
sau adresa pacienților). Cu toate acestea, 
persoanele care trebuie să cunoască 
identitatea pacienților în scopul protejării 
intereselor vitale ale acestora au 
posibilitatea de a accesa aceste informații 
(prin intermediul unui cod adecvat).

Or. en
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Justificare

Scopul bazei de date AEM este acela de a nu permite identificarea directă a pacienților. De 
aceea, baza de date AEM ar trebui să conțină doar date pseudonimizate care permit doar 
identificarea subiectului la nivelul celor care au cu adevărat nevoie de această identificare 
pentru a oferi îngrijirile necesare pacienților, dacă este cazul.

Amendamentul 20
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Datele cu caracter personal 
prelucrate în baza de date electronică a 
Agenției sunt păstrate pe toată durata în 
care substanțele active conținute de unul 
sau mai multe dintre medicamentele 
experimentale care fac obiectul trialului 
se află în dezvoltare sau pe piața Uniunii.

Or. en

Justificare

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 
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.

Amendamentul 21
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În fiecare an, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European cu privire 
la controalele și inspecțiile efectuate în 
temeiul prezentului articol.

Or. fr

Amendamentul 22
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Baza de date a Uniunii Europene nu 
conține date cu caracter personal cu 
privire la subiecții care participă într-un 
trial.

Or. en

Amendamentul 23
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Datele cu caracter personal cu 
privire la subiecți prelucrate în baza de 
date a UE sunt păstrate pentru o perioadă 
de maximum cinci ani după încheierea 
trialului clinic. După expirarea acestei 
perioade, orice întrebare referitoare la 
trialul clinic trebuie adresată persoanei de 
contact principale comunicată de către 
sponsor.

Or. en



PE507.970v01-00 8/8 AM\930844RO.doc

RO

Justificare

Propunerea nu prevede o perioadă de păstrare în baza de date a UE. Legislația privind 
protecția datelor a UE prevede posibilitatea de a stabili perioade mai lungi de păstrare a 
datelor cu caracter personal în cazul cercetării științifice, cu condiția stabilirii unor măsuri 
de protecție adecvate. Amendamentul fixează perioade de păstrare suficient de lungi pentru a 
permite identificarea retroactivă a cazurilor de abuz ale trialurilor clinice. Ia în considerare 
avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Amendamentul 24
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 12 – punctul 54 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– în cazul trialurilor cu minori sau subiecți 
aflați în incapacitate, se descriu procedurile 
de obținere a consimțământului în 
cunoștință de cauză de la părinte (părinți) 
sau reprezentantul legal, precum și 
implicarea minorului sau a subiectului 
aflat în incapacitate;

– în cazul trialurilor cu subiecți aflați în 
incapacitate, se descriu procedurile de 
obținere a consimțământului în cunoștință 
de cauză de la părinte (părinți) sau 
reprezentantul legal, precum și implicarea 
subiectului aflat în incapacitate;

Or. fr

Amendamentul 25
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 12 – punctul 54 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– în cazul trialurilor cu minori, se descriu 
procedurile de obținere a 
consimțământului în cunoștință de cauză 
de la minor și de la părinte (părinți) sau 
reprezentantul legal, precum și implicarea 
minorului;

Or. fr


