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APPLICABLE LEGISLATION
• 4 April 2001-DIRECTIVE 2001/20/EC OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. Requirements for the
conduct of clinical trials in the EU.
• 8 April 2005-COMMISSION DIRECTIVE 2005/28/EC. Principles
and detailed guidelines for good clinical practice.
• EudraLex - Volume 10 Clinical trials guidelines. Contains
guidance documents applying to clinical trials.
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EU Clinical Trials Register
• Staggered release of clinical trial information from 22
March 2011
• Historical data (information entered into the EudraCT
database from 1 May 2004)
• Display of Trial Status
• Statistics on clinical trials
https://www.clinicaltrialsregister.eu/
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New Clinical Trial Regulation
• 17 July 2012, θ Commission ενζκρινε τθν
πρόταςθ "Proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the Council on
clinical trials on medicinal products for human
use, and repealing Directive 2001/20/EC “.
• 2 Απριλίου 2014, ψιφιςθ απο το Ευρωπαικό
Κοινοβοφλιο.
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Ποιές είναι οι βασικές αλλαγές που αναφέρονται
στον Κανονισμό;
Γενικι αρχι: μια κλινικι δοκιμι μπορεί να διεξαχκεί
μόνον εφόςον:
(i) τα δικαιϊματα, θ αςφάλεια, θ αξιοπρζπεια και θ
ευθμερία των ατόμων προςτατεφονται και
υπεριςχφουν όλων των άλλων ςυμφερόντων και
(ii) ζχει ςχεδιαςτεί για να παράγει αξιόπιςτα και
ζγκυρα δεδομζνα.
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Ποιές είναι οι βασικές αλλαγές που αναφέρονται
στον Κανονισμό;
Απλοποιθμζνθ διαδικαςία ζγκριςθσ
Τποβολι τθσ αίτθςθσ αποκλειςτικά μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ
Απλοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ υποβολισ εκκζςεων
Δυνατότθτα για τθν Ε. Επιτροπι να διενεργεί
ελζγχουσ ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ και ςε τρίτεσ χϊρεσ
Διαφάνεια: λεπτομερείσ περιλιψεισ τθσ μελζτθσ κα
δθμοςιεφονται ςε ευρωπαϊκι βάςθ δεδομζνων που κα
είναι προςβάςιμθ ςτο κοινό.
9

Ποιές είναι οι βασικές αλλαγές που αναφέρονται
στον Κανονισμό;

Κλινικι δοκιμι ςε καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ,
Eιςαγωγι τθσ ζννοιασ τθσ «ςυν-χορθγία"
Αποηθμίωςθ
υντονιςτικι και ςυμβουλευτικι ομάδα για τισ
κλινικζσ δοκιμζσ(CTAG)
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Ποιές είναι οι βασικές αλλαγές που αναφέρονται
στον Κανονισμό;

«κλινικι
μελζτθ»

«κλινικι
δοκιμι»

«μθ
παρεμβατικι
μελζτθ»
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«κλινική μελζτη»:
κάκε διερεφνθςθ επί ανκρϊπου θ
οποία αποβλζπει:
α) ςτον προςδιοριςμό ι τθν
επαλικευςθ των κλινικϊν,
φαρμακολογικϊν ι άλλων
φαρμακοδυναμικϊν
αποτελεςμάτων ενόσ ι
περιςςότερων φαρμάκων,
β)ςτον προςδιοριςμό τυχόν
ανεπικφμθτων ενεργειϊν ενόσ ι
περιςςότερων φαρμάκων, ι
γ)ςτθ μελζτθ τθσ απορρόφθςθσ,
τθσ κατανομισ, του
μεταβολιςμοφ και τθσ απζκκριςθσ
ενόσ ι περιςςοτζρων υπό ζρευνα
φαρμάκων,με ςτόχο τθ
διακρίβωςθ τθσ αςφάλειασ και/ι
τθσ αποτελεςματικότθτασ των εν
λόγω φαρμάκων,

«κλινική δοκιμή»: μια κλινικι μελζτθ που πλθροί οποιαδιποτε
από τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) θ ζνταξθ του ςυμμετζχοντοσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ
κεραπευτικι ςτρατθγικι προαποφαςίηεται και δεν εμπίπτει ςτθ
ςυνικθ κλινικι πρακτικι του ενδιαφερόμενου κράτουσ μζλουσ,
β ) θ απόφαςθ για τθ χοριγθςθ των υπό ζρευνα φαρμάκων
λαμβάνεται μαηί με τθν απόφαςθ να ενταχκεί ο ςυμμετζχων
ςτθν κλινικι μελζτθ, ι
γ) διαδικαςίεσ διάγνωςθσ ι παρακολοφκθςθσ επιπλζον τθσ
ςυνικουσ κλινικισ πρακτικισ εφαρμόηονται ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ,
«κλινική δοκιμή χαμηλήσ παρζμβαςησ»: μια κλινικι δοκιμι
που πλθροί όλεσ τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) τα υπό ζρευνα φάρμακα, εκτόσ από τα εικονικά ςκευάςματα
ζχουν άδεια κυκλοφορίασ,
β) ςφμφωνα με το πρωτόκολλο τθσ κλινικισ δοκιμισ,
i)τα υπό ζρευνα φάρμακα χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ, ι
ii)θ χριςθ των υπό ζρευνα φαρμάκων είναι βαςιςμζνθ ςε
ςτοιχεία και υποςτθρίηεται από δθμοςιευμζνα επιςτθμονικά
ςτοιχεία για τθν αςφάλεια και τθν αποτελεςματικότθτα των εν
λόγω φαρμάκων ςε κακζνα από τα ενδιαφερόμενα κράτθ μζλθ,
και
γ) οι πρόςκετεσ διαδικαςίεσ διάγνωςθσ ι παρακολοφκθςθσ δεν
προκαλοφν περιςςότερο από τον ελάχιςτο πρόςκετο κίνδυνο ι
επιβάρυνςθ για τθν αςφάλεια των ςυμμετεχόντων ςε ςφγκριςθ
με τθν ςυνικθ κλινικι πρακτικι ςε οποιοδιποτε ενδιαφερόμενο
κράτοσ μζλοσ,
μη παρεμβατική μελζτη»: κλινικι μελζτθ πλθν τθσ κλινικισ
δοκιμισ,
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Άρθρο 5
Υποβολή αίτηςησ
.•

ο χορθγόσ υποβάλλει φάκελο αίτθςθσ ςτο επιλεγμζνο
ενδιαφερόμενο κράτοσ (Intended Member State) μζλοσ μζςω
τθσ πφλθσ που αναφζρεται ςτο άρκρο 80.
• Ο χορθγόσ προτείνει ζνα από τα ενδιαφερόμενα κράτθ μζλθ
ωσ αναφζρον κράτοσ μζλοσ(Reporting Member State).
• Εντόσ δζκα θμερϊν από τθν υποβολι του φακζλου αίτθςθσ, το
αναφζρον κράτοσ μζλοσ επικυρϊνει τθν αίτθςθ λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ απόψεισ που εξζφραςαν τα άλλα ενδιαφερόμενα
κράτθ μζλθ και ενθμερϊνει τον χορθγό μζςω τθσ πφλθσ τθσ ΕΕ
ςχετικά με τα εξισ:
α)εάν θ κλινικι δοκιμι για τθν οποία υποβάλλεται αίτθςθ
εμπίπτει ςτο πεδίο του παρόντοσ κανονιςμοφ·
β)εάν ο φάκελοσ αίτθςθσ είναι πλιρθσ ςφμφωνα με το
παράρτθμα Ι.
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Άρθρο 6
Έκθεςη αξιολόγηςησ – Πτυχζσ που καλφπτονται από το μζροσ Ι
• Σο αναφζρον κράτοσ μζλοσ καταρτίηει ζκκεςθ αξιολόγθςθσ. Η
αξιολόγθςθ των πτυχϊν τθσ παραγράφου 1 ςυνιςτοφν το μζροσ 1
τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ.
• Σο αναφζρον κράτοσ μζλοσ υποβάλλει το τελικό μζροσ Ι τθσ
ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ μζςω τθσ πφλθσ τθσ ΕΕ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυμπεράςματοσ, ςτον χορθγό και ςτα άλλα ενδιαφερόμενα κράτθ μζλθ εντόσ 45 θμερϊν από τθν θμερομθνία επικφρωςθσ.
• Η θμερομθνία κατά τθν οποία υποβάλλεται από το αναφζρον
κράτοσ μζλοσ το τελικό μζροσ I τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ ςτον
χορθγό και ςτα άλλα ενδιαφερόμενα κράτθ μζλθ είναι θ
θμερομθνία κοινοποίθςθσ (Reporting date).
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Για κλινικζσ δοκιμζσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν πλείονα κράτθ
μζλθ θ αξιολόγθςθ περιλαμβάνει τρία ςτάδια:
α) ζνα ςτάδιο αρχικισ αξιολόγθςθσ που διενεργείται από το
αναφζρον κράτοσ μζλοσ εντόσ 26 θμερϊν από τθν θμερομθνία
επικφρωςθσ·
β) ζνα ςτάδιο ςυντονιςμζνθσ επανεξζταςθσ που διενεργείται
εντόσ 12 θμερϊν από το τζλοσ του ςταδίου αρχικισ
αξιολόγθςθσ ςτο οποίο ςυμμετζχουν όλα τα ενδιαφερόμενα
κράτθ μζλθ· και
γ) ζνα ςτάδιο ενοποίθςθσ που διενεργείται από το αναφζρον
κράτοσ μζλοσ εντόσ επτά θμερϊν από το τζλοσ του ςταδίου
ςυντονιςμζνθσ επανεξζταςθσ.
ΤΝΟΛΟ 45 θμζρεσ
Κατά το ςτάδιο αρχικισ αξιολόγθςθσ το αναφζρον κράτοσ
μζλοσ ςυντάςςει ζνα ςχζδιο του μζρουσ I τθσ ζκκεςθσ
αξιολόγθςθσ και το διανζμει ςε όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα
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κράτθ μζλθ.

Άρθρο 7
Έκθεςη αξιολόγηςησ – Πτυχζσ που καλφπτονται από το μζροσ ΙΙ
• Κάκε ενδιαφερόμενο κράτοσ μζλοσ αξιολογεί, για τθ δικι του επικράτεια,
τθν αίτθςθ(εντόσ 45 θμερϊν από τθν θμερομθνία επικφρωςθσ και
υποβάλλει, μζςω τθσ πφλθσ τθσ ΕΕ) ςε ςχζςθ με τισ ακόλουκεσ πτυχζσ:
α)τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ για ςυγκατάκεςθ μετά από
ενθμζρωςθ που ορίηονται ςτο κεφάλαιο V·
β)τθ ςυμμόρφωςθ των ρυκμίςεων όςον αφορά τθν ανταμοιβι ι τθν
αποηθμίωςθ των ςυμμετεχόντων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
κεφαλαίου V και των ερευνθτϊν·
γ)τθ ςυμμόρφωςθ των ρυκμίςεων όςον αφορά τθν ςτρατολόγθςθ των
ςυμμετεχόντων με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο κεφάλαιο V·
δ)τθ ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 95/46/ΕΚ·
ε)τθ ςυμμόρφωςθ με το άρκρο 49 (Καταλλθλότθτα των ατόμων που ςυμμετζχουν)·
ςτ)τθ ςυμμόρφωςθ με το άρκρο 50(Καταλλθλότθτα των κζντρων διεξαγωγισ )·
η)τθ ςυμμόρφωςθ με το άρκρο 76·(Αποηθμίωςθ)
θ)τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ εφαρμοςτζουσ κανόνεσ για τθ ςυλλογι, τθν
φφλαξθ και τθ μελλοντικι χριςθ βιολογικϊν δειγμάτων του
ςυμμετζχοντοσ.
• Η αξιολόγθςθ των πτυχϊν που αναφζρονται ςτο πρϊτο εδάφιο ςυνιςτοφν
το μζροσ ΙΙ τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ.
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Άρθρο 8
Απόφαςη ςχετικά με την κλινική δοκιμή
• Κάκε ενδιαφερόμενο κράτοσ μζλοσ ενθμερϊνει τον χορθγό μζςω
τθσ πφλθσ τθσ ΕΕ εάν ζχει εγκρικεί θ κλινικι δοκιμι, εάν θ ζγκριςι
τθσ υπόκειται ςε όρουσ ι εάν ζχει απορριφκεί.
• Αν το αναφζρον κράτοσ μζλοσ καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι θ
κλινικι δοκιμι δεν είναι αποδεκτι όςον αφορά το μζροσ Ι τθσ
ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ, το εν λόγω ςυμπζραςμα κεωρείται ότι
αποτελεί το ςυμπζραςμα του ενδιαφερόμενου κράτουσ μζλουσ.
• Η δεοντολογικι εξζταςθ διενεργείται από επιτροπι δεοντολογίασ
ςφμφωνα με το δίκαιο του ενδιαφερόμενου κράτουσ μζλουσ. Η
εξζταςθ αυτι μπορεί να περιλαμβάνει πτυχζσ που εξετάηονται ςτο
μζροσ I ςτα πλαίςια τθσ ζγκριςθσ κλινικισ δοκιμισ κατά τθν ζννοια
του άρκρου 6 και ςτο μζροσ II τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ κατά τθν
ζννοια του άρκρου 7 όπωσ κρίνεται ςκόπιμο για κάκε
ενδιαφερόμενο κράτοσ μζλοσ.
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Άρθρο 80
Πφλη τησ ΕΕ
• Ο οργανιςμόσ, ςε ςυνεργαςία με τα κράτθ μζλθ και
τθν Επιτροπι, δθμιουργεί και διατθρεί μια πφλθ ςε
επίπεδο Ζνωςθσ ωσ ενιαίο ςθμείο ειςόδου για τθν
υποβολι δεδομζνων και πλθροφοριϊν που
αφοροφν τισ κλινικζσ δοκιμζσ ςφμφωνα με τον
παρόντα κανονιςμό. Η πφλθ τθσ ΕΕ είναι προθγμζνθσ
τεχνολογίασ και φιλικι προσ το χριςτθ ϊςτε να
αποφεφγεται άςκοπο ζργο.
• Σα δεδομζνα και οι πλθροφορίεσ που υποβάλλονται
μζςω τθσ πφλθσ τθσ ΕΕ αποκθκεφονται ςτθ βάςθ
δεδομζνων τθσ ΕΕ.
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Άρθρο 81
Βάςη Δεδομζνων

Ε.Ε.

• Ο οργανιςμόσ ςε ςυνεργαςία με τα κράτθ μζλθ και τθν
Επιτροπι δθμιουργεί και ςυντθρεί βάςθ δεδομζνων τθσ ΕΕ
ςτο επίπεδο τθσ Ζνωςθσ.
• Η βάςθ δεδομζνων τθσ ΕΕ προςδιορίηει κάκε κλινικι δοκιμι
με μοναδικό αρικμό δοκιμισ ΕΕ.
• Δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ να ζχουν
πρόςβαςθ ςε κλινικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με φάρμακα.
• Η βάςθ δεδομζνων τθσ ΕΕ είναι προςβάςιμθ από το κοινό
εκτόσ εάν, για το ςφνολο ι μζροσ των δεδομζνων και των
πλθροφοριϊν που περιζχει, δικαιολογείται απόρρθτο .
• Δεν είναι δυνατι θ πρόςβαςθ του κοινοφ ςε προςωπικά
δεδομζνα των ςυμμετεχόντων.
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Άρθρο 99
Έναρξη ιςχφοσ

• Ο παρϊν κανονιςμόσ αρχίηει να ιςχφει τθν εικοςτι
θμζρα από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
• Εφαρμόηεται 6 μινεσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ
ανακοίνωςθσ που αναφζρεται ςτο άρκρο 82
παράγραφοσ 3 και εν πάςθ περιπτϊςει όχι νωρίτερα
από 28 Μαΐου 2016.
Στραςβοφργο, 16 Απριλίου 2014.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο
Ο Πρόεδροσ M. SCHULZ
Για το υμβοφλιο
Ο Πρόεδροσ Δ. ΚΟΤΡΚΟΤΛΑ
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CLINICAL TRIALS : HISTORICAL OVERVIEW AND APPLICABLE LEGISLATION

ασ ευχαριςτϊ!!!
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