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Ændringsforslag 75
Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I et klinisk forsøg bør forsøgspersoners 
sikkerhed og rettigheder beskyttes, og de
genererede data bør være pålidelige og 
robuste.

(1) I et klinisk forsøg bør forsøgspersoners 
sikkerhed, rettigheder og velfærd
beskyttes, og de genererede data bør være 
pålidelige og robuste.

Or. en

Begrundelse

Ifølge artikel 3 i den foreslåede forordning og ifølge artikel 6 i World Medical Associations 
Helsingfors-erklæring om etiske principper for medicinsk forskning med mennesker (Seoul 
2008) bør enkeltpersoners sikkerhed, rettigheder og velfærd prioriteres.

Ændringsforslag 76
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I et klinisk forsøg bør forsøgspersoners 
sikkerhed og rettigheder beskyttes, og de 
genererede data bør være pålidelige og 
robuste.

(1) I et klinisk forsøg bør forsøgspersoners 
sikkerhed, rettigheder og helbred
beskyttes, og de genererede data bør være 
pålidelige og robuste.

Or. en

Ændringsforslag 77
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
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Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I et klinisk forsøg bør forsøgspersoners 
sikkerhed og rettigheder beskyttes, og de 
genererede data bør være pålidelige og 
robuste.

(1) I et klinisk forsøg bør forsøgspersoners 
sikkerhed og rettigheder beskyttes, og de 
genererede data bør være pålidelige og 
robuste og afspejle befolkningens 
diversitet med hensyn til alder og 
kønsbalance.

Or. en

Ændringsforslag 78
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I et klinisk forsøg bør forsøgspersoners 
sikkerhed og rettigheder beskyttes, og de 
genererede data bør være pålidelige og 
robuste.

(1) I et klinisk forsøg bør forsøgspersoners 
sikkerhed og rettigheder beskyttes, og de 
genererede data bør være pålidelige og 
robuste. Forsøgspersonernes interesser 
bør altid prioriteres højere end andre 
interesser.

Or. sl

Ændringsforslag 79
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at give mulighed for uafhængig 
kontrol med, om disse principper 
overholdes, bør et klinisk forsøg være 
betinget af en forhåndsgodkendelse.

(2) For at give mulighed for uafhængig 
kontrol med, om disse principper 
overholdes, bør et klinisk forsøg være 
betinget af en forhåndsgodkendelse, og det 
bør sikres, at de personer, der tildeler 
godkendelsen, ikke har 
interessekonflikter, og at de er 
uafhængige af sponsoren, institutionen på 
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forsøgsstedet og de involverede 
investigatorer.

Or. en

Ændringsforslag 80
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at give mulighed for uafhængig 
kontrol med, om disse principper 
overholdes, bør et klinisk forsøg være 
betinget af en forhåndsgodkendelse.

(2) For at give mulighed for uafhængig 
kontrol med, om disse principper 
overholdes, bør et klinisk forsøg være 
betinget af en forhåndsgodkendelse og 
forudgående godkendelse fra en etisk 
komité.

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse er i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i direktiv 2001/20/EF og sikrer 
princippet om en undersøgelsesprotokols forudgående godkendelse i henhold til artikel 15 i 
World Medical Associations Helsingfors-erklæring (Seoul, 2008) og afdeling 2.6 i ICH-
retningslinjerne for god klinisk praksis i betragtningerne i forslaget til forordning.

Ændringsforslag 81
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at give mulighed for uafhængig 
kontrol med, om disse principper 
overholdes, bør et klinisk forsøg være 

(2) For at give mulighed for uafhængig 
kontrol med, om disse principper 
overholdes, bør et klinisk forsøg være 
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betinget af en forhåndsgodkendelse. betinget af en forhåndsgodkendelse, som 
skal omfatte en revision udført af en etisk 
komité.

Or. en

Begrundelse

Selv om vi er enige i, at en godkendelse fra en etisk komité er nødvendig, tilslutter vi os i høj 
grad det aktuelle forslag om én afgørelse pr. medlemsstat. Den nuværende ordlyd giver det 
indtryk, at der er to trin, og det bør tydeligvis ikke være tilfældet. Ordlyden bør udarbejdes på 
en måde, som sikrer, at godkendelsen omfatter en etisk godkendelse, og at denne er 
specificeret i forordningen og tager hensyn til tidsfrister.

Ændringsforslag 82
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at give mulighed for uafhængig 
kontrol med, om disse principper 
overholdes, bør et klinisk forsøg være 
betinget af en forhåndsgodkendelse.

(2) For at give mulighed for uafhængig 
kontrol med, om disse principper 
overholdes, bør et klinisk forsøg være 
betinget af en forhåndsgodkendelse. Denne 
godkendelse bør omfatte videnskabelige, 
etiske og administrative aspekter.

Or. en

Begrundelse

Den videnskabelige evaluering kunne ikke adskilles fra den etiske.

Ændringsforslag 83
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den nuværende definition af et klinisk (3) Den nuværende definition af et klinisk 



AM\928644DA.doc 7/73 PE506.158v01-00

DA

forsøg, som findes i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2001/20/EF af 4. april 
2001 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om anvendelse af god klinisk 
praksis ved gennemførelse af kliniske 
forsøg med lægemidler til human brug, bør 
præciseres. Med henblik herpå bør 
begrebet klinisk forsøg defineres mere 
præcist ved at indføre det bredere begreb 
"klinisk undersøgelse", som det kliniske 
forsøg er en kategori af. Denne kategori 
bør fastlægges på grundlag af specifikke 
kriterier. Denne fremgangsmåde tager 
behørigt hensyn til internationale 
retningslinjer og er i overensstemmelse 
med EU's lovgivning om lægemidler, som 
bygger på opdelingen mellem "klinisk 
forsøg" og "ikke-
interventionsundersøgelse". 

forsøg, som findes i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2001/20/EF af 4. april 
2001 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om anvendelse af god klinisk 
praksis ved gennemførelse af kliniske 
forsøg med lægemidler til human brug, bør 
præciseres.

Or. en

Begrundelse

Den gamle definition fra direktiv 2001/20/EF af et "klinisk forsøg" bør bevares sammen med 
den nye indførelse af lav-interventionsforsøg med én præcisering. Det bør præciseres, at 
sikkerheden efter tilladelse til markedsføring og effektivitetsundersøgelser er dækket af 
definitionen af et klinisk forsøg og dermed af forordningen. Disse ændringer indføres med 
vores ændringsforslag 3,4 og 5.

Ændringsforslag 84
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Anvendelsesområdet for denne 
forordning er grundlæggende det samme 
som for direktiv 2001/20/EF. 
Anvendelsesområdet er begrænset til 
klinisk forskning om humanmedicinske 
lægemidler, men er meget bredt, idet det 
kun udelukker ikke-
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interventionsundersøgelser, dvs. 
undersøgelser blandt læger uden 
yderligere intervention. Ikke-
interventionsundersøgelser er navnlig 
undersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring, som indledes, 
gennemføres eller finansieres af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen. 
De gør det muligt at udtrække data. De er 
omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/83/EF af 
6. november 2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler. 

Or. fr

Ændringsforslag 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2001/20/EF havde til formål at 
forenkle og harmonisere de administrative 
bestemmelser vedrørende kliniske forsøg i 
Den Europæiske Union. Erfaringen viser 
dog, at en harmoniseret tilgang til 
regulering af kliniske forsøg kun er blevet 
delvist gennemført. Dette gør det særligt 
vanskeligt at gennemføre et klinisk forsøg i 
flere medlemsstater. Den videnskabelige 
udvikling viser imidlertid, at fremtidige 
kliniske forsøg i højere grad vil være 
målrettet særlige patientpopulationer, 
såsom undergrupper, der identificeres 
gennem genominformation. For at kunne 
medtage et tilstrækkeligt antal patienter i 
sådanne forsøg kan det være nødvendigt at 
inddrage mange eller alle medlemsstater. 
De nye procedurer for godkendelse af 
kliniske forsøg bør tilskynde til, at så 
mange medlemsstater som muligt 
inddrages. For at forenkle 

(4) Direktiv 2001/20/EF havde til formål at 
forenkle og harmonisere de administrative 
bestemmelser vedrørende kliniske forsøg i 
Den Europæiske Union. Erfaringen viser 
dog, at en harmoniseret tilgang til 
regulering af kliniske forsøg kun er blevet 
delvist gennemført. Dette gør det særligt 
vanskeligt at gennemføre et klinisk forsøg i 
flere medlemsstater. Den videnskabelige 
udvikling viser imidlertid, at fremtidige 
kliniske forsøg i højere grad vil være 
målrettet særlige patientpopulationer, 
såsom undergrupper, der identificeres 
gennem genominformation. For at kunne 
medtage et tilstrækkeligt antal patienter i 
sådanne forsøg kan det være nødvendigt at 
inddrage mange eller alle medlemsstater. 
De nye procedurer for godkendelse af 
kliniske forsøg bør tilskynde til, at så 
mange medlemsstater som muligt 
inddrages. For at forenkle 
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ansøgningsprocedurerne bør de mange 
fremlæggelser af stort set identiske 
oplysninger undgås og erstattes af 
indgivelse af ét ansøgningsdossier via en 
fælles portal for indgivelse af ansøgninger 
til alle de berørte medlemsstater.

ansøgningsprocedurerne bør de mange 
fremlæggelser af stort set identiske 
oplysninger undgås og erstattes af 
indgivelse af ét ansøgningsdossier via en 
fælles portal for indgivelse af ansøgninger 
til alle de berørte medlemsstater. Portalen 
bør reducere unødigt bureaukrati, således 
at ikke kun sponsorer og akademiske 
forskere, der gennemfører multinational 
forskning, men også offentlige 
myndigheder, kan drage nytte heraf.

Or. fi

Ændringsforslag 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2001/20/EF havde til formål at 
forenkle og harmonisere de administrative 
bestemmelser vedrørende kliniske forsøg i 
Den Europæiske Union. Erfaringen viser 
dog, at en harmoniseret tilgang til 
regulering af kliniske forsøg kun er blevet 
delvist gennemført. Dette gør det særligt 
vanskeligt at gennemføre et klinisk forsøg i 
flere medlemsstater. Den videnskabelige 
udvikling viser imidlertid, at fremtidige 
kliniske forsøg i højere grad vil være 
målrettet særlige patientpopulationer, 
såsom undergrupper, der identificeres 
gennem genominformation. For at kunne 
medtage et tilstrækkeligt antal patienter i 
sådanne forsøg kan det være nødvendigt at 
inddrage mange eller alle medlemsstater. 
De nye procedurer for godkendelse af 
kliniske forsøg bør tilskynde til, at så 
mange medlemsstater som muligt 
inddrages. For at forenkle 
ansøgningsprocedurerne bør de mange 
fremlæggelser af stort set identiske 
oplysninger undgås og erstattes af 

(4) Direktiv 2001/20/EF havde til formål at 
forenkle og harmonisere de administrative 
bestemmelser vedrørende kliniske forsøg i 
Den Europæiske Union. Erfaringen viser 
dog, at en harmoniseret tilgang til 
regulering af kliniske forsøg kun er blevet 
delvist gennemført. Dette gør det særligt 
vanskeligt at gennemføre et klinisk forsøg i 
flere medlemsstater. Den videnskabelige 
udvikling viser imidlertid, at fremtidige
kliniske forsøg i højere grad vil være 
målrettet særlige patientpopulationer, 
såsom undergrupper, der identificeres 
gennem genominformation. For at kunne 
medtage et tilstrækkeligt antal patienter i 
sådanne forsøg kan det være nødvendigt at 
inddrage mange eller alle medlemsstater. 
De nye procedurer for godkendelse af 
kliniske forsøg bør tilskynde til, at så 
mange medlemsstater som muligt 
inddrages. For at forenkle 
ansøgningsprocedurerne bør de mange 
fremlæggelser af stort set identiske 
oplysninger undgås og erstattes af 
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indgivelse af ét ansøgningsdossier via en 
fælles portal for indgivelse af ansøgninger 
til alle de berørte medlemsstater.

indgivelse af ét ansøgningsdossier via en 
fælles portal for indgivelse af ansøgninger 
til alle de berørte medlemsstater. Eftersom 
kliniske forsøg udført i en enkelt 
medlemsstat også er uundværlige for den 
europæiske kliniske forskning, bør 
proceduren i denne forordning også finde 
anvendelse på sådanne kliniske forsøg. 
Ansøgningsdossieret bør også for sådanne 
kliniske forsøg indgives via EU-portalen.

Or. fr

Ændringsforslag 87
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Erfaringerne med direktiv 2001/20/EF 
har ligeledes vist, at målsætningen om 
forenkling og harmonisering af de
administrative bestemmelser vedrørende 
kliniske forsøg i EU ikke kan opnås i den 
retlige form af et direktiv, men kun kan nås 
med den retlige form af en forordning. Kun 
en forordning sikrer, at medlemsstaterne 
baserer deres vurdering af en ansøgning 
om godkendelse af et klinisk forsøg på 
identiske kriterier, snarere end på 
forskellige nationale 
gennemførelsesforanstaltninger. Dette 
gælder ikke kun for hele 
godkendelsesproceduren, men også for alle 
andre forhold, der behandles i denne 
forordning, f.eks. sikkerhedsindberetning 
under kliniske forsøg og kravene om 
mærkning af lægemidler, der bruges i 
forbindelse med et klinisk forsøg.

(5) Erfaringerne med direktiv 2001/20/EF 
har ligeledes vist, at målsætningen om 
forenkling og harmonisering af de 
bestemmelser vedrørende kliniske forsøg i 
EU ikke kan opnås i den retlige form af et 
direktiv, men kun kan nås med den retlige 
form af en forordning. Kun en forordning 
sikrer, at medlemsstaterne baserer deres 
vurdering af en ansøgning om godkendelse 
af et klinisk forsøg på identiske kriterier, 
snarere end på forskellige nationale 
gennemførelsesforanstaltninger. Dette 
gælder ikke kun for hele 
godkendelsesproceduren, men også for alle 
andre forhold, der behandles i denne 
forordning, f.eks. sikkerhedsindberetning 
under kliniske forsøg og kravene om 
mærkning af lægemidler, der bruges i 
forbindelse med et klinisk forsøg.

Or. en
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Begrundelse

Adjektivet administrative bør slettes, da der er behov for ikke kun at harmonisere de 
administrative aspekter, men også de etiske.

Ændringsforslag 88
Anna Záborská

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De berørte medlemsstater bør 
samarbejde ved vurderingen af en 
anmodning om godkendelse af et klinisk 
forsøg. Dette samarbejde bør ikke omfatte 
aspekter af egentlig national karakter 
eller etiske aspekter af et klinisk forsøg, 
såsom informeret samtykke. 

(6) De berørte medlemsstater bør 
samarbejde ved vurderingen af en 
anmodning om godkendelse af et klinisk 
forsøg.

Or. fr

Ændringsforslag 89
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De berørte medlemsstater bør 
samarbejde ved vurderingen af en 
anmodning om godkendelse af et klinisk 
forsøg. Dette samarbejde bør ikke omfatte 
aspekter af egentlig national karakter eller 
etiske aspekter af et klinisk forsøg, såsom 
informeret samtykke.

(6) De berørte medlemsstater bør 
samarbejde ved vurderingen af en
anmodning om godkendelse af et klinisk 
forsøg. Dette samarbejde bør ikke omfatte 
aspekter af egentlig national karakter.

Or. en
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Ændringsforslag 90
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fristerne for vurdering af et 
ansøgningsdossier for kliniske forsøg skal 
være tilstrækkelig lange til, at man kan 
vurdere dokumentationen, samtidig med at 
det sikres, at der er hurtig adgang til nye, 
innovative behandlinger, og at EU 
forbliver et attraktivt sted for 
gennemførelse af kliniske forsøg. På denne 
baggrund indførte direktiv 2001/20/EF 
begrebet stiltiende godkendelse. Dette 
begreb bør opretholdes for at sikre, at 
tidsfristerne overholdes. I tilfælde af en 
krise på folkesundhedsområdet bør 
medlemsstaterne have mulighed for hurtigt 
at vurdere og godkende en ansøgning om et 
klinisk forsøg. Der bør derfor ikke 
fastsættes nogen minimumsfrister for 
godkendelse.

(8) Fristerne for vurdering af et 
ansøgningsdossier for kliniske forsøg skal 
være tilstrækkelig lange til, at man kan 
vurdere dokumentationen, samtidig med at 
det sikres, at der er hurtig adgang til nye, 
innovative behandlinger, og at EU 
forbliver et attraktivt sted for 
gennemførelse af kliniske forsøg. På denne 
baggrund indførte direktiv 2001/20/EF 
begrebet stiltiende godkendelse. Dette 
begreb bør opretholdes for at sikre, at 
tidsfristerne overholdes. Såfremt en berørt 
medlemsstat og en rapporterende 
medlemsstat ikke fremsender en 
vurderingsrapport, vurdering eller 
beslutning inden for den fastlagte frist, 
finder princippet om stiltiende 
godkendelse automatisk anvendelse. I 
tilfælde af en krise på 
folkesundhedsområdet bør 
medlemsstaterne have mulighed for hurtigt 
at vurdere og godkende en ansøgning om et 
klinisk forsøg. Der bør derfor ikke 
fastsættes nogen minimumsfrister for 
godkendelse.

Or. fr

Ændringsforslag 91
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fristerne for vurdering af et 
ansøgningsdossier for kliniske forsøg skal 

(8) Fristerne for vurdering af et 
ansøgningsdossier for kliniske forsøg skal 
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være tilstrækkelig lange til, at man kan 
vurdere dokumentationen, samtidig med at 
det sikres, at der er hurtig adgang til nye, 
innovative behandlinger, og at EU 
forbliver et attraktivt sted for 
gennemførelse af kliniske forsøg. På denne 
baggrund indførte direktiv 2001/20/EF 
begrebet stiltiende godkendelse. Dette 
begreb bør opretholdes for at sikre, at 
tidsfristerne overholdes. I tilfælde af en 
krise på folkesundhedsområdet bør 
medlemsstaterne have mulighed for hurtigt 
at vurdere og godkende en ansøgning om et 
klinisk forsøg. Der bør derfor ikke 
fastsættes nogen minimumsfrister for 
godkendelse.

være tilstrækkelig lange til, at man kan 
vurdere dokumentationen, samtidig med at 
det sikres, at der er hurtig adgang til nye, 
innovative behandlinger, og at EU 
forbliver et attraktivt sted for 
gennemførelse af kliniske forsøg. På denne 
baggrund indførte direktiv 2001/20/EF 
begrebet stiltiende godkendelse. Dette 
begreb bør opretholdes for at sikre, at 
tidsfristerne overholdes, medmindre 
medlemsstater anfører, at særlige 
omstændigheder gør sig gældende, som 
begrunder mindre forsinkelser. I tilfælde 
af en krise på folkesundhedsområdet bør 
medlemsstaterne have mulighed for hurtigt 
at vurdere og godkende en ansøgning om et 
klinisk forsøg. Der bør derfor ikke 
fastsættes nogen minimumsfrister for 
godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Samtidig med at tidsfristerne skal overholdes, afhænger medlemsstaternes muligheder for at 
overholde dem både af rutinemæssige og uforudseelige elementer, der er relateret til 
indholdet af ansøgningen, og operationel kapacitet, der kan forhindre en hurtig vurdering. 
Når særlige omstændigheder gør sig gældende, bør medlemsstaterne kunne markere disse for 
at forhindre stiltiende godkendelse og samtidig tilstræbe at afslutte vurderingen rettidigt.

Ændringsforslag 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fristerne for vurdering af et 
ansøgningsdossier for kliniske forsøg skal 
være tilstrækkelig lange til, at man kan 
vurdere dokumentationen, samtidig med at 
det sikres, at der er hurtig adgang til nye, 
innovative behandlinger, og at EU 
forbliver et attraktivt sted for 

(8) Fristerne for vurdering af et 
ansøgningsdossier for kliniske forsøg skal 
være tilstrækkelig lange til, at man kan 
vurdere dokumentationen, samtidig med at 
det sikres, at der er hurtig adgang til nye, 
innovative behandlinger, og at EU 
forbliver et attraktivt sted for 
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gennemførelse af kliniske forsøg. På denne 
baggrund indførte direktiv 2001/20/EF 
begrebet stiltiende godkendelse. Dette 
begreb bør opretholdes for at sikre, at 
tidsfristerne overholdes. I tilfælde af en 
krise på folkesundhedsområdet bør 
medlemsstaterne have mulighed for hurtigt 
at vurdere og godkende en ansøgning om et 
klinisk forsøg. Der bør derfor ikke 
fastsættes nogen minimumsfrister for 
godkendelse.

gennemførelse af kliniske forsøg. På denne 
baggrund indførte direktiv 2001/20/EF 
begrebet implicit godkendelse, hvis der 
foreligger en positiv udtalelse fra den 
etiske komité, og den kompetente 
myndighed ved udløbet af en fastsat frist 
ikke har fremsat indsigelse. Dette begreb 
bør opretholdes for at sikre, at tidsfristerne 
overholdes. I tilfælde af en krise på 
folkesundhedsområdet bør 
medlemsstaterne have mulighed for hurtigt 
at vurdere og godkende en ansøgning om et 
klinisk forsøg. Der bør derfor ikke 
fastsættes nogen minimumsfrister for 
godkendelse, såfremt der opstår en krise 
på folkesundhedsområdet.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til direktiv 2001/20/EF bør være mere præcis. Ifølge direktivet bør der herske 
en formodning om, at et forsøg er tilladt, således at et klinisk forsøg kan påbegyndes, hvis der 
foreligger en positiv udtalelse fra den etiske komité, og den kompetente myndighed ved 
udløbet af en fastsat frist ikke har fremsat indsigelser. I undtagelsestilfælde, der rejser særlig 
vanskelige problemer, bør der imidlertid kræves en udtrykkelig skriftlig tilladelse. Det bør 
præciseres, at afsnittets sidste sætning kun henviser til kriser på folkesundhedsområdet.

Ændringsforslag 93
Georgios Koumoutsakos

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fristerne for vurdering af et 
ansøgningsdossier for kliniske forsøg skal 
være tilstrækkelig lange til, at man kan 
vurdere dokumentationen, samtidig med at 
det sikres, at der er hurtig adgang til nye,
innovative behandlinger, og at EU 
forbliver et attraktivt sted for 
gennemførelse af kliniske forsøg. På denne 
baggrund indførte direktiv 2001/20/EF 
begrebet stiltiende godkendelse. Dette 

(8) Fristerne for vurdering af et 
ansøgningsdossier for kliniske forsøg skal 
være tilstrækkelig lange til, at man kan 
vurdere dokumentationen, samtidig med at 
det sikres, at der er hurtig adgang til nye, 
innovative behandlinger, og at EU 
forbliver et attraktivt sted for 
gennemførelse af kliniske forsøg, hvor det 
først og fremmest er deltagernes 
sikkerhed og velfærd, der sikres. På denne 
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begreb bør opretholdes for at sikre, at 
tidsfristerne overholdes. I tilfælde af en 
krise på folkesundhedsområdet bør 
medlemsstaterne have mulighed for hurtigt 
at vurdere og godkende en ansøgning om et 
klinisk forsøg. Der bør derfor ikke 
fastsættes nogen minimumsfrister for 
godkendelse.

baggrund indførte direktiv 2001/20/EF 
begrebet stiltiende godkendelse. Dette 
begreb bør opretholdes for at sikre, at 
tidsfristerne overholdes. I tilfælde af en
krise på folkesundhedsområdet bør 
medlemsstaterne have mulighed for hurtigt 
at vurdere og godkende en ansøgning om et 
klinisk forsøg. Der bør derfor ikke 
fastsættes nogen minimumsfrister for 
godkendelse.

Or. el

Ændringsforslag 94
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fristerne for vurdering af et
ansøgningsdossier for kliniske forsøg skal 
være tilstrækkelig lange til, at man kan 
vurdere dokumentationen, samtidig med at 
det sikres, at der er hurtig adgang til nye, 
innovative behandlinger, og at EU 
forbliver et attraktivt sted for 
gennemførelse af kliniske forsøg. På denne 
baggrund indførte direktiv 2001/20/EF 
begrebet stiltiende godkendelse. Dette 
begreb bør opretholdes for at sikre, at 
tidsfristerne overholdes. I tilfælde af en 
krise på folkesundhedsområdet bør 
medlemsstaterne have mulighed for hurtigt 
at vurdere og godkende en ansøgning om et 
klinisk forsøg. Der bør derfor ikke 
fastsættes nogen minimumsfrister for 
godkendelse.

(8) Fristerne for vurdering af et 
ansøgningsdossier for kliniske forsøg skal 
være tilstrækkelig lange til, at man kan 
vurdere dokumentationen, samtidig med at 
det sikres, at der er hurtig adgang til nye, 
innovative såvel som eksisterende (f.eks. 
generiske lægemidler) behandlinger, og at 
EU forbliver et attraktivt sted for 
gennemførelse af kliniske forsøg. På denne 
baggrund indførte direktiv 2001/20/EF 
begrebet stiltiende godkendelse. Dette 
begreb bør opretholdes for at sikre, at 
tidsfristerne overholdes. I tilfælde af en 
krise på folkesundhedsområdet bør 
medlemsstaterne have mulighed for hurtigt 
at vurdere og godkende en ansøgning om et 
klinisk forsøg. Der bør derfor ikke 
fastsættes nogen minimumsfrister for 
godkendelse.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at der garanteres et effektivt godkendelsessystem til kliniske forsøg (især over 
for tidsfrister) for forsøg, der er relateret til godkendelse af generiske lægemidler, så 
eksisterende behandlinger, hvor patentet er ved at udløbe, hurtigt kan registreres som 
generiske lægemidler, så de kommer til gavn for et større antal patienter og samtidig 
medfører besparelser for sundhedssystemer.

Ændringsforslag 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Medlemsstaterne skal sikre, at 
kliniske forsøg kan gennemføres i både 
offentlige og private centre på lige vilkår i 
overensstemmelse med lovkravene.

Or. es

Begrundelse

I medlemsstater som Spanien, hvor der er betydelige forskelle mellem det offentlige og private 
sundhedsvæsen, er denne præcisering nødvendig for at sikre, at intet forhindrer, at kliniske 
forsøg gennemføres i private centre.

Ændringsforslag 96
Tadeusz Cymański

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Moderniseringen af it-
infrastrukturen, som skal fremme 
medlemsstaternes overholdelse af 
godkendelsesfristerne, kan 
medfinansieres gennem strukturfondene.

Or. pl
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Ændringsforslag 97
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Risikoen for forsøgspersoners 
sikkerhed i et klinisk forsøg stammer 
hovedsagelig fra to kilder: 
forsøgslægemidlet og interventionen. 
Mange kliniske forsøg indebærer imidlertid 
kun en minimal risiko for forsøgspersoners 
sikkerhed i forhold til normal klinisk 
praksis. Dette er især tilfældet, når 
forsøgslægemidlet er omfattet af en 
markedsføringstilladelse (dvs. kvalitet, 
sikkerhed og effekt er allerede blevet 
vurderet under proceduren for 
markedsføringstilladelse), og hvor 
interventionen kun medfører en meget 
begrænset ekstra risiko i forhold til normal 
klinisk praksis. Disse "kliniske lav-
interventionsforsøg" har ofte afgørende 
betydning for vurderingen af 
standardbehandlinger og -diagnoser og 
optimerer dermed anvendelsen af 
lægemidler og bidrager således til et højt 
folkesundhedsniveau. De bør være 
underlagt mindre strenge regler, såsom 
kortere godkendelsesfrister.

(9) Risikoen for forsøgspersoners 
sikkerhed i et klinisk forsøg stammer 
hovedsagelig fra to kilder: 
forsøgslægemidlet og interventionen. 
Mange kliniske forsøg indebærer imidlertid 
kun en minimal risiko for forsøgspersoners 
sikkerhed i forhold til normal klinisk 
praksis. Dette er især tilfældet, når 
forsøgslægemidlet er omfattet af en 
markedsføringstilladelse (dvs. kvalitet, 
sikkerhed og effekt er allerede blevet 
vurderet under proceduren for 
markedsføringstilladelse), og hvor 
interventionen kun medfører en meget 
begrænset ekstra risiko i forhold til den
bedste aktuelle, dokumenterede 
intervention. Disse "kliniske lav-
interventionsforsøg" har ofte afgørende 
betydning for vurderingen af 
standardbehandlinger og -diagnoser og 
optimerer dermed anvendelsen af 
lægemidler og bidrager således til et højt 
folkesundhedsniveau. De bør være 
underlagt mindre strenge regler, såsom 
kortere godkendelsesfrister.

Or. en

Ændringsforslag 98
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Risikoen for forsøgspersoners 
sikkerhed i et klinisk forsøg stammer 

(9) Risikoen for forsøgspersoners 
sikkerhed i et klinisk forsøg stammer 
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hovedsagelig fra to kilder: 
forsøgslægemidlet og interventionen. 
Mange kliniske forsøg indebærer imidlertid 
kun en minimal risiko for forsøgspersoners 
sikkerhed i forhold til normal klinisk 
praksis. Dette er især tilfældet, når 
forsøgslægemidlet er omfattet af en 
markedsføringstilladelse (dvs. kvalitet, 
sikkerhed og effekt er allerede blevet 
vurderet under proceduren for 
markedsføringstilladelse), og hvor 
interventionen kun medfører en meget 
begrænset ekstra risiko i forhold til normal 
klinisk praksis. Disse "kliniske lav-
interventionsforsøg" har ofte afgørende 
betydning for vurderingen af 
standardbehandlinger og -diagnoser og 
optimerer dermed anvendelsen af 
lægemidler og bidrager således til et højt 
folkesundhedsniveau. De bør være 
underlagt mindre strenge regler, såsom 
kortere godkendelsesfrister.

hovedsagelig fra to kilder: 
forsøgslægemidlet og interventionen. 
Mange kliniske forsøg indebærer imidlertid 
kun en minimal risiko for forsøgspersoners 
sikkerhed i forhold til normal klinisk 
praksis. Dette er især tilfældet, når 
forsøgslægemidlet er omfattet af en 
markedsføringstilladelse (dvs. kvalitet, 
sikkerhed og effekt er allerede blevet 
vurderet under proceduren for 
markedsføringstilladelse), og hvor 
interventionen kun medfører en meget 
begrænset ekstra risiko i forhold til normal 
klinisk praksis. Disse "kliniske lav-
interventionsforsøg" har ofte afgørende 
betydning for vurderingen af 
standardbehandlinger og -diagnoser og 
optimerer dermed anvendelsen af 
lægemidler og bidrager således til et højt 
folkesundhedsniveau. De bør være 
underlagt mindre strenge administrative
regler, såsom kortere godkendelsesfrister.

Or. en

Begrundelse

Princippet om "kliniske lav-interventionsforsøg" er godkendt, og en kortere frist må bifaldes. 
Men det bør ikke indebære en reduceret beskyttelse af forsøgspersonerne. Desuden er den 
foreslåede Europa-Kommission-test tilsyneladende i modstrid med den nyligt vedtagne 
lovgivning om lægemiddelovervågning, hvor det understreges, at opmærksomheden på 
lægemiddelsikkerheden på et hvilket som helst tidspunkt skal være høj både før og efter 
godkendelsen.

Ændringsforslag 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Risikoen for forsøgspersoners 
sikkerhed i et klinisk forsøg stammer 
hovedsagelig fra to kilder: 
forsøgslægemidlet og interventionen. 

(9) Risikoen for forsøgspersoners 
sikkerhed i et klinisk forsøg stammer 
hovedsagelig fra to kilder: 
forsøgslægemidlet og interventionen. 
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Mange kliniske forsøg indebærer imidlertid 
kun en minimal risiko for forsøgspersoners 
sikkerhed i forhold til normal klinisk 
praksis. Dette er især tilfældet, når 
forsøgslægemidlet er omfattet af en 
markedsføringstilladelse (dvs. kvalitet, 
sikkerhed og effekt er allerede blevet 
vurderet under proceduren for 
markedsføringstilladelse), og hvor 
interventionen kun medfører en meget 
begrænset ekstra risiko i forhold til normal 
klinisk praksis. Disse "kliniske lav-
interventionsforsøg" har ofte afgørende 
betydning for vurderingen af 
standardbehandlinger og -diagnoser og 
optimerer dermed anvendelsen af 
lægemidler og bidrager således til et højt 
folkesundhedsniveau. De bør være 
underlagt mindre strenge regler, såsom 
kortere godkendelsesfrister.

Mange kliniske forsøg indebærer imidlertid 
kun en minimal risiko for forsøgspersoners 
sikkerhed i forhold til normal klinisk 
praksis. Dette er især tilfældet, når 
forsøgslægemidlet er omfattet af en 
markedsføringstilladelse (dvs. kvalitet, 
sikkerhed og effekt er allerede blevet 
vurderet under proceduren for 
markedsføringstilladelse), og hvor 
interventionen kun medfører en meget 
begrænset ekstra risiko i forhold til normal 
klinisk praksis. Disse "kliniske lav-
interventionsforsøg" har ofte afgørende 
betydning for vurderingen af 
standardbehandlinger og -diagnoser og 
optimerer dermed anvendelsen af 
lægemidler og bidrager således til et højt 
folkesundhedsniveau. De bør være 
underlagt mindre strenge regler, såsom 
kortere godkendelsesfrister, uden at det 
sænker de videnskabelige standarder, og 
idet patientsikkerheden til enhver tid 
sikres.

Or. es

Ændringsforslag 100
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Risikoen for forsøgspersoners 
sikkerhed i et klinisk forsøg stammer 
hovedsagelig fra to kilder: 
forsøgslægemidlet og interventionen. 
Mange kliniske forsøg indebærer imidlertid 
kun en minimal risiko for forsøgspersoners 
sikkerhed i forhold til normal klinisk 
praksis. Dette er især tilfældet, når 
forsøgslægemidlet er omfattet af en 
markedsføringstilladelse (dvs. kvalitet, 
sikkerhed og effekt er allerede blevet 
vurderet under proceduren for 
markedsføringstilladelse), og hvor 
interventionen kun medfører en meget 

(9) Risikoen for forsøgspersoners 
sikkerhed i et klinisk forsøg stammer 
hovedsagelig fra to kilder: 
forsøgslægemidlet og interventionen. 
Mange kliniske forsøg indebærer imidlertid 
kun en minimal risiko for forsøgspersoners 
sikkerhed i forhold til normal klinisk 
praksis. Dette er især tilfældet, når 
forsøgslægemidlet er omfattet af en 
markedsføringstilladelse (dvs. kvalitet, 
sikkerhed og effekt er allerede blevet 
vurderet under proceduren for 
markedsføringstilladelse), og hvor 
interventionen kun medfører en meget 
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begrænset ekstra risiko i forhold til normal 
klinisk praksis. Disse "kliniske lav-
interventionsforsøg" har ofte afgørende 
betydning for vurderingen af 
standardbehandlinger og -diagnoser og 
optimerer dermed anvendelsen af 
lægemidler og bidrager således til et højt 
folkesundhedsniveau. De bør være 
underlagt mindre strenge regler, såsom 
kortere godkendelsesfrister.

begrænset ekstra risiko i forhold til normal 
klinisk praksis. Disse "kliniske
lavrisikoforsøg" har ofte afgørende 
betydning for vurderingen af 
standardbehandlinger og -diagnoser og 
optimerer dermed anvendelsen af 
lægemidler og bidrager således til et højt 
folkesundhedsniveau. De bør være 
underlagt mindre strenge regler, såsom 
kortere godkendelsesfrister.

Or. fr

Ændringsforslag 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I tilfælde af en hastesag og i 
forbindelse med sjældne og ultrasjældne 
sygdomme, der er livstruende, og for 
hvilke behandlingsmulighederne og 
ekspertisen er begrænset og geografisk 
spredt over hele verden, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
vurdere og foretage prioriteret 
godkendelse af ansøgninger om kliniske 
forsøg.

Or. en

Ændringsforslag 102
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Princippet om "normal klinisk 
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praksis" er af afgørende betydning ved 
bestemmelsen af, om en ansøgning 
godkendes som et "klinisk lav-
interventionsforsøg". Definitionen af 
"normal klinisk praksis" bør præciseres 
af Kommissionen i retningslinjer. 

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "normal klinisk praksis" er afgørende i første fase af godkendelsesproceduren, 
når den rapporterende medlemsstat foretager den første vurdering af en ansøgning om et 
klinisk forsøg i artikel 5. Denne definition bør være fleksibel, selv om Kommissionen bør 
tilvejebringe ikke-lovgivningsmæssige retningslinjer angående dette spørgsmål som støtte til 
processen.

Ændringsforslag 103
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9c) Kliniske undersøgelser, der 
understøtter registreringen af generiske 
lægemidler (f.eks. undersøgelser af 
bioækvivalens eller terapeutisk 
ækvivalens), udgør kun minimale risici og 
ulemper for forsøgspersonerne 
sammenlignet med den normale kliniske 
praksis som defineret i denne forordning, 
da referencelægemidlet, der bruges som 
komparator, er et velkarakteriseret 
godkendt produkt, hvis kvalitet, sikkerhed 
og virkning allerede er blevet vurderet.

Or. en

Ændringsforslag 104
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Betragtning 9 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9d) Ved "forsøgslægemiddel" forstås 
ethvert aktivt stof i lægemiddelform eller 
et placebo, der afprøves eller anvendes 
som referencelægemiddel i et klinisk 
forsøg, herunder et lægemiddel, der er 
omfattet af en markedsføringstilladelse, 
og et lægemiddel, der er omfattet af en 
markedsføringstilladelse, men som 
anvendes til andre formål end de 
foreskrevne eller i henhold til normal 
klinisk praksis.

Or. fr

Ændringsforslag 105
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 9 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9e) Ved "hjælpelægemiddel" forstås 
ethvert lægemiddel, der anvendes i 
forbindelse med et klinisk forsøg, men 
ikke som et forsøgslægemiddel. 
Hjælpelægemidler dækker navnlig 
lægemidler, der anvendes til 
baggrundsbehandling, farmakologiske 
agenser, erstatningsmedicin eller 
lægemidler, der anvendes til evaluering af 
de vejledende kriterier for det kliniske 
forsøg. Hjælpelægemidler omfatter ikke 
lægemidler uden relation til det kliniske 
forsøg og uden relevans for det kliniske 
forsøgs design.

Or. fr
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Ændringsforslag 106
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 9 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9f) Samtlige frister i henhold til denne 
forordning bør baseres på kalenderdage. 
Eftersom EU-medlemsstaterne har 
forskellige kalendere og ferie- og 
helligdage, vil det, hvis proceduren i 
denne forordning baseres på arbejdsdage, 
medføre forskellige frister for 
antagelighed, evaluering og 
beslutningstagning i de berørte 
medlemsstater.

Or. fr

Begrundelse

Forslaget til forordning bør baseres på kalenderdage og ikke arbejdsdage. Overholdelsen af 
fristen, der er en konkurrencefaktor inden for den europæiske kliniske forskning, forudsætter 
et effektivt samarbejde mellem de berørte medlemsstater. Medlemsstaterne har forskellige 
ferie- og helligdage. Hvis proceduren baseres på arbejdsdage, vil det medføre forskellige 
frister for validering, evaluering og beslutningstagning i de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Vurderingen af ansøgningen om et 
klinisk forsøg bør navnlig tage hensyn til 
den forventede gevinst i terapeutisk 
henseende og for folkesundheden
("relevans") og risikoen og ulemper for 
forsøgspersonen. Med hensyn til 
relevansen bør talrige aspekter tages i 
betragtning, herunder om det kliniske 
forsøg er blevet anbefalet eller pålagt af de 

(10) Vurderingen af ansøgningen om et 
klinisk forsøg bør navnlig tage hensyn til 
den forventede gevinst i terapeutisk 
henseende og for folkesundheden
("relevans") og risikoen og ulemper for 
forsøgspersonen. Med hensyn til 
relevansen bør talrige aspekter tages i 
betragtning, såsom de subpopulationer, 
der skal undersøges, og de potentielle 
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reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige 
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler.

forskelle i effektivitet og/eller sikkerhed 
for specifikke subpopulationer, navnlig 
køns- og aldersforskelle, eller om det 
kliniske forsøg er blevet anbefalet eller 
pålagt af de reguleringsmyndigheder, der 
er ansvarlige for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler.

Or. en

Ændringsforslag 108
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Vurderingen af ansøgningen om et 
klinisk forsøg bør navnlig tage hensyn til 
den forventede gevinst i terapeutisk 
henseende og for folkesundheden
("relevans") og risikoen og ulemper for 
forsøgspersonen. Med hensyn til 
relevansen bør talrige aspekter tages i 
betragtning, herunder om det kliniske 
forsøg er blevet anbefalet eller pålagt af de 
reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige 
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler.

(10) Vurderingen af ansøgningen om et 
klinisk forsøg bør navnlig tage hensyn til 
den forventede gevinst i terapeutisk 
henseende og for folkesundheden
("relevans") og risikoen og ulemper for 
forsøgspersonen. Med hensyn til 
relevansen bør talrige aspekter tages i 
betragtning, herunder sikring af, at 
gruppen af forsøgspersoner, som deltager 
i forsøget, repræsenterer befolkningen, 
herunder kvinder og de ældre, der skal 
behandles, og om det kliniske forsøg er 
blevet anbefalet eller pålagt af de 
reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige 
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler.

Or. en

Ændringsforslag 109
Riikka Manner

Forslag til forordning
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Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Vurderingen af ansøgningen om et 
klinisk forsøg bør navnlig tage hensyn til 
den forventede gevinst i terapeutisk 
henseende og for folkesundheden
("relevans") og risikoen og ulemper for 
forsøgspersonen. Med hensyn til 
relevansen bør talrige aspekter tages i 
betragtning, herunder om det kliniske 
forsøg er blevet anbefalet eller pålagt af de 
reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige 
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler.

(10) Vurderingen af ansøgningen om et 
klinisk forsøg bør navnlig tage hensyn til 
den forventede gevinst i terapeutisk 
henseende og for folkesundheden
("relevans") og risikoen og ulemper for 
forsøgspersonen. Med hensyn til 
relevansen bør talrige aspekter tages i 
betragtning, bl.a. hvorvidt 
forsøgspersonerne er relevante for den 
tilsigtede befolkning, som skal behandles, 
og herunder om det kliniske forsøg er 
blevet anbefalet eller pålagt af de 
reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige 
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler.

Or. en

Ændringsforslag 110
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Vurderingen af ansøgningen om et 
klinisk forsøg bør navnlig tage hensyn til 
den forventede gevinst i terapeutisk 
henseende og for folkesundheden
("relevans") og risikoen og ulemper for 
forsøgspersonen. Med hensyn til 
relevansen bør talrige aspekter tages i 
betragtning, herunder om det kliniske 
forsøg er blevet anbefalet eller pålagt af de 
reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige 
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler.

(10) Vurderingen af ansøgningen om et 
klinisk forsøg bør navnlig tage hensyn til 
den forventede gevinst i terapeutisk 
henseende og for folkesundheden
("relevans") og risikoen og ulemper for 
forsøgspersonen. Med hensyn til 
relevansen bør talrige aspekter tages i
betragtning, og i de senere faser bør dette 
omfatte, hvorvidt forsøgspersonerne er 
repræsentative for den befolkning, som 
lægemidlet sigter mod, og om det kliniske 
forsøg er blevet anbefalet eller pålagt af de 
reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige 
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler.
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Or. en

Begrundelse

Forsøgspersonerne bør så vidt muligt afspejle målgruppen for det afprøvede lægemiddel. 
Dette er især vigtigt for fase III- og fase IV-forsøg, hvor lægemidlets sikkerhed og virkning 
skal vurderes via forsøg på de personer, der med sandsynlighed vil bruge produktet, når det 
er markedsført. I tidligere faser afprøves med henblik på mere grundlæggende 
sikkerhedsspørgsmål, hvor det ikke er så afgørende, at der bliver samlet en repræsentativ 
gruppe af forsøgsdeltagere.

Ændringsforslag 111
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Med henblik på at forbedre de 
tilgængelige behandlinger for sårbare 
grupper, såsom skrøbelige eller ældre 
personer, personer, der lider af flere 
kroniske lidelser, og personer, der er 
berørt af psykiske lidelser, bør 
lægemidler, der med sandsynlighed har 
væsentlig klinisk værdi, undersøges fuldt 
ud og på passende måde for deres 
virkninger i disse specifikke grupper, 
herunder med hensyn til krav, der er 
relateret til deres specifikke kendetegn, og 
beskyttelsen af deres sundhed og trivsel.

Or. en

Ændringsforslag 112
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Erfaringer med direktiv 2001/20/EF 
har også vist, at 60 % af de kliniske forsøg 
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sponsoreres af medicinalindustrien og 
40 % af andre interessenter, f.eks. 
forskere. Værdien af akademiske bidrag 
bør anerkendes behørigt af 
medlemsstaterne. Akademiske sponsorer 
er ofte afhængige af finansiering, der helt 
eller delvist kommer fra offentlige midler 
eller velgørende organisationer. Med 
henblik på at maksimere anvendelsen af 
dette værdifulde bidrag og yderligere 
stimulere den akademiske forskning, men 
uden at diskriminere forsøgenes kvalitet, 
bør medlemsstaterne træffe 
foranstaltninger til at gøre passende 
undtagelser fra gebyrer 
(ansøgningsgebyrer, inspektionsgebyrer 
osv.) for forsøg, der udføres af 
akademiske sponsorer.

Or. en

Begrundelse

Et afkald på gebyrer har ikke indflydelse på forsøgenes kvalitet. Offentlige midler og støtte fra 
velgørende organisationer bør ikke bruges til at betale gebyrer og andre afgifter, men til at 
udføre forskning, der ellers ikke ville være mulig.

Ændringsforslag 113
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Godkendelsesproceduren bør give 
mulighed for at suspendere vurderingen for 
at give sponsor mulighed for at tage stilling 
til de spørgsmål eller bemærkninger, der 
fremsættes i løbet af vurderingen af 
ansøgningsdossieret. Den maksimale 
varighed af suspensionen bør afspejle, om 
det kliniske forsøg er et klinisk lav-
interventionsforsøg eller ej. Det bør 
endvidere sikres, at der efter udløbet af 
suspensionsperioden altid er tilstrækkelig 

(11) Godkendelsesproceduren bør give 
mulighed for at suspendere vurderingen for 
at give sponsor mulighed for at tage stilling 
til de spørgsmål eller bemærkninger, der 
fremsættes i løbet af vurderingen af 
ansøgningsdossieret. Den maksimale 
varighed af suspensionen bør afspejle, om 
det kliniske forsøg er et klinisk forsøg med 
lav eller middelhøj risiko eller ej. Det bør 
endvidere sikres, at der efter udløbet af 
suspensionsperioden altid er tilstrækkelig 
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tid til at vurdere de forelagte supplerende 
oplysninger.

tid til at vurdere de forelagte supplerende 
oplysninger.

Or. fr

Ændringsforslag 114
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Med henblik på at følge et bestemt 
forsøg fra den indledende etiske 
godkendelse til den endelige 
offentliggørelse bør der tildeles et 
universelt forsøgsregistreringsnummer 
(UTRN) til hvert forsøg, der skal udføres i 
EU, eller hvis resultater benyttes som en 
del af det fælles tekniske dokument for et 
lægemiddels markedsføringstilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 115
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Når det gælder sjældne sygdomme 
som defineret i EU-lovgivningen, kan det 
være vanskeligt at finde de nødvendige 
data og ekspertise til at udføre en 
velinformeret vurdering af ansøgningen 
om godkendelse af et klinisk forsøg på 
nationalt niveau. Denne ekspertise bør 
derfor søges på europæisk niveau. Til 
dette formål bør den rapporterende 
medlemsstat samarbejde om 
vurderingsprocessen med Det Europæiske 
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Lægemiddelagenturs videnskabelige 
rådgivningsgruppe, som bør afgive en 
udtalelse om den pågældende sygdom 
eller sygdomsgruppe. Hvor det er relevant, 
kan denne udtalelse omfatte aspekter, som 
er relateret til vurderingens del II, og den 
rapporterende medlemsstat bør i så fald 
underrette de berørte medlemsstater. Dette 
samarbejde bør organiseres inden for 
samme frister, som er fastsat i denne 
forordning for kliniske forsøg inden for 
andre sygdomme end sjældne sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Skønt de fleste kliniske forsøg 
udføres for at vurdere behandlinger, der 
er rettet mod store patientgrupper og 
involverer et stort udsnit af 
patientgrupper, bør den nærværende 
forordning ikke diskriminere patienter, 
der lider af sjældne og ultrasjældne 
sygdomme, og den bør ved vurderingen af 
et forsøg integrere de særlige kendetegn 
ved sjældent forekommende forhold.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag afspejler ikke de særlige kendetegn ved sjældne og ultrasjældne 
sygdomme. Den kommende forordning bør tage hensyn til nytænkninger inden for behandling 
og være i overensstemmelse med politikker vedrørende sjældne og ultrasjældne sygdomme, 
der er blevet udarbejdet siden vedtagelsen af direktiv 2001/20/EF.
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Ændringsforslag 117
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Godkendelsen af et klinisk forsøg bør 
vedrøre alle aspekter i forbindelse med 
beskyttelse af forsøgspersoner og datas 
pålidelighed og robusthed. Tilladelsen til at 
gennemføre et klinisk forsøg bør derfor 
være indeholdt i én enkelt administrativ
beslutning, der træffes af den berørte 
medlemsstat.

(13) Godkendelsen af et klinisk forsøg bør 
vedrøre alle aspekter i forbindelse med 
beskyttelse af forsøgspersoner og datas 
pålidelighed og robusthed. Tilladelsen til at 
gennemføre et klinisk forsøg bør derfor 
være indeholdt i én enkelt beslutning, der 
træffes af den berørte medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Ligesom for betragtning 5 bør adjektivet "administrativ" slettes. Der er brug for at 
simplificere og forkorte den etiske godkendelsesproces uden at reducere patienternes 
beskyttelse. For at igangsætte et forsøg bør der indhentes én enkelt godkendelse, der omfatter 
aspekter vedrørende Europa-Kommissionen og administrationen.

Ændringsforslag 118
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det bør overlades til de berørte 
medlemsstater at beslutte, hvilke(t) 
relevant(e) organ(er) der skal inddrages i 
denne vurdering. Denne beslutning 
afhænger af den interne organisation i hver 
medlemsstat. Medlemsstaterne bør ved 
udvælgelsen af de(t) relevant(e) organ(er) 
sikrer lægfolks og patienters inddragelse. 
De bør også sikre, at den nødvendige 
ekspertise er til rådighed. Under alle 
omstændigheder og i overensstemmelse 
med internationale retningslinjer bør 

(14) Det bør overlades til de berørte 
medlemsstater at beslutte, hvilke(t) 
relevant(e) organ(er) der skal inddrages i 
denne vurdering. Disse organer bør 
etableres i henhold til retningslinjerne for 
god klinisk praksis i ICH-emne E 6 (R1), 
der redegør for ansvar, sammensætning, 
funktioner, operationer og procedurer.
Denne beslutning afhænger af den interne 
organisation i hver medlemsstat. 
Medlemsstaterne bør ved udvælgelsen af 
de(t) relevant(e) organ(er) sikrer lægfolks 
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vurderingen foretages i fællesskab af et 
rimeligt antal personer, der til sammen har 
den nødvendige erfaring og de nødvendige 
kvalifikationer. De personer, som vurderer 
ansøgningen, bør være uafhængige af 
sponsor, institutionen på forsøgsstedet og
de involverede investigatorer, og de bør 
ikke være under anden upassende 
indflydelse.

og patienters inddragelse. De bør også 
sikre, at den nødvendige ekspertise er til 
rådighed. Under alle omstændigheder og i 
overensstemmelse med internationale 
retningslinjer bør vurderingen foretages i 
fællesskab af et rimeligt antal personer, der 
til sammen har den nødvendige erfaring og 
de nødvendige kvalifikationer. De 
personer, som vurderer ansøgningen, bør 
være uafhængige af sponsor, institutionen 
på forsøgsstedet og de involverede 
investigatorer, og de bør ikke være under 
anden upassende indflydelse.

Or. en

Begrundelse

Forordningen kunne i sin forudsætning ikke ignorere de internationalt aftalte metodologiske 
og etiske standarder inden for god klinisk praksis.

Ændringsforslag 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det bør overlades til de berørte 
medlemsstater at beslutte, hvilke(t) 
relevant(e) organ(er) der skal inddrages i 
denne vurdering. Denne beslutning 
afhænger af den interne organisation i hver 
medlemsstat. Medlemsstaterne bør ved 
udvælgelsen af de(t) relevant(e) organ(er) 
sikrer lægfolks og patienters inddragelse. 
De bør også sikre, at den nødvendige 
ekspertise er til rådighed. Under alle 
omstændigheder og i overensstemmelse 
med internationale retningslinjer bør 
vurderingen foretages i fællesskab af et 
rimeligt antal personer, der til sammen har 
den nødvendige erfaring og de nødvendige 
kvalifikationer. De personer, som vurderer 
ansøgningen, bør være uafhængige af 

(14) Det bør overlades til de berørte 
medlemsstater at beslutte, hvilke(t) 
relevant(e) organ(er) der skal inddrages i 
denne vurdering. Denne beslutning 
afhænger af den interne organisation i hver 
medlemsstat. Medlemsstaterne bør ved 
udvælgelsen af de(t) relevant(e) organ(er) 
sikrer lægfolks og patienters inddragelse. 
De bør også sikre, at den nødvendige 
ekspertise er til rådighed. Under alle 
omstændigheder og i overensstemmelse 
med internationale retningslinjer bør 
vurderingen foretages i fællesskab af et 
rimeligt antal personer, der til sammen har 
den nødvendige erfaring og de nødvendige 
kvalifikationer. De personer, som vurderer 
ansøgningen, bør være uafhængige af 
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sponsor, institutionen på forsøgsstedet og 
de involverede investigatorer, og de bør 
ikke være under anden upassende 
indflydelse.

sponsor, institutionen på forsøgsstedet og 
de involverede investigatorer, og de bør 
ikke være under anden upassende 
indflydelse. Navne, kvalifikationer og 
interesseerklæringer for de personer, der 
vurderer ansøgningen, skal gøres 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 120
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Før der er opnået en 
markedsføringstilladelse, bør data fra det 
kliniske forsøg betragtes som kommercielt 
fortrolige. Når der er opnået en 
markedsføringstilladelse, bør det 
formodes, at de data, der findes i 
markedsføringstilladelsens dossier, kan 
indeholde fortrolige og kommercielt 
følsomme oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Der bør ved anvendelsen af data fra kliniske forsøg være en skelnen mellem før og efter 
markedsføringstilladelse. Formodningen om fortrolighed, når der er opnået en 
markedsføringstilladelse, er i overensstemmelse med EMA/HMA-vejledningen.

Ændringsforslag 121
Anna Rosbach

Forslag til forordning
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Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det bør overlades til medlemsstaterne 
at fastsætte sprogkravene til 
ansøgningsdossieret. For at sikre, at 
vurderingen af ansøgningen om 
godkendelse af et klinisk forsøg fungerer 
tilfredsstillende, bør medlemsstaterne
overveje at acceptere et sprog, som er 
almindeligt forståeligt på det medicinske 
område, som sprog for den dokumentation, 
der ikke er rettet mod forsøgspersonen.

(21) Det bør overlades til medlemsstaterne 
at fastsætte sprogkravene til 
ansøgningsdossieret. For at sikre, at 
vurderingen af ansøgningen om 
godkendelse af et klinisk forsøg fungerer 
tilfredsstillende, bør medlemsstaterne
arbejde hen imod at acceptere et sprog, 
som er almindeligt forståeligt på det 
medicinske område, som sprog for den 
dokumentation, der ikke er rettet mod 
forsøgspersonen, f.eks. skemaet med 
patientoplysninger og informeret 
samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 122
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Den menneskelige værdighed og 
retten til respekt for menneskets integritet 
er anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Ifølge chartret skal det især respekteres, at 
interventioner i forbindelse med biologi og 
lægevidenskab ikke må gennemføres uden 
frit og informeret samtykke fra den berørte 
person. Direktiv 2001/20/EF indeholdt et 
omfattende regelsæt for beskyttelse af 
forsøgspersoner. Disse regler bør 
opretholdes. Reglerne vedrørende 
udpegning af juridiske repræsentanter for 
forsøgspersoner uden handleevne og 
mindreårige er forskellige i 
medlemsstaterne. Det bør derfor overlades 
til medlemsstaterne at udpege en juridisk 
repræsentant for forsøgspersoner uden 

(22) Den menneskelige værdighed og 
retten til respekt for menneskets integritet 
er anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Ifølge chartret skal det især respekteres, at 
interventioner i forbindelse med biologi og 
lægevidenskab ikke må gennemføres uden 
frit og informeret samtykke fra den berørte 
person. Forsøgspersoner fra sårbare 
befolkningsgrupper såsom 
forsøgspersoner uden handleevne, 
mindreårige eller andre sårbare personer 
kræver ekstra 
beskyttelsesforanstaltninger. Direktiv 
2001/20/EF indeholdt et omfattende 
regelsæt for beskyttelse af forsøgspersoner, 
herunder børn og forsøgspersoner uden 
handleevne. Desuden er der i de etiske 
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handleevne og mindreårige. anbefalinger (Europa-Kommissionen, 
2008) angivet specifikke regler, der skal 
være gældende for den pædiatriske 
population). Disse regler bør opretholdes
og yderligere integreres for at dække alle 
sårbare grupper (gravide kvinder, ældre, 
nødstedte osv.). Reglerne vedrørende 
udpegning af juridiske repræsentanter for 
forsøgspersoner uden handleevne og 
mindreårige er forskellige i 
medlemsstaterne. Det bør derfor overlades 
til medlemsstaterne at udpege en juridisk 
repræsentant for forsøgspersoner uden 
handleevne og mindreårige.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning bør ikke resultere i mindre beskyttelse end direktiv 2001/20/EF og relateret 
lovgivning såsom de pædiatriske etiske anbefalinger. Forordningen skal derimod 
repræsentere lejligheden til at gennemføre de eksisterende regler og at dække kløften i 
specifikke sektorer.

Ændringsforslag 123
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Den menneskelige værdighed og 
retten til respekt for menneskets integritet 
er anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Ifølge chartret skal det især respekteres, at 
interventioner i forbindelse med biologi og 
lægevidenskab ikke må gennemføres uden 
frit og informeret samtykke fra den berørte 
person. Direktiv 2001/20/EF indeholdt et 
omfattende regelsæt for beskyttelse af 
forsøgspersoner. Disse regler bør 
opretholdes. Reglerne vedrørende 
udpegning af juridiske repræsentanter for 
forsøgspersoner uden handleevne og 

(22) Den menneskelige værdighed og 
retten til respekt for menneskets integritet 
er anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Ifølge chartret skal det især respekteres, at 
interventioner i forbindelse med biologi og 
lægevidenskab ikke må gennemføres uden 
frit og informeret samtykke fra den berørte 
person. Direktiv 2001/20/EF indeholdt et 
omfattende regelsæt for beskyttelse af 
forsøgspersoner. Disse regler bør 
opretholdes. Forsøgspersoner fra sårbare 
befolkningsgrupper såsom 
forsøgspersoner uden handleevne, 
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mindreårige er forskellige i 
medlemsstaterne. Det bør derfor overlades 
til medlemsstaterne at udpege en juridisk 
repræsentant for forsøgspersoner uden 
handleevne og mindreårige.

mindreårige, ældre eller andre sårbare 
personer kræver ekstra 
beskyttelsesforanstaltninger. Reglerne 
vedrørende udpegning af juridiske 
repræsentanter for forsøgspersoner uden 
handleevne og mindreårige er forskellige i 
medlemsstaterne. Det bør derfor overlades 
til medlemsstaterne at udpege en juridisk 
repræsentant for forsøgspersoner uden 
handleevne, ældre og mindreårige.

Or. en

Ændringsforslag 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Den menneskelige værdighed og 
retten til respekt for menneskets integritet 
er anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Ifølge chartret skal det især respekteres, at 
interventioner i forbindelse med biologi og 
lægevidenskab ikke må gennemføres uden 
frit og informeret samtykke fra den berørte 
person. Direktiv 2001/20/EF indeholdt et 
omfattende regelsæt for beskyttelse af 
forsøgspersoner. Disse regler bør 
opretholdes. Reglerne vedrørende 
udpegning af juridiske repræsentanter for 
forsøgspersoner uden handleevne og 
mindreårige er forskellige i 
medlemsstaterne. Det bør derfor overlades 
til medlemsstaterne at udpege en juridisk 
repræsentant for forsøgspersoner uden 
handleevne og mindreårige.

(22) Den menneskelige værdighed og 
retten til respekt for menneskets integritet 
er anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Ifølge chartret skal det især respekteres, at 
interventioner i forbindelse med biologi og 
lægevidenskab ikke må gennemføres uden 
frit og informeret samtykke fra den berørte 
person. Direktiv 2001/20/EF indeholdt et 
omfattende regelsæt for beskyttelse af 
forsøgspersoner. Disse regler bør 
opretholdes. Reglerne vedrørende 
udpegning af juridiske repræsentanter for 
forsøgspersoner uden handleevne og
mindreårige, definitionen af personer 
uden handleevne og sårbare personer 
samt de deraf følgende bestemmelser er 
forskellige i medlemsstaterne. Det bør 
derfor overlades til medlemsstaterne at 
udpege en juridisk repræsentant for 
forsøgspersoner uden handleevne og 
mindreårige og eventuelt indføre 
bestemmelser, der beskytter dem bedre, på 
nationalt niveau.
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Or. fr

Begrundelse

Det bør understreges, at denne forordning i forbindelse med beskyttelse af kategorier af 
sårbare personer skal overholde de restriktive bestemmelser, der er fastsat af de pågældende 
medlemsstater for andre grupper af sårbare personer som f.eks. gravide, fødende og 
ammende kvinder og frihedsberøvede personer.

Ændringsforslag 125
Anna Záborská

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Den menneskelige værdighed og 
retten til respekt for menneskets integritet 
er anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Ifølge chartret skal det især respekteres, at 
interventioner i forbindelse med biologi og 
lægevidenskab ikke må gennemføres uden 
frit og informeret samtykke fra den berørte 
person. Direktiv 2001/20/EF indeholdt et 
omfattende regelsæt for beskyttelse af 
forsøgspersoner. Disse regler bør 
opretholdes. Reglerne vedrørende 
udpegning af juridiske repræsentanter for 
forsøgspersoner uden handleevne og 
mindreårige er forskellige i 
medlemsstaterne. Det bør derfor overlades 
til medlemsstaterne at udpege en juridisk 
repræsentant for forsøgspersoner uden 
handleevne og mindreårige.

(22) Den menneskelige værdighed og 
retten til respekt for menneskets integritet 
er anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og i 
Domstolens dom i sag C-34/10, Oliver 
Brüstle mod Greenpeace eV. Ifølge 
chartret skal det især respekteres, at 
interventioner i forbindelse med biologi og 
lægevidenskab ikke må gennemføres uden 
frit og informeret samtykke fra den berørte 
person. Direktiv 2001/20/EF indeholdt et 
omfattende regelsæt for beskyttelse af 
forsøgspersoner. Disse regler bør 
opretholdes. Reglerne vedrørende 
udpegning af juridiske repræsentanter for 
forsøgspersoner uden handleevne og 
mindreårige er forskellige i 
medlemsstaterne. Det bør derfor overlades 
til medlemsstaterne at udpege en juridisk 
repræsentant for forsøgspersoner uden 
handleevne og mindreårige.

Or. fr

Ændringsforslag 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Ved denne forordning bør de 
fastsættes klare bestemmelser om 
informeret samtykke i akutte situationer. 
Det drejer sig f.eks. om situationer, hvor en 
patient rammes af en pludselig livstruende 
sygdom som følge af multiple traumer, 
slagtilfælde eller hjerteanfald, som kræver 
øjeblik medicinsk intervention. I disse 
tilfælde kan det være relevant at foretage 
en intervention inden for et igangværende 
klinisk forsøg, som allerede er godkendt. 
Under visse omstændigheder, f.eks. hvis 
patienten er bevidstløs og den juridiske 
repræsentant ikke er umiddelbart 
tilgængelig, er det dog ikke muligt at opnå 
informeret samtykke inden interventionen. 
Forordningen bør derfor fastsætte klare 
bestemmelser, hvorefter disse patienter kan 
deltage i det kliniske forsøg under meget 
strenge betingelser. Endvidere bør det 
pågældende kliniske forsøg direkte vedrøre 
den sygdomstilstand, som gør det umuligt 
for patienten at give informeret samtykke. 
Tidligere fremførte indvendinger fra 
patientens side skal respekteres, og der bør 
hurtigst muligt indhentes informeret 
samtykke fra forsøgspersonen eller den 
juridiske repræsentant.

(23) Ved denne forordning bør de 
fastsættes klare bestemmelser om 
informeret samtykke i akutte situationer. 
Det drejer sig f.eks. om situationer, hvor en 
patient rammes af en pludselig livstruende 
sygdom som følge af multiple traumer, 
slagtilfælde eller hjerteanfald, som kræver 
øjeblik medicinsk intervention. I disse 
tilfælde kan det være relevant at foretage 
en intervention inden for et igangværende 
klinisk forsøg, som allerede er godkendt. 
Under visse omstændigheder, f.eks. hvis 
patienten er bevidstløs og den juridiske 
repræsentant ikke er umiddelbart 
tilgængelig, er det dog ikke muligt at opnå 
informeret samtykke inden interventionen. 
Forordningen bør derfor fastsætte klare 
bestemmelser, hvorefter disse patienter kan 
deltage i det kliniske forsøg under meget 
strenge betingelser. Eksempelvis i tilfælde, 
hvor forskningsforsøget skal påbegyndes 
straks, og der er grund til at forvente, at 
deltagelsen i det kliniske forsøg vil 
medføre en potentiel fordel for deltageren, 
som er større end risiciene, eller kun 
indebærer en ubetydelig risiko, skal det 
kliniske forsøg kunne indledes uden 
forudgående samtykke. Endvidere bør det 
pågældende kliniske forsøg direkte vedrøre 
den sygdomstilstand, som gør det umuligt 
for patienten at give informeret samtykke. 
Tidligere fremførte indvendinger fra 
patientens side skal respekteres, og der bør 
hurtigst muligt indhentes informeret 
samtykke fra forsøgspersonen eller den 
juridiske repræsentant.

Or. fr

Begrundelse

Philippe Juvin glæder sig over den mulighed, som forslaget til forordning åbner for at 
dispensere fra et forudgående samtykke til kliniske forsøg i hastesituationer. Han ønsker 



PE506.158v01-00 38/73 AM\928644DA.doc

DA

imidlertid ikke at begrænse denne mulighed til kliniske forsøg med en ubetydelig risiko. I 
praksis vil denne bestemmelse være alt for restriktiv. Den vil udelukke adskillige 
forskningsforsøg på genoplivningsområdet og inden for akut behandling, der omfatter 
innovative produkter.

Ændringsforslag 127
Alda Sousa

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Ved denne forordning bør de 
fastsættes klare bestemmelser om 
informeret samtykke i akutte situationer. 
Det drejer sig f.eks. om situationer, hvor en 
patient rammes af en pludselig livstruende 
sygdom som følge af multiple traumer, 
slagtilfælde eller hjerteanfald, som kræver 
øjeblik medicinsk intervention. I disse 
tilfælde kan det være relevant at foretage 
en intervention inden for et igangværende 
klinisk forsøg, som allerede er godkendt. 
Under visse omstændigheder, f.eks. hvis 
patienten er bevidstløs og den juridiske 
repræsentant ikke er umiddelbart 
tilgængelig, er det dog ikke muligt at opnå 
informeret samtykke inden interventionen. 
Forordningen bør derfor fastsætte klare 
bestemmelser, hvorefter disse patienter kan 
deltage i det kliniske forsøg under meget 
strenge betingelser. Endvidere bør det 
pågældende kliniske forsøg direkte vedrøre 
den sygdomstilstand, som gør det umuligt 
for patienten at give informeret samtykke. 
Tidligere fremførte indvendinger fra 
patientens side skal respekteres, og der bør 
hurtigst muligt indhentes informeret 
samtykke fra forsøgspersonen eller den 
juridiske repræsentant.

(23) Ved denne forordning bør de 
fastsættes klare bestemmelser om 
informeret samtykke i akutte situationer. 
Det drejer sig f.eks. om situationer, hvor en 
patient rammes af en pludselig livstruende 
sygdom som følge af multiple traumer, 
slagtilfælde eller hjerteanfald, som kræver 
øjeblik medicinsk intervention. I disse 
tilfælde kan det være relevant at foretage 
en intervention inden for et igangværende 
klinisk forsøg, som allerede er godkendt. 
Under visse omstændigheder, f.eks. hvis 
patienten er bevidstløs og den juridiske 
repræsentant ikke er umiddelbart 
tilgængelig, er det dog ikke muligt at opnå 
informeret samtykke inden interventionen. 
Forordningen bør derfor fastsætte klare 
bestemmelser, hvorefter disse patienter kan 
deltage i det kliniske forsøg under meget 
strenge betingelser. Endvidere bør det 
pågældende kliniske forsøg direkte vedrøre 
den sygdomstilstand, som gør det umuligt 
for patienten at give informeret samtykke. 
Tidligere fremførte indvendinger fra 
patientens side skal respekteres, og der bør 
hurtigst muligt indhentes informeret 
samtykke fra forsøgspersonen eller den 
juridiske repræsentant.

En etisk komité bør positivt vurdere det 
kliniske forsøgs direkte gevinst for 
patienten og det faktum, at det kliniske 
forsøg udgør en minimal risiko for og 
lægger en minimal byrde på 
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forsøgspersonen.

Or. en

Begrundelse

Den kompetente etiske komité skal vurdere det kliniske forsøgs direkte gevinst for patienten. 
Kliniske forsøg i akutte situationer bør ikke udføres til andre formål end til gavn for den 
berørte forsøgsperson.

Ændringsforslag 128
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) I overensstemmelse med 
internationale retningslinjer bør 
forsøgspersoner afgive frit og informeret 
skriftligt samtykke, undtagen i 
ekstraordinære tilfælde. Det bør være 
baseret på oplysninger, som er klare, 
relevante og forståelige for 
forsøgspersonen.

(24) I overensstemmelse med 
internationale retningslinjer bør 
forsøgspersoner afgive frit og informeret 
skriftligt samtykke, undtagen i 
ekstraordinære tilfælde. Det bør være 
baseret på oplysninger, som er klare, 
relevante og forståelige for 
forsøgspersonen. Hvis det er muligt, bør 
disse oplysninger gives mundtligt, idet 
forsøgspersonen skal have lejlighed til at 
stille spørgsmål, og forsøgspersonen bør 
have udleveret omfattende skriftlig 
information, som kan beholdes. 
Forsøgspersonen bør have en passende 
frist til at overveje sin beslutning.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at give mundtlige oplysninger til forsøgspersoner bør nævnes her.

Ændringsforslag 129
Anna Rosbach

Forslag til forordning
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Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) I overensstemmelse med 
internationale retningslinjer bør 
forsøgspersoner afgive frit og informeret 
skriftligt samtykke, undtagen i 
ekstraordinære tilfælde. Det bør være 
baseret på oplysninger, som er klare, 
relevante og forståelige for 
forsøgspersonen.

(24) I overensstemmelse med 
internationale retningslinjer bør 
forsøgspersoner afgive frit og informeret 
skriftligt samtykke, undtagen i 
ekstraordinære tilfælde. Det bør være 
baseret på oplysninger, som er klare, 
relevante og forståelige for 
forsøgspersonen, og være formuleret på 
forsøgspersonens eget sprog.

Or. en

Ændringsforslag 130
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) I overensstemmelse med de etiske 
anbefalinger (Europa-Kommissionen, 
2008) og som tilføjelse til det, som før er 
fremført, bør der i kliniske pædiatriske 
forsøg anvendes passende procedurer for 
informeret samtykke. Disse procedurer 
bør tage hensyn til børns alder og 
modenhed.

Or. en

Begrundelse

De pædiatriske anbefalinger udstedt af Europa-Kommissionen i 2008 er udarbejdet med 
henblik på at øge beskyttelsen af børn i lyset af et forsøg. Disse regler bør implementeres i 
forordningen for at undgå, at de grundlæggende børnerettigheder bortfalder

Ændringsforslag 131
Philippe Juvin
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Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at patienter kan vurdere 
mulighederne for at deltage i et klinisk 
forsøg og for at give den berørte 
medlemsstat mulighed for effektivt at føre 
tilsyn med et klinisk forsøg bør der gives 
meddelelse om påbegyndelsen af det 
kliniske forsøg, afslutningen af 
rekrutteringen til det kliniske forsøg og 
afslutningen af det kliniske forsøg. I 
overensstemmelse med internationale 
standarder bør resultaterne af kliniske 
forsøg indberettes til de kompetente 
myndigheder senest et år efter afslutningen 
af det kliniske forsøg.

(25) For at patienter kan vurdere 
mulighederne for at deltage i et klinisk 
forsøg og for at give den berørte 
medlemsstat mulighed for effektivt at føre 
tilsyn med et klinisk forsøg bør der gives 
meddelelse om påbegyndelsen af det 
kliniske forsøg, afslutningen af 
rekrutteringen til det kliniske forsøg og 
afslutningen af det kliniske forsøg. I 
overensstemmelse med internationale 
standarder bør resultaterne af kliniske 
forsøg indberettes til de kompetente 
myndigheder senest to år efter afslutningen 
af det kliniske forsøg.

Or. fr

Ændringsforslag 132
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at sponsor kan vurdere alle 
potentielt relevante sikkerhedsoplysninger, 
bør investigator indberette alle alvorlige 
hændelser til sponsor.

(26) For at sponsor kan vurdere alle 
potentielt relevante sikkerhedsoplysninger, 
bør investigator indberette alle alvorlige 
hændelser til sponsor og alle mulige 
alvorlige hændelser.

Or. en

Ændringsforslag 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
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Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Sponsor bør vurdere de oplysninger, 
som modtages fra investigatoren, og 
indberette alle sikkerhedsoplysninger om 
alvorlige hændelser, som er formodede 
alvorlige uventede bivirkninger, til 
agenturet.

(27) Sponsor bør vurdere de oplysninger, 
som modtages fra investigatoren, og straks
indberette alle sikkerhedsoplysninger om 
alvorlige hændelser, som er formodede 
alvorlige uventede bivirkninger, til
agenturet via den elektroniske database 
som nævnt i artikel 36.

Or. en

Ændringsforslag 134
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Agenturet bør videresende disse 
oplysninger til medlemsstaterne, således at 
de kan vurdere disse oplysninger.

(28) Agenturet bør så hurtigt som muligt
videresende disse oplysninger til 
medlemsstaterne, således at de kan vurdere 
disse oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 135
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Medlemmerne af den internationale 
konference om harmonisering af krav til 
registrering af lægemidler (ICH) er nået til 
enighed om et sæt detaljerede retningslinjer 
for god klinisk praksis, som nu er en 
internationalt anerkendt standard for 
design, gennemførelse, registrering og 

(29) Medlemmerne af den internationale 
konference om harmonisering af krav til 
registrering af lægemidler (ICH) er nået til 
enighed om et sæt detaljerede retningslinjer 
for god klinisk praksis, som nu er en 
internationalt anerkendt standard for 
design, gennemførelse, registrering og 



AM\928644DA.doc 43/73 PE506.158v01-00

DA

anmeldelse af kliniske forsøg, og som er i 
overensstemmelse med principper, som har 
deres oprindelse i World Medical 
Associations Helsingfors-erklæring. I 
forbindelse med design, gennemførelse, 
registrering og anmeldelse af kliniske 
forsøg kan der opstå usikkerhed om, hvad 
der er en passende kvalitetsstandard. I et 
sådant tilfælde bør ICH-retningslinjerne 
for god klinisk praksis anvendes som 
vejledning i forbindelse med anvendelsen 
af de bestemmelser, der er fastsat i denne 
forordning, forudsat at der ikke er andre 
specifikke retningslinjer udstedt af 
Kommissionen, og at denne vejledning 
ikke berører denne forordning.

anmeldelse af kliniske forsøg, og som er i 
overensstemmelse med principper, som har 
deres oprindelse i World Medical 
Associations Helsingfors-erklæring. I 
forbindelse med design, gennemførelse, 
registrering og anmeldelse af kliniske 
forsøg bør ICH-retningslinjerne for god 
klinisk praksis og andre gældende 
retningslinjer, der er udgivet af 
Kommissionen, anvendes som vejledning i 
forbindelse med anvendelsen af de 
bestemmelser, der er fastsat i denne 
forordning. Med henblik herpå bør 
retningslinjerne for god klinisk praksis 
gøres til en del af denne forordning og 
optages i bilag [xxx].

Or. en

Begrundelse

Med henblik på gennemførelsen af direktiv 2001/20/EF blev overholdelsen af retningslinjerne 
for god klinisk praksis en retlig forpligtelse i Europa for alle forsøg, der omfattede 
undersøgelse af lægemidler. Retningslinjerne for god klinisk praksis suppleres af det sæt 
videnskabelige retningslinjer, som er udarbejdet af Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler i samråd med medlemsstaterne og udgivet af Kommissionen. Disse sæt af 
retningslinjer bør fortsat udgøre grundlaget for ansøgningen om markedsføringstilladelse.

Ændringsforslag 136
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Gennemførelsen af et klinisk forsøg 
bør på passende vis overvåges af sponsor 
for at sikre, at resultaterne er pålidelige 
og robuste. Overvågning kan også bidrage 
til forsøgspersoners sikkerhed, idet der 
tages hensyn til det kliniske forsøgs 
karakteristika og respekt for 
forsøgspersoners grundlæggende 
rettigheder. Ved fastlæggelse af, hvor 
omfattende overvågningen skal være, bør 

udgår
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der tages hensyn til det kliniske forsøgs 
karakteristika.

Or. en

Begrundelse

ICH-retningslinjerne for god klinisk praksis bør være en del af forordningen og derfor blive 
et bilag.

Ændringsforslag 137
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Gennemførelsen af et klinisk forsøg 
bør på passende vis overvåges af sponsor 
for at sikre, at resultaterne er pålidelige og 
robuste. Overvågning kan også bidrage til 
forsøgspersoners sikkerhed, idet der tages 
hensyn til det kliniske forsøgs 
karakteristika og respekt for 
forsøgspersoners grundlæggende 
rettigheder. Ved fastlæggelse af, hvor 
omfattende overvågningen skal være, bør 
der tages hensyn til det kliniske forsøgs 
karakteristika.

(30) Gennemførelsen af et klinisk forsøg 
bør på passende vis overvåges af sponsor 
for at sikre, at resultaterne er pålidelige og 
robuste. Overvågning kan også bidrage til 
forsøgspersoners sikkerhed, idet der tages 
hensyn til det kliniske forsøgs 
karakteristika og respekt for 
forsøgspersoners grundlæggende 
rettigheder. Overvågningen bør tilpasses 
forsøgets karakter og fokusere på at 
reducere de centrale risici.

Or. en

Begrundelse

Hvert forsøgsansøgningsdossier bør indeholde en risikovurdering, der dækker hele spektret af 
risikodeterminanter og definerer sine konsekvenser for forsøgsforvaltningen, herunder (men 
ikke begrænset til) forsøgsovervågningen.

Ændringsforslag 138
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
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Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) De personer, der er involveret i 
gennemførelse af det kliniske forsøg, 
navnlig investigatorer og andet 
sundhedspersonale, bør være 
tilstrækkeligt kvalificerede til at udføre 
deres opgaver i et klinisk forsøg, og de 
faciliteter, hvor det kliniske forsøg 
gennemføres, bør være egnede hertil.

udgår

Or. en

Begrundelse

ICH-retningslinjerne for god klinisk praksis bør være en del af forordningen og derfor blive 
et bilag.

Ændringsforslag 139
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) De personer, der er involveret i 
gennemførelse af det kliniske forsøg, 
navnlig investigatorer og andet 
sundhedspersonale, bør være tilstrækkeligt 
kvalificerede til at udføre deres opgaver i et 
klinisk forsøg, og de faciliteter, hvor det 
kliniske forsøg gennemføres, bør være 
egnede hertil.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 140
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
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Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Afhængigt af omstændighederne ved 
det kliniske forsøg bør det være muligt at 
spore forsøgslægemidlerne og visse 
hjælpelægemidler for at sikre 
forsøgspersonens sikkerhed og dataenes 
robusthed og pålidelighed. Af samme 
årsag bør disse lægemidler om nødvendigt 
destrueres og afhængigt af 
omstændighederne ved det kliniske forsøg 
opbevares under særlige forhold.

udgår

Or. en

Begrundelse

ICH-retningslinjerne for god klinisk praksis bør være en del af forordningen og derfor blive 
et bilag.

Ændringsforslag 141
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Under et klinisk forsøg kan en 
sponsor få kendskab til alvorlige 
overtrædelser af bestemmelserne om
gennemførelse af det kliniske forsøg. 
Dette bør indberettes til de berørte 
medlemsstater, således at disse om 
nødvendigt kan træffe foranstaltninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

ICH-retningslinjerne for god klinisk praksis bør være en del af forordningen og derfor blive 
et bilag.
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Ændringsforslag 142
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Under et klinisk forsøg kan en sponsor 
få kendskab til alvorlige overtrædelser af 
bestemmelserne om gennemførelse af det 
kliniske forsøg. Dette bør indberettes til de 
berørte medlemsstater, således at disse om 
nødvendigt kan træffe foranstaltninger.

(33) Under et klinisk forsøg kan en sponsor 
få kendskab til alvorlige overtrædelser af 
bestemmelserne om gennemførelse af det 
kliniske forsøg. Dette bør indberettes til de 
berørte medlemsstater og til agenturet, 
således at disse om nødvendigt kan træffe 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 143
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Ud over indberetningen af formodede 
alvorlige uventede bivirkninger kan der 
være andre hændelser, der er relevante 
for forholdet mellem fordele og risici, og 
som bør indberettes rettidigt til de berørte 
medlemsstater. 

udgår

Or. en

Begrundelse

ICH-retningslinjerne for god klinisk praksis bør være en del af forordningen og derfor blive 
et bilag.

Ændringsforslag 144
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
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Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Hvor uventede hændelser kræver en
hurtig ændring af et klinisk forsøg, bør 
det være muligt for sponsor og 
investigator at træffe hastende 
sikkerhedsforanstaltninger uden at 
afvente forhåndsgodkendelse. 

udgår

Or. en

Begrundelse

ICH-retningslinjerne for god klinisk praksis bør være en del af forordningen og derfor blive 
et bilag.

Ændringsforslag 145
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at sikre, at det kliniske forsøg 
gennemføres i overensstemmelse med 
forsøgsprotokollen, og for at 
investigatorerne kan være informeret om 
de forsøgslægemidler, de administrerer, 
bør sponsor fremlægge en 
investigatorbrochure for investigatorerne.

udgår

Or. en

Begrundelse

ICH-retningslinjerne for god klinisk praksis bør være en del af forordningen og derfor blive 
et bilag.

Ændringsforslag 146
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
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Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at sikre, at det kliniske forsøg 
gennemføres i overensstemmelse med 
forsøgsprotokollen, og for at 
investigatorerne kan være informeret om 
de forsøgslægemidler, de administrerer, 
bør sponsor fremlægge en 
investigatorbrochure for investigatorerne.

(36) For at sikre, at det kliniske forsøg 
gennemføres i overensstemmelse med 
forsøgsprotokollen, og for at 
investigatorerne kan være informeret om 
de forsøgslægemidler, de administrerer, 
bør sponsor fremlægge en 
investigatorbrochure for investigatorerne.
Denne brochure bør opdateres, når der 
foreligger nye sikkerhedsoplysninger, 
herunder oplysninger om hændelser, som 
ikke er formodede alvorlige uventede 
bivirkninger.

Or. en

Ændringsforslag 147
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) De oplysninger, der genereres i 
forbindelse med det kliniske forsøg, 
registreres, behandles og opbevares på 
passende vis for at sikre 
forsøgspersonernes rettigheder og 
sikkerhed, robustheden og pålideligheden 
af de data, der genereres i det kliniske 
forsøg, nøjagtig rapportering og 
fortolkning, sponsors effektive 
overvågning og medlemsstaternes eller 
Kommissionens effektive inspektion.

udgår

Or. en

Begrundelse

ICH-retningslinjerne for god klinisk praksis bør være en del af forordningen og derfor blive 
et bilag.
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Ændringsforslag 148
Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) De oplysninger, der genereres i 
forbindelse med det kliniske forsøg, 
registreres, behandles og opbevares på 
passende vis for at sikre 
forsøgspersonernes rettigheder og
sikkerhed, robustheden og pålideligheden 
af de data, der genereres i det kliniske 
forsøg, nøjagtig rapportering og 
fortolkning, sponsors effektive 
overvågning og medlemsstaternes eller 
Kommissionens effektive inspektion.

(37) De oplysninger, der genereres i 
forbindelse med det kliniske forsøg, 
registreres, behandles og opbevares på 
passende vis for at sikre 
forsøgspersonernes rettigheder og velfærd, 
robustheden og pålideligheden af de data, 
der genereres i det kliniske forsøg, nøjagtig 
rapportering og fortolkning, sponsors 
effektive overvågning og medlemsstaternes 
eller Kommissionens effektive inspektion.

Or. en

Begrundelse

Ifølge artikel 3 i den foreslåede forordning og ifølge artikel 6 i World Medical Associations
Helsingfors-erklæring om etiske principper for medicinsk forskning med mennesker (Seoul 
2008) bør forsøgspersoners sikkerhed, rettigheder og velfærd prioriteres.

Ændringsforslag 149
Alda Sousa

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) De oplysninger, der genereres i 
forbindelse med det kliniske forsøg, 
registreres, behandles og opbevares på 
passende vis for at sikre 
forsøgspersonernes rettigheder og
sikkerhed, robustheden og pålideligheden 
af de data, der genereres i det kliniske 
forsøg, nøjagtig rapportering og 

(37) De oplysninger, der genereres i 
forbindelse med det kliniske forsøg, 
registreres, behandles og opbevares på 
passende vis for at sikre 
forsøgspersonernes rettigheder, sikkerhed
og velfærd og robustheden og 
pålideligheden af de data, der genereres i 
det kliniske forsøg, nøjagtig rapportering 
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fortolkning, sponsors effektive 
overvågning og medlemsstaternes eller 
Kommissionens effektive inspektion.

og fortolkning, sponsors effektive 
overvågning og medlemsstaternes eller 
Kommissionens effektive inspektion.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med artikel 3 i den foreslåede forordning.

Ændringsforslag 150
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Kommissionen bør senest to år efter 
vedtagelsen af denne forordning tilsende 
Europa-Parlamentet en vurdering af 
forvaltningen af rådata og muligheden for 
at indføre en åben adgang for 
uafhængige forskere til rådata fra alle 
kliniske forsøg.

Or. en

Ændringsforslag 151
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at kunne påvise 
overensstemmelse med forsøgsprotokollen 
og med denne forordning bør sponsor og 
investigator føre en masterfil for det 
kliniske forsøg, der indeholder relevante 
dokumenter, som gør det muligt at føre et 
effektivt tilsyn (sponsors overvågning og 
medlemsstaternes og Kommissionens 

udgår
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inspektion). Masterfilen for det kliniske 
forsøg bør arkiveres behørigt for at 
muliggøre tilsyn, efter at det kliniske 
forsøg er afsluttet.

Or. en

Begrundelse

ICH-retningslinjerne for god klinisk praksis bør være en del af forordningen og derfor blive 
et bilag.

Ændringsforslag 152
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Lægemidler bestemt til forsknings-
eller udviklingsforsøg falder uden for 
anvendelsesområdet for Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler. Sådanne 
lægemidler omfatter lægemidler, der 
bruges i forbindelse med et klinisk forsøg. 
De bør omfattes af specifikke 
bestemmelser under hensyntagen til deres 
særlige kendetegn. Ved fastsættelsen af 
disse bestemmelser bør der sondres 
mellem forsøgslægemidler (det afprøvede 
lægemiddel og dets referencelægemidler, 
herunder placebo) og hjælpelægemidler 
(lægemidler, der bruges i forbindelse med 
et klinisk forsøg, men ikke som 
forsøgslægemidler), f.eks. lægemidler, der 
anvendes til baggrundsbehandling, stoffer 
til provokationstests, erstatningsmedicin 
eller til at vurdere endepunkter i et klinisk 
forsøg. Hjælpelægemidler bør ikke 
omfatte ledsagende medicinering, dvs. 
medicinering uden relation til det kliniske 
forsøg og uden relevans for det kliniske 

udgår
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forsøgs design.

Or. en

Begrundelse

ICH-retningslinjerne for god klinisk praksis bør være en del af forordningen og derfor blive 
et bilag.

Ændringsforslag 153
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) For at sikre forsøgspersoners 
sikkerhed og pålideligheden og 
robustheden af de data, der genereres i et 
klinisk forsøg, og for at give mulighed for 
distribution af forsøgslægemidler og 
hjælpelægemidler til kliniske 
forsøgssteder i hele Unionen, bør der 
fastsættes bestemmelser om fremstilling 
og import af forsøgslægemidler og 
hjælpelægemidler. Således som det 
allerede er tilfældet i direktiv 2001/20/EF, 
bør disse bestemmelser afspejle de 
gældende bestemmelser om god 
fremstillingspraksis for lægemidler, som 
er omfattet af direktiv 2001/83/EF. I visse 
særlige tilfælde bør det være muligt at 
fravige disse bestemmelser for at lette 
gennemførelsen af et klinisk forsøg. 
Derfor bør de gældende bestemmelser 
åbne mulighed for en vis fleksibilitet, 
forudsat at forsøgspersonernes sikkerhed 
og pålideligheden og robustheden af de 
data, der genereres i det kliniske forsøg, 
ikke bringes i fare.

udgår

Or. en
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Begrundelse

ICH-retningslinjerne for god klinisk praksis bør være en del af forordningen og derfor blive 
et bilag.

Ændringsforslag 154
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Forsøgslægemidler og 
hjælpelægemidler bør mærkes på 
passende vis for at sikre 
forsøgspersonernes sikkerhed og 
pålideligheden og robustheden af de data, 
der genereres i et klinisk forsøg, og for at 
give mulighed for distribution af disse 
lægemidler til kliniske forsøgssteder i hele 
Unionen. Bestemmelserne om mærkning 
bør tilpasses risiciene for 
forsøgspersonernes sikkerhed og 
pålideligheden og robustheden af de data, 
der genereres i et klinisk forsøg. Hvis 
forsøgslægemidlet eller hjælpelægemidlet 
allerede er blevet markedsført som et 
godkendt lægemiddel i overensstemmelse 
med direktiv 2001/83/EF, bør der som 
hovedregel ikke kræves yderligere 
mærkning for ikke-blindede forsøg. Der 
findes desuden særlige lægemidler, f.eks. 
radioaktive lægemidler, der anvendes som 
diagnostiske forsøgslægemidler, hvor de 
generelle bestemmelser om mærkning er 
uhensigtsmæssige i betragtning af de 
meget kontrollerede betingelser for 
anvendelsen af radioaktive lægemidler i 
kliniske forsøg.

udgår

Or. en

Begrundelse

ICH-retningslinjerne for god klinisk praksis bør være en del af forordningen og derfor blive 
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et bilag.

Ændringsforslag 155
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Forsøgslægemidler og 
hjælpelægemidler bør mærkes på passende 
vis for at sikre forsøgspersonernes 
sikkerhed og pålideligheden og 
robustheden af de data, der genereres i et 
klinisk forsøg, og for at give mulighed for 
distribution af disse lægemidler til kliniske 
forsøgssteder i hele Unionen. 
Bestemmelserne om mærkning bør 
tilpasses risiciene for forsøgspersonernes 
sikkerhed og pålideligheden og 
robustheden af de data, der genereres i et 
klinisk forsøg. Hvis forsøgslægemidlet 
eller hjælpelægemidlet allerede er blevet 
markedsført som et godkendt lægemiddel i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF, bør der som hovedregel ikke 
kræves yderligere mærkning for ikke-
blindede forsøg. Der findes desuden 
særlige lægemidler, f.eks. radioaktive 
lægemidler, der anvendes som diagnostiske 
forsøgslægemidler, hvor de generelle 
bestemmelser om mærkning er 
uhensigtsmæssige i betragtning af de meget 
kontrollerede betingelser for anvendelsen 
af radioaktive lægemidler i kliniske forsøg.

(41) Forsøgslægemidler og 
hjælpelægemidler bør mærkes på passende 
vis for at sikre forsøgspersonernes 
sikkerhed og pålideligheden og 
robustheden af de data, der genereres i et 
klinisk forsøg, og for at give mulighed for 
distribution af disse lægemidler til kliniske 
forsøgssteder i hele Unionen. 
Bestemmelserne om mærkning bør 
tilpasses risiciene for forsøgspersonernes 
sikkerhed og pålideligheden og 
robustheden af de data, der genereres i et 
klinisk forsøg. Hvis forsøgslægemidlet 
eller hjælpelægemidlet i mellem- eller 
lavrisikoforsøg allerede er blevet 
markedsført som et godkendt lægemiddel i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF, bør der som hovedregel ikke 
kræves yderligere mærkning for ikke-
blindede forsøg. I stedet for en nytteløs og 
uegnet produktmærkning og i 
overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis for 2009 (bilag 13, 
artikel 27) kan deltagerne i sådanne 
forskningsundersøgelser få udleveret en 
folder eller et kort, der indeholder nyttige 
oplysninger om forsøget, og få instruktion 
om på ethvert tidspunkt at opbevare dem i 
deres besiddelse. Der findes desuden 
særlige lægemidler, f.eks. radioaktive 
lægemidler, der anvendes som diagnostiske 
forsøgslægemidler, hvor de generelle 
bestemmelser om mærkning er 
uhensigtsmæssige i betragtning af de meget 
kontrollerede betingelser for anvendelsen 
af radioaktive lægemidler i kliniske forsøg.
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Or. en

Begrundelse

Lagdeling baseret på markedsføringstilladelsens status præciserer denne bestemmelse.

Ændringsforslag 156
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Sponsoren af et klinisk forsøg kan 
være beliggende i et tredjeland. Med 
henblik på at lette tilsyn og kontrol bør en 
sponsor, der er beliggende i et tredjeland, 
etablere en kontaktperson i Unionen, 
således at den berørte medlemsstats 
kompetente myndighed kan kommunikere 
med sponsoren. Denne kontaktperson kan 
være en juridisk eller en fysisk person.

(44) Sponsoren af et klinisk forsøg kan 
være beliggende i et tredjeland. Med 
henblik på at lette tilsyn og kontrol bør en 
sponsor, der er beliggende i et tredjeland, 
etablere en juridisk repræsentant i 
Unionen, således at den berørte 
medlemsstats kompetente myndighed kan 
kommunikere med sponsoren.

Or. en

Begrundelse

Tilstedeværelsen af en juridisk repræsentant og ikke blot en kontaktperson er nødvendig for at 
lette tilsyn og først og fremmest kontrollere i tilfælde af sponsors ansvar, selv om det er 
fastlagt i tredjelande.

Ændringsforslag 157
Riikka Manner

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) I kliniske forsøg med ikke-godkendte 
forsøgslægemidler, eller hvis 
interventionen udgør mere end en 
ubetydelig risiko for forsøgspersonens 
sikkerhed, bør det sikres, at 

(46) I kliniske forsøg med ikke-godkendte 
forsøgslægemidler, eller hvis 
interventionen udgør mere end en 
ubetydelig risiko for forsøgspersonens 
sikkerhed, bør det sikres, at 
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skadeserstatning, som der med held er gjort 
krav på i henhold til gældende lovgivning, 
udbetales.

skadeserstatning, som der med held er gjort 
krav på i henhold til gældende lovgivning, 
udbetales. Forsøgspersonens 
retssikkerhed bør imidlertid altid 
garanteres, og de ændringer, der 
gennemføres med forordningen, for så 
vidt angår kravet om udbetaling af 
skadeserstatning, må ikke reducere 
retssikkerheden.

Or. fi

Ændringsforslag 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) I kliniske forsøg med ikke-godkendte 
forsøgslægemidler, eller hvis 
interventionen udgør mere end en 
ubetydelig risiko for forsøgspersonens 
sikkerhed, bør det sikres, at 
skadeserstatning, som der med held er gjort 
krav på i henhold til gældende lovgivning, 
udbetales.

(46) I kliniske forsøg med ikke-godkendte 
forsøgslægemidler eller med godkendte 
forsøgslægemidler anvendt uden for 
betingelserne i markedsføringstilladelsen i 
et behandlingsregime, der adskiller sig fra 
plejestandarden, eller hvor 
diagnoseproceduren udgør mere end en 
ubetydelig risiko for forsøgspersonens 
sikkerhed, bør det sikres, at 
skadeserstatning, som der med held er gjort 
krav på i henhold til gældende lovgivning, 
udbetales.

Or. en

Begrundelse

Der skal også sikres skadeserstatning, når et godkendt forsøgslægemiddel anvendes uden for 
plejestandarden, eller hvor diagnoseproceduren (en bedre formulering end intervention) 
udgør mere end en ubetydelig risiko.

Ændringsforslag 159
Theodoros Skylakakis
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Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) I øjeblikket ydes der erstatning via en 
forsikring. Denne forsikring kan dække 
den erstatning, som sponsor eller 
investigator skal betale til forsøgspersonen, 
hvis erstatningsansvaret er fastlagt. Der 
kan også udbetales erstatning direkte til 
forsøgspersonen uden forudgående 
fastlæggelse af sponsors eller investigators 
ansvar. Erfaringerne viser, at 
forsikringsmarkedet er lille og udgifterne 
til forsikringsdækning er 
uforholdsmæssigt høje. Desuden er der 
stor forskel på ordningerne for 
erstatningsansvar i de forskellige 
medlemsstater, og derfor er det vanskeligt 
og byrdefuldt for sponsor af et 
multinationalt forsøg at tegne en 
forsikring i overensstemmelse med disse 
nationale love. Derfor bør hver 
medlemsstat indføre en national 
erstatningsordning, der udbetaler 
erstatning til forsøgspersoner i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats love.

(47) I øjeblikket ydes der erstatning via en 
forsikring. Denne forsikring kan dække 
den erstatning, som sponsor eller 
investigator skal betale til forsøgspersonen, 
hvis erstatningsansvaret er fastlagt. Der 
kan også udbetales erstatning direkte til 
forsøgspersonen uden forudgående 
fastlæggelse af sponsors eller investigators 
ansvar.

Or. el

Begrundelse

Kliniske forsøg skaber både fordele og under visse omstændigheder risici. Hvis der ydes 
erstatning til dem af nationale erstatningsordninger, gives de endelige omkostninger videre til 
statsborgerne i den berørte medlemsstat.

Ændringsforslag 160
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
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Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) I øjeblikket ydes der erstatning via en 
forsikring. Denne forsikring kan dække 
den erstatning, som sponsor eller 
investigator skal betale til forsøgspersonen, 
hvis erstatningsansvaret er fastlagt. Der 
kan også udbetales erstatning direkte til 
forsøgspersonen uden forudgående 
fastlæggelse af sponsors eller investigators 
ansvar. Erfaringerne viser, at 
forsikringsmarkedet er lille og udgifterne 
til forsikringsdækning er uforholdsmæssigt
høje. Desuden er der stor forskel på 
ordningerne for erstatningsansvar i de 
forskellige medlemsstater, og derfor er det 
vanskeligt og byrdefuldt for sponsor af et 
multinationalt forsøg at tegne en 
forsikring i overensstemmelse med disse 
nationale love. Derfor bør hver 
medlemsstat indføre en national 
erstatningsordning, der udbetaler erstatning 
til forsøgspersoner i overensstemmelse 
med den pågældende medlemsstats love.

(47) I øjeblikket ydes der erstatning via en 
forsikring. Denne forsikring kan dække 
den erstatning, som sponsor eller 
investigator skal betale til forsøgspersonen, 
hvis erstatningsansvaret er fastlagt. Der 
kan også udbetales erstatning direkte til 
forsøgspersonen uden forudgående 
fastlæggelse af sponsors eller investigators 
ansvar. Erfaringerne viser, at 
forsikringsmarkedet er lille og udgifterne 
til forsikringsdækning er høje, især for 
ikke-kommercielle sponsorer. For at gøre 
det lettere for ikke-kommercielle 
sponsorer at yde skadeserstatning, bør 
hver medlemsstat indføre en national 
erstatningsordning, der udbetaler erstatning 
til forsøgspersoner i overensstemmelse 
med den pågældende medlemsstats love.
Brugen af den nationale 
erstatningsordning bør være gratis eller til 
en moderat udgift, og den bør være 
begrænset til kliniske forsøg, som ikke har 
til formål at opnå en 
markedsføringstilladelse for et 
lægemiddel.

Or. en

Ændringsforslag 161
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) I øjeblikket ydes der erstatning via en 
forsikring. Denne forsikring kan dække 
den erstatning, som sponsor eller 
investigator skal betale til forsøgspersonen, 
hvis erstatningsansvaret er fastlagt. Der 
kan også udbetales erstatning direkte til 

(47) I øjeblikket ydes der erstatning via en 
forsikring. Denne forsikring kan dække 
den erstatning, som sponsor eller 
investigator skal betale til forsøgspersonen, 
hvis erstatningsansvaret er fastlagt. Der 
kan også udbetales erstatning direkte til 
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forsøgspersonen uden forudgående 
fastlæggelse af sponsors eller investigators 
ansvar. Erfaringerne viser, at 
forsikringsmarkedet er lille og udgifterne 
til forsikringsdækning er uforholdsmæssigt 
høje. Desuden er der stor forskel på 
ordningerne for erstatningsansvar i de 
forskellige medlemsstater, og derfor er det 
vanskeligt og byrdefuldt for sponsor af et 
multinationalt forsøg at tegne en forsikring 
i overensstemmelse med disse nationale 
love. Derfor bør hver medlemsstat indføre 
en national erstatningsordning, der 
udbetaler erstatning til forsøgspersoner i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats love.

forsøgspersonen uden forudgående 
fastlæggelse af sponsors eller investigators 
ansvar. Skadeserstatning kan også dække 
medicinsk behandling på lang eller 
mellemlang sigt af fysiske skader, svie og 
smerte. Erfaringerne viser, at 
forsikringsmarkedet er lille og udgifterne 
til forsikringsdækning er uforholdsmæssigt 
høje. Desuden er der stor forskel på 
ordningerne for erstatningsansvar i de 
forskellige medlemsstater, og derfor er det 
vanskeligt og byrdefuldt for sponsor af et 
multinationalt forsøg at tegne en forsikring 
i overensstemmelse med disse nationale 
love. Derfor bør hver medlemsstat indføre 
en national erstatningsordning, der 
udbetaler erstatning til forsøgspersoner i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats love og forsyner patienter 
med tydelige og tilgængelige oplysninger, 
der letter adgangen til 
erstatningssystemerne.

Or. en

Begrundelse

Det er i den nuværende retlige ramme på nationalt og internationalt plan fastlagt, at 
skadeserstatning kan bestå af en sum penge, der godtgør for de psykiske og sociale, men også
økonomiske tab, og den kan dække medicinsk behandling på lang eller mellemlang sigt af 
fysiske skader. Desuden viser doktrinen, at det er ganske vanskeligt for forskningsdeltagere at 
få adgang til erstatning under de nuværende nationale lovgivninger, inklusive et sæt grænser 
og betingelser, der er ukendte før forsøgets start.

Ændringsforslag 162
Riikka Manner

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) I øjeblikket ydes der erstatning via en 
forsikring. Denne forsikring kan dække 
den erstatning, som sponsor eller 
investigator skal betale til forsøgspersonen, 

(47) I øjeblikket ydes der erstatning via en 
forsikring. Denne forsikring kan dække 
den erstatning, som sponsor eller 
investigator skal betale til forsøgspersonen, 
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hvis erstatningsansvaret er fastlagt. Der 
kan også udbetales erstatning direkte til 
forsøgspersonen uden forudgående 
fastlæggelse af sponsors eller investigators 
ansvar. Erfaringerne viser, at 
forsikringsmarkedet er lille og udgifterne 
til forsikringsdækning er uforholdsmæssigt 
høje. Desuden er der stor forskel på 
ordningerne for erstatningsansvar i de 
forskellige medlemsstater, og derfor er det 
vanskeligt og byrdefuldt for sponsor af et 
multinationalt forsøg at tegne en forsikring 
i overensstemmelse med disse nationale 
love. Derfor bør hver medlemsstat indføre 
en national erstatningsordning, der 
udbetaler erstatning til forsøgspersoner i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats love.

hvis erstatningsansvaret er fastlagt. Der 
kan også udbetales erstatning direkte til 
forsøgspersonen uden forudgående 
fastlæggelse af sponsors eller investigators 
ansvar. Erfaringerne viser, at 
forsikringsmarkedet er lille og udgifterne 
til forsikringsdækning er uforholdsmæssigt 
høje. Desuden er der stor forskel på 
ordningerne for erstatningsansvar i de 
forskellige medlemsstater, og derfor er det 
vanskeligt og byrdefuldt for sponsor af et 
multinationalt forsøg at tegne en forsikring 
i overensstemmelse med disse nationale 
love. Derfor bør hver medlemsstat indføre 
en national erstatningsordning, der 
udbetaler erstatning til forsøgspersoner i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats love. Traditionelle 
forsikringsbaserede løsninger betragtes 
imidlertid som acceptable nationale 
kompensationsordninger eller som en 
selvstændig løsning.

Or. fi

Ændringsforslag 163
Georgios Koumoutsakos

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) I øjeblikket ydes der erstatning via en 
forsikring. Denne forsikring kan dække 
den erstatning, som sponsor eller 
investigator skal betale til forsøgspersonen, 
hvis erstatningsansvaret er fastlagt. Der 
kan også udbetales erstatning direkte til 
forsøgspersonen uden forudgående 
fastlæggelse af sponsors eller investigators 
ansvar. Erfaringerne viser, at 
forsikringsmarkedet er lille og udgifterne 
til forsikringsdækning er uforholdsmæssigt 
høje. Desuden er der stor forskel på 
ordningerne for erstatningsansvar i de 

(47) I øjeblikket ydes der erstatning via en 
forsikring. Denne forsikring kan dække 
den erstatning, som sponsor eller 
investigator skal betale til forsøgspersonen, 
hvis erstatningsansvaret er fastlagt. Der 
kan også udbetales erstatning direkte til 
forsøgspersonen uden forudgående 
fastlæggelse af sponsors eller investigators 
ansvar. Erfaringerne viser, at 
forsikringsmarkedet er lille og udgifterne 
til forsikringsdækning er uforholdsmæssigt 
høje. Desuden er der stor forskel på 
ordningerne for erstatningsansvar i de 
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forskellige medlemsstater, og derfor er det 
vanskeligt og byrdefuldt for sponsor af et 
multinationalt forsøg at tegne en forsikring 
i overensstemmelse med disse nationale 
love. Derfor bør hver medlemsstat indføre 
en national erstatningsordning, der 
udbetaler erstatning til forsøgspersoner i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats love.

forskellige medlemsstater, og derfor er det 
vanskeligt og byrdefuldt for sponsor af et 
multinationalt forsøg at tegne en forsikring 
i overensstemmelse med disse nationale 
love. Medlemsstaterne skal træffe 
foranstaltninger for at fremme akademisk 
forskning. Med henblik på dette ville det 
være hensigtsmæssigt at undersøge 
muligheden for at indføre særlige 
erstatningsordninger på europæisk plan.
Anvendelsen af disse ordninger vil kunne 
involvere betalingen af gebyrer på 
almennyttigt grundlag under hensyntagen 
til de kliniske forsøgs risici, mulige skader 
og forventede fordele for deltagerne.

Or. el

Begrundelse

Skønt det oprindelige forslag går i den rigtige retning, vil det ikke være til lige stor fordel for 
alle patienter. Ikke alle medlemsstater har erfaringen eller ekspertisen til nationale 
ordninger, og det resulterer i patientydelser på to niveauer. Patienter, der deltager i det 
samme grænseoverskridende forskningsprogram, vil således modtage forskellig behandling i 
forskellige lande. En løsning kan være indførelse af særlige erstatningsordninger baseret på 
erfaring og omfang for samarbejde på europæisk plan.

Ændringsforslag 164
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) For at strømline og lette 
informationsstrømmen mellem sponsorer 
og medlemsstaterne såvel som mellem 
medlemsstaterne bør Kommissionen 
oprette og vedligeholde en database, som 
der er adgang til via en portal.

(51) For at strømline og lette 
informationsstrømmen mellem sponsorer 
og medlemsstaterne såvel som mellem 
medlemsstaterne bør Kommissionen 
oprette og vedligeholde en database, som 
der er adgang til via en portal.
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
øge offentlighedens kendskab til denne 
portal.

Or. en
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Ændringsforslag 165
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) For at strømline og lette 
informationsstrømmen mellem sponsorer 
og medlemsstaterne såvel som mellem 
medlemsstaterne bør Kommissionen 
oprette og vedligeholde en database, som 
der er adgang til via en portal.

(51) For at strømline og lette 
informationsstrømmen mellem sponsorer 
og medlemsstaterne såvel som mellem 
medlemsstaterne bør Det Europæiske 
Lægemiddelagentur på vegne af
Kommissionen oprette og vedligeholde en 
database, som der er adgang til via en 
portal.

Or. en

Ændringsforslag 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Databasen bør indeholde alle relevante 
oplysninger vedrørende kliniske forsøg. 
Der bør ikke registreres personoplysninger 
om forsøgspersoner, der deltager i et 
klinisk forsøg, i databasen. Oplysningerne i 
databasen bør være offentligt tilgængelige, 
medmindre særlige forhold kræver, at en 
given oplysning ikke offentliggøres for at 
beskytte den enkeltes ret til privatlivets 
fred og retten til beskyttelse af 
personoplysninger, der anerkendes ved 
artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

(52) Databasen bør indeholde alle relevante 
oplysninger vedrørende kliniske forsøg og 
muliggøre offentliggørelse af objektive 
oplysninger for at støtte europæisk 
forskning og for at skabe øget viden inden 
for folkesundheden. Den må ikke 
underminere de europæiske 
virksomheders innovation eller 
konkurrenceevne. Der bør ikke registreres 
personoplysninger om forsøgspersoner, der 
deltager i et klinisk forsøg, i databasen, og 
den må ikke hindre beskyttelsen af 
kommercielle interesser, herunder 
intellektuel ejendomsret, jf. artikel 4 i 
forordning nr. 1049/2001. Oplysningerne i 
databasen bør være offentligt tilgængelige, 
medmindre særlige forhold kræver, at en 



PE506.158v01-00 64/73 AM\928644DA.doc

DA

given oplysning ikke offentliggøres for at 
beskytte den enkeltes ret til privatlivets 
fred og retten til beskyttelse af 
personoplysninger, der anerkendes ved 
artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 
eller kommercielt fortrolige oplysninger, 
jf. artikel 4 i forordning nr. 1049/2001.

Or. en

Begrundelse

Databasen bør muliggøre offentliggørelse af pålidelige oplysninger om de seneste fremskridt 
inden for medicinsk forskning og samtidig respektere kravet om konkurrenceevne fra 
lægemiddelindustrien, der alene finansierer ca. 60 % af kliniske forsøg i Europa. 
Offentliggørelse bør beskytte personlige data og kommercielt fortrolige oplysninger for at 
undgå enhver form for stigmatisering af patienter, der deltager i et klinisk forsøg, og for at 
undgå at fremme urimelig konkurrence, der kan true den europæiske medicinske forsknings 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag 167
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Databasen bør indeholde alle relevante 
oplysninger vedrørende kliniske forsøg. 
Der bør ikke registreres personoplysninger 
om forsøgspersoner, der deltager i et 
klinisk forsøg, i databasen. Oplysningerne i 
databasen bør være offentligt tilgængelige, 
medmindre særlige forhold kræver, at en 
given oplysning ikke offentliggøres for at 
beskytte den enkeltes ret til privatlivets 
fred og retten til beskyttelse af 
personoplysninger, der anerkendes ved 
artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

(52) Databasen bør indeholde alle relevante 
oplysninger vedrørende kliniske forsøg.
Alle kliniske forsøg bør registreres i 
databasen, før de indledes. Start- og 
slutdato for rekrutteringen af 
forsøgspersoner bør også offentliggøres i 
databasen. Det bør være muligt for 
sponsorer at angive disse oplysninger 
direkte i databasen uden yderligere at 
skulle underrette medlemsstaterne. Der 
bør ikke registreres personoplysninger om 
forsøgspersoner, der deltager i et klinisk 
forsøg, i databasen. Oplysningerne i 
databasen bør være offentligt tilgængelige, 
medmindre særlige forhold kræver, at en 
given oplysning ikke offentliggøres for at 
beskytte den enkeltes ret til privatlivets 
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fred og retten til beskyttelse af 
personoplysninger, der anerkendes ved 
artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket kræver flere lande anmeldelse af den første angivne patient, og papirarbejdet, der 
er forbundet med dette, er alt for omstændeligt for denne type oplysninger, som blot kan 
indsættes direkte i EU-databasen. Vi foreslår desuden, at det i forbindelse med internationale 
forsøg kun er den første og den sidste patient for undersøgelsen, der skal rapporteres (ikke 
efter land). Ved rekrutteringens slutning bør sponsoren også kunne markere de lande, der 
slutteligt ikke rekrutterede patienter.

Ændringsforslag 168
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Databasen bør indeholde alle relevante 
oplysninger vedrørende kliniske forsøg. 
Der bør ikke registreres personoplysninger 
om forsøgspersoner, der deltager i et 
klinisk forsøg, i databasen. Oplysningerne i 
databasen bør være offentligt tilgængelige, 
medmindre særlige forhold kræver, at en 
given oplysning ikke offentliggøres for at 
beskytte den enkeltes ret til privatlivets 
fred og retten til beskyttelse af 
personoplysninger, der anerkendes ved 
artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

(52) Databasen bør indeholde alle relevante 
oplysninger vedrørende kliniske forsøg og 
være offentligt tilgængelig. Der bør ikke 
registreres personoplysninger om 
forsøgspersoner, der deltager i et klinisk 
forsøg, i databasen. Oplysningerne i 
databasen bør være offentligt tilgængelige, 
medmindre særlige forhold kræver, at en 
given oplysning ikke offentliggøres for at 
beskytte den enkeltes ret til privatlivets 
fred og retten til beskyttelse af 
personoplysninger, der anerkendes ved 
artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin
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Forslag til forordning
Betragtning 52 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52a) Kommercielt fortrolige oplysninger 
bør identificeres og beskyttes for at undgå 
at skade patienters interesser og/eller 
sponsorernes konkurrencesituation.

Or. en

Begrundelse

Ved offentliggørelse af oplysninger bør beskyttede personlige data og kommercielt fortrolige 
oplysninger værnes for at undgå enhver form for stigmatisering af patienter, der deltager i et 
klinisk forsøg, og for at undgå at fremme urimelig konkurrence, der kan true den europæiske 
medicinske forsknings konkurrenceevne.

Ændringsforslag 170
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 52 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52b) Resultater og data fra kliniske 
forsøg repræsenterer en relevant og 
værdifuld informationskilde for 
fortsættelsen af biomedicinsk eller 
folkesundhedsmæssig forskning i et 
lægemiddel eller aktivt stof og bør gøres 
tilgængelig for at støtte og fremme 
udviklingen af uafhængig forskning 
relateret til et lægemiddel og dettes 
kliniske, farmakologiske eller andre 
farmakodynamiske virkninger eller til 
dets relative virkning og effektivitet. Der 
bør dog tages behørigt hensyn til status 
for tilladelsen af et lægemiddel, før der 
frigives data fra kliniske forsøg, for ikke 
at forstyrre 
markedsføringstilladelsesproceduren eller 
den fungerende konkurrencedynamik på 
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EU-markedet, og samtidig bør den EU-
baserede kliniske forsknings 
tiltrækningskraft og levedygtighed på 
længere sigt fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 171
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 52 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52c) Adgang til, frigivelse af og 
behandling af data fra kliniske forsøg for 
lægemidler, så snart beslutningsprocessen 
i forbindelse med en ansøgning om en 
markedsføringstilladelse er færdig, bør 
ikke berøre beskyttelsen af personlige data 
og bør tage hensyn til specifikke 
retningslinjer for at definere og garantere 
god analysepraksis, formater for data fra 
kliniske forsøg, regler for deltagelse samt 
andre juridiske aspekter. Sådanne 
retningslinjer bør fremme et optimalt 
niveau af gennemsigtighed og offentlige 
oplysninger og samtidig sikre udviklingen 
af pålidelig videnskabelig forskning og 
undgå at skævvride eller misbruge 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 172
Georgios Koumoutsakos

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) For at medlemsstaterne kan udføre de (55) For at medlemsstaterne kan udføre de 
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aktiviteter, der er fastsat i denne 
forordning, bør de kunne opkræve gebyrer.
Medlemsstaterne må imidlertid ikke 
kræve, at der betales gebyr flere gange til 
forskellige organer, der i en given 
medlemsstat vurderer en ansøgning om 
godkendelse af et klinisk forsøg.

aktiviteter, der er fastsat i denne 
forordning, bør de kunne opkræve gebyrer
i overensstemmelse med de praksisser, 
som hver følger.

Or. el

Ændringsforslag 173
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59a) Retten til aktindsigt anerkendes af 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Navnlig 
fastslår artikel 42 retten til aktindsigt for 
Unionens institutioner, organer, kontorer 
og agenturer uanset dokumentmediet. 
Disse regler bør opretholdes.

Or. en

Ændringsforslag 174
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Uden at det berører de nationale 
ordninger for udgifter og godtgørelse af 
udgifter til medicinsk behandling, bør 
forsøgspersoner ikke betale for 
forsøgslægemidler.

(60) Uden at det berører de nationale 
ordninger for udgifter og godtgørelse af 
udgifter til medicinsk behandling, bør 
forsøgspersoner ikke betale for 
forsøgslægemidler. For lavrisikoforsøget 
og mellemrisikoforsøgene (når 
behandlingsregimet repræsenterer 
plejestandarden), og når registrering ikke 
er det investigatoriværksatte forsøgs 
oprindelige målsætning, bør 
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forsøgslægemidlets omkostninger dækkes 
af det nationale sundhedssystem.

Or. en

Begrundelse

Forsøg, der sammenligner godkendte midler inden for deres licenserede betegnelse eller i 
regimer, der svarer til plejestandarden, bør gøres nemmere. Da behandlingen under alle 
omstændigheder ville være blevet ordineret, påvirker dette ikke sundhedssystemernes budget.

Ændringsforslag 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 62 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62a) I henhold til Kommissionens 
meddelelse om "en integreret 
industripolitik for en globaliseret verden -
fokus på konkurrenceevne og 
bæredygtighed" bør systematisk 
evaluering af lovgivning blive en 
integreret del af intelligent lovgivning. 
Med henblik på at sikre, at denne 
forordning er på højde med det 
videnskabelige, teknologiske og 
medicinske fremskridt med hensyn til 
organisering og gennemførelse af kliniske 
forsøg, og at den har forbindelse til andre 
retlige bestemmelser, bør Kommissionen 
regelmæssigt aflægge rapport om 
erfaringerne med forordningen og dens 
funktion og fremlægge sine konklusioner 
for Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Fremskridt inden for teknologi og medicinsk viden betyder, at kliniske forsøg er i hastig 
udvikling. Med en revisionsklausul sikres det, at forordningen hurtigt reagerer på alle 
nødvendige ændringer.
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Ændringsforslag 176
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 64 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64a) Som anført i Kommissionens 
meddelelse om "en integreret 
industripolitik for en globaliseret verden -
fokus på konkurrenceevne og 
bæredygtighed" bør systematiske 
evalueringer af lovgivning være en 
integreret del af intelligent lovgivning. 
Med henblik på at sikre, at denne 
forordning er på højde med det 
videnskabelige og teknologiske fremskridt 
med hensyn til organisering og 
gennemførelse af kliniske forsøg, og at 
den har forbindelse til andre retlige 
bestemmelser, bør Kommissionen 
regelmæssigt aflægge rapport om 
erfaringerne med forordningen og dens 
funktion og fremlægge sine konklusioner 
i denne forbindelse.

Or. en

Begrundelse

Der skal oprettes en regelmæssig revision af forordningen for at sikre, at forordningen til 
stadighed kan leve op til sit formål og kan støtte videnskabelige og teknologiske fremskridt.

Ændringsforslag 177
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) Denne forordning er i 
overensstemmelse med de større 

(63) Denne forordning er i 
overensstemmelse med Europarådets 



AM\928644DA.doc 71/73 PE506.158v01-00

DA

internationale vejledninger om kliniske 
forsøg såsom den seneste (2008) version af 
World Medical Associations Helsingfors-
erklæring og god klinisk praksis med rod i 
Helsingfors-erklæringen.

konvention om menneskerettigheder og 
biomedicin (1997) og dens tillægsprotokol 
om biomedicinsk forskning (2005) og den 
internationale konvention om barnets 
rettigheder (FN-1989). Den er i 
overensstemmelse med de større 
internationale vejledninger om kliniske 
forsøg såsom den seneste (2008) version af 
World Medical Associations Helsingfors-
erklæring og ICH-retningslinjerne om god 
klinisk praksis med rod i Helsingfors-
erklæringen. Der er også taget hensyn til 
WHO-CIOMS-retningslinjerne.

Or. en

Begrundelse

EU-forordningen skal være i overensstemmelse med internationale aftaler såsom 
Europarådets konvention om menneskerettigheder og biomedicin (1997) og dens 
tillægsprotokol om biomedicinsk forskning (2005) og den internationale konvention om 
barnets rettigheder, som er blevet ratificeret af mange af EU's medlemsstater.

Ændringsforslag 178
Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) Målet for denne forordning, nemlig at 
sikre, at data fra kliniske forsøg er 
pålidelige og robuste overalt i Unionen, 
samtidig med at forsøgspersoners 
sikkerhed og rettigheder sikres, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
den påtænkte handlings omfang, bedre kan 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 

(66) Målet for denne forordning, nemlig at 
sikre, at data fra kliniske forsøg er 
pålidelige og robuste overalt i Unionen, 
samtidig med at forsøgspersoners 
sikkerhed og rettigheder og velfærd sikres, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
den påtænkte handlings omfang, bedre kan 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
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end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål –

end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål –

Or. en

Begrundelse

Ifølge artikel 3 i den foreslåede forordning og ifølge artikel 6 i World Medical Associations
Helsingfors-erklæring om etiske principper for medicinsk forskning med mennesker (Seoul 
2008) bør forsøgspersoners sikkerhed, rettigheder og velfærd prioriteres.

Ændringsforslag 179
Alda Sousa

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) Målet for denne forordning, nemlig at 
sikre, at data fra kliniske forsøg er 
pålidelige og robuste overalt i Unionen, 
samtidig med at forsøgspersoners 
sikkerhed og rettigheder sikres, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
den påtænkte handlings omfang, bedre kan 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål –

(66) Målet for denne forordning, nemlig at 
sikre, at data fra kliniske forsøg er 
pålidelige og robuste overalt i Unionen, 
samtidig med at forsøgspersoners 
sikkerhed, velfærd og rettigheder sikres, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
den påtænkte handlings omfang, bedre kan 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål –

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med artikel 3 i den foreslåede forordning.

Ændringsforslag 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola
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Forslag til forordning
Betragtning 66 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66a) Forordningen bør vurderes og om 
nødvendigt revideres hvert femte år med 
henblik på at sikre dens fleksibilitet. En 
løbende vurderingsproces er afgørende 
for, at der fortsat kan sikres innovation 
fremover inden for lægevidenskaben, som 
er i konstant udvikling. Den 
administrative byrde, der er forbundet 
med det nuværende direktiv, opfattes som 
en begrænsning for videnskaben og 
patienternes ret til at modtage den bedst 
mulige pleje. Forordningens indvirkning 
på bureaukratiet bør derfor overvåges 
løbende, og vurderingsprocessen bør sikre 
dens effektivitet som lovgivning til støtte 
for klinisk forskning. Der bør rettes særlig 
opmærksomhed mod den akademiske 
forsknings position og mod at sikre, at 
bureaukrati ikke flytter ressourcer fra 
innovation inden for akademisk 
forskning, og at de nye opgaver i henhold 
til forordningen ikke gør forskerkarrieren 
mindre attraktiv. Der bør også foretages 
en vurdering af, hvor vigtigt det er at give 
offentligheden adgang til informationer, 
hvis det europæiske forskningsmiljø skal 
være attraktivt, og af denne adgangs 
virkning på balancen mellem beskyttelse 
af personoplysninger, intellektuelle 
ejendomsrettigheder og kontraktmæssige 
rettigheder, patentrettigheder og 
immaterielle rettigheder. Der bør i 
vurderingsprocessen også ses på 
forordningens indvirkning på, om der i 
stedet for kliniske forsøg gennemføres 
mere eksperimentel behandling, som har 
uforudsigelige konsekvenser for 
patientsikkerheden og 
forsøgsresultaternes pålidelighed.

Or. fi


