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Ändringsförslag 75
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Vid kliniska prövningar bör 
försökspersonernas säkerhet och
rättigheter skyddas, och de data som 
genereras bör vara tillförlitliga och robusta.

(1) Vid kliniska prövningar bör 
försökspersonernas säkerhet, rättigheter
och välbefinnande skyddas, och de data 
som genereras bör vara tillförlitliga och 
robusta.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 3 i förslaget till förordning och artikel 6 i Världsläkarförbundets 
Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning avseende människor 
(Seoul, 2008) måste personernas säkerhet, rättigheter och välbefinnande gå före alla andra 
intressen.

Ändringsförslag 76
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Vid kliniska prövningar bör 
försökspersonernas säkerhet och
rättigheter skyddas, och de data som 
genereras bör vara tillförlitliga och robusta.

(1) Vid kliniska prövningar bör 
försökspersonernas säkerhet, rättigheter
och hälsa skyddas, och de data som 
genereras bör vara tillförlitliga och robusta.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Vid kliniska prövningar bör 
försökspersonernas säkerhet och rättigheter 
skyddas, och de data som genereras bör 
vara tillförlitliga och robusta.

(1) Vid kliniska prövningar bör 
försökspersonernas säkerhet och rättigheter 
skyddas, och de data som genereras bör 
vara tillförlitliga, robusta och avspegla 
mångfalden inom befolkningen avseende 
ålder och kön.

Or. en

Ändringsförslag 78
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Vid kliniska prövningar bör 
försökspersonernas säkerhet och rättigheter 
skyddas, och de data som genereras bör 
vara tillförlitliga och robusta.

(1) Vid kliniska prövningar bör 
försökspersonernas säkerhet och rättigheter 
skyddas, och de data som genereras bör 
vara tillförlitliga och robusta. Deltagarnas 
intressen bör alltid prioriteras framför 
andra intressen.

Or. sl

Ändringsförslag 79
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att möjliggöra en oberoende 
kontroll av att dessa principer följs bör 
tillstånd för kliniska prövningar ges på 

(2) För att möjliggöra en oberoende 
kontroll av att dessa principer följs bör 
tillstånd för kliniska prövningar ges på 
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förhand. förhand. De som beviljar tillstånd får inte 
beröras av intressekonflikter och bör vara 
oberoende av såväl sponsorn som den 
institution där prövningsstället är beläget 
och de prövare som deltar. 

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att möjliggöra en oberoende 
kontroll av att dessa principer följs bör 
tillstånd för kliniska prövningar ges på 
förhand.

(2) För att möjliggöra en oberoende 
kontroll av att dessa principer följs bör 
tillstånd för kliniska prövningar ges på 
förhand och godkännas av en 
etikkommitté innan prövningen inleds.

Or. en

Motivering

Detta tillägg överensstämmer med artikel 9.1 i direktiv 2001/20/EG och bekräftar principen 
om förhandstillstånd av prövningsprotokoll enligt artikel 15 i Världsläkarförbundets 
Helsingforsdeklaration (Seoul, 2008) och avsnitt 2.6 i ICH:s riktlinje för god klinisk sed i 
skälen till förslaget till förordning.

Ändringsförslag 81
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att möjliggöra en oberoende 
kontroll av att dessa principer följs bör 

(2) För att möjliggöra en oberoende 
kontroll av att dessa principer följs bör 



PE506.158v01-00 6/74 AM\928644SV.doc

SV

tillstånd för kliniska prövningar ges på 
förhand.

tillstånd för kliniska prövningar ges på 
förhand, vilket bör omfatta en granskning 
av en etikkommitté.

Or. en

Motivering

Även om vi håller med om att det krävs godkännande av en etikkommitté ansluter vi oss 
bestämt till det nuvarande förslaget om ett beslut per medlemsstat. Den nuvarande 
formuleringen ger intryck av att det handlar om två steg, vilket definitivt inte ska vara fallet. 
Texten bör formuleras så att det förtydligas att etikkommitténs godkännande ingår i 
tillståndet i enlighet med förordningen och tidsfristerna.

Ändringsförslag 82
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att möjliggöra en oberoende 
kontroll av att dessa principer följs bör 
tillstånd för kliniska prövningar ges på 
förhand.

(2) För att möjliggöra en oberoende 
kontroll av att dessa principer följs bör 
tillstånd för kliniska prövningar ges på 
förhand. I tillståndet bör vetenskapliga, 
etiska och administrativa aspekter 
beaktas.

Or. en

Motivering

Den vetenskapliga och etiska utvärderingen kan inte skiljas åt.

Ändringsförslag 83
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den definition av kliniska prövningar (3) Den definition av kliniska prövningar 
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som finns i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar rörande tillämpning 
av god klinisk sed vid kliniska prövningar 
av humanläkemedel bör förtydligas.
Begreppet klinisk prövning bör definieras 
mer precist genom att man inför det mer 
övergripande begreppet klinisk studie, där 
kliniska prövningar ingår som en 
kategori. Denna kategori bör definieras 
på grundval av specifika kriterier. Ett 
sådant förhållningssätt tar hänsyn till 
internationella riktlinjer och är i linje 
med EU:s lagstiftning om läkemedel, där 
man skiljer mellan begreppen ”klinisk 
prövning” och ”icke-interventionsstudie”.

som finns i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar rörande tillämpning 
av god klinisk sed vid kliniska prövningar 
av humanläkemedel bör förtydligas.

Or. en

Motivering

Den tidigare definitionen av klinisk prövning från direktiv 2001/20/EG bör behållas 
tillsammans med det nya begreppet låginterventionsprövning, med ett förtydligande: det bör 
tydliggöras att säkerhets- och effektprövningar som genomförs efter godkännandet omfattas 
av definitionen av en klinisk prövning och därmed av förordningen. Dessa ändringar införs 
genom våra ändringsförslag 3,4 och 5.

Ändringsförslag 84
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Tillämpningsområdet för förslaget 
till förordning är i stort sett detsamma 
som för direktiv 2001/20/EG. 
Förordningen gäller visserligen endast 
klinisk prövning av humanläkemedel, 
men tillämpningsområdet är ändå mycket 
brett eftersom det endast är 
observationsstudier som inte omfattas, 
dvs. studier som utförs av praktiserande 
läkare utan att någon ytterligare 
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intervention görs. Observationsstudier är 
oftast säkerhetsstudier som utförs efter ett 
godkännande och som innehavaren av 
försäljningsgodkännandet tar initiativ till, 
administrerar eller finansierar. En 
observationsstudie medger en senare 
dataextrahering. Observationsstudier 
omfattas av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/83/EG om 
upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel.

Or. fr

Ändringsförslag 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Syftet med direktiv 2001/20/EG var att 
förenkla och harmonisera de administrativa 
bestämmelserna om kliniska prövningar i 
Europeiska unionen. Det har dock visat sig 
att regelverket om kliniska prövningar bara 
har harmoniserats delvis. Detta försvårar 
bland annat genomförandet av kliniska 
prövningar i flera medlemsstater. Den 
vetenskapliga utvecklingen tyder dock på 
att kliniska prövningar i framtiden kommer 
att målinriktas på specifika 
patientpopulationer, till exempel 
undergrupper som identifierats med hjälp 
av genominformation. För att dessa 
kliniska prövningar ska omfatta tillräckligt 
många patienter kan det bli nödvändigt att 
involvera flera, eller alla, medlemsstater. 
De nya förfarandena för beviljande av 
tillstånd för kliniska prövningar bör 
uppmuntra till att så många medlemsstater 
som möjligt ingår. För att 
ansökningsförfarandena ska förenklas bör 
inlämning av flera ansökningar med i stort 
sett samma information undvikas och 

(4) Syftet med direktiv 2001/20/EG var att 
förenkla och harmonisera de administrativa 
bestämmelserna om kliniska prövningar i 
Europeiska unionen. Det har dock visat sig 
att regelverket om kliniska prövningar bara 
har harmoniserats delvis. Detta försvårar 
bland annat genomförandet av kliniska 
prövningar i flera medlemsstater. Den 
vetenskapliga utvecklingen tyder dock på 
att kliniska prövningar i framtiden kommer 
att målinriktas på specifika 
patientpopulationer, till exempel 
undergrupper som identifierats med hjälp 
av genominformation. För att dessa 
kliniska prövningar ska omfatta tillräckligt 
många patienter kan det bli nödvändigt att 
involvera flera, eller alla, medlemsstater. 
De nya förfarandena för beviljande av 
tillstånd för kliniska prövningar bör 
uppmuntra till att så många medlemsstater 
som möjligt ingår. För att 
ansökningsförfarandena ska förenklas bör 
inlämning av flera ansökningar med i stort 
sett samma information undvikas och 



AM\928644SV.doc 9/74 PE506.158v01-00

SV

ersättas med att en enda ansökan lämnas in 
till alla de berörda medlemsstaterna via en 
webbportal som skapas för detta ändamål.

ersättas med att en enda ansökan lämnas in 
till alla de berörda medlemsstaterna via en 
webbportal som skapas för detta ändamål. 
Med hjälp av denna portal ska onödigt 
administrativt arbete undvikas, vilket 
gynnar såväl sponsorer för 
multinationella prövningar och forskare 
vid universitet och högskolor som 
offentliga myndigheter.

Or. fi

Ändringsförslag 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Syftet med direktiv 2001/20/EG var att 
förenkla och harmonisera de administrativa 
bestämmelserna om kliniska prövningar i 
Europeiska unionen. Det har dock visat sig 
att regelverket om kliniska prövningar bara 
har harmoniserats delvis. Detta försvårar 
bland annat genomförandet av kliniska 
prövningar i flera medlemsstater. Den 
vetenskapliga utvecklingen tyder dock på 
att kliniska prövningar i framtiden kommer 
att målinriktas på specifika 
patientpopulationer, till exempel 
undergrupper som identifierats med hjälp 
av genominformation. För att dessa 
kliniska prövningar ska omfatta tillräckligt 
många patienter kan det bli nödvändigt att 
involvera flera, eller alla, medlemsstater. 
De nya förfarandena för beviljande av 
tillstånd för kliniska prövningar bör 
uppmuntra till att så många medlemsstater 
som möjligt ingår. För att 
ansökningsförfarandena ska förenklas bör 
inlämning av flera ansökningar med i stort 
sett samma information undvikas och 
ersättas med att en enda ansökan lämnas in 
till alla de berörda medlemsstaterna via en 

(4) Syftet med direktiv 2001/20/EG var att 
förenkla och harmonisera de administrativa 
bestämmelserna om kliniska prövningar i 
Europeiska unionen. Det har dock visat sig 
att regelverket om kliniska prövningar bara 
har harmoniserats delvis. Detta försvårar 
bland annat genomförandet av kliniska 
prövningar i flera medlemsstater. Den 
vetenskapliga utvecklingen tyder dock på 
att kliniska prövningar i framtiden kommer 
att målinriktas på specifika 
patientpopulationer, till exempel 
undergrupper som identifierats med hjälp 
av genominformation. För att dessa 
kliniska prövningar ska omfatta tillräckligt 
många patienter kan det bli nödvändigt att 
involvera flera, eller alla, medlemsstater. 
De nya förfarandena för beviljande av 
tillstånd för kliniska prövningar bör 
uppmuntra till att så många medlemsstater 
som möjligt ingår. För att 
ansökningsförfarandena ska förenklas bör 
inlämning av flera ansökningar med i stort 
sett samma information undvikas och 
ersättas med att en enda ansökan lämnas in 
till alla de berörda medlemsstaterna via en 



PE506.158v01-00 10/74 AM\928644SV.doc

SV

webbportal som skapas för detta ändamål. webbportal som skapas för detta ändamål. 
Med tanke på att även kliniska 
prövningar som genomförs i endast en 
medlemsstat är oumbärliga för europeisk 
klinisk forskning bör det förfarande som 
föreslås i denna förordning omfatta även 
sådana prövningar. Även för denna typ av 
kliniska prövningar bör 
ansökningshandlingar lämnas in via den 
gemensamma portalen.

Or. fr

Ändringsförslag 87
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Erfarenheterna av direktiv 2001/20/EG 
har också visat att målet att förenkla och 
harmonisera de administrativa
bestämmelserna om kliniska prövningar i 
unionen inte kan uppnås med ett direktiv, 
utan endast med en förordning som 
regleringsform. Endast genom en 
förordning kan man garantera att 
medlemsstaterna grundar sin bedömning av 
ansökningar om tillstånd för kliniska 
prövningar på exakt samma kriterier, 
istället för på olika nationella 
införlivandebestämmelser. Detta gäller inte 
endast tillståndsförfarandet i sin helhet utan 
också alla de andra frågor som regleras i 
denna förordning, till exempel 
säkerhetsrapportering under kliniska 
prövningar och kraven på märkning av 
läkemedel som används vid kliniska 
prövningar.

(5) Erfarenheterna av direktiv 2001/20/EG 
har också visat att målet att förenkla och 
harmonisera bestämmelserna om kliniska 
prövningar i unionen inte kan uppnås med 
ett direktiv, utan endast med en förordning 
som regleringsform. Endast genom en 
förordning kan man garantera att 
medlemsstaterna grundar sin bedömning av 
ansökningar om tillstånd för kliniska 
prövningar på exakt samma kriterier, 
istället för på olika nationella 
införlivandebestämmelser. Detta gäller inte 
endast tillståndsförfarandet i sin helhet utan 
också alla de andra frågor som regleras i 
denna förordning, till exempel 
säkerhetsrapportering under kliniska 
prövningar och kraven på märkning av 
läkemedel som används vid kliniska 
prövningar.

Or. en
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Motivering

Adjektivet ”administrativa” bör tas bort, eftersom inte bara de administrativa utan även de 
etiska aspekterna bör harmoniseras.

Ändringsförslag 88
Anna Záborská

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De berörda medlemsstaterna bör 
samarbeta vid bedömningen av 
ansökningar om tillstånd för klinisk 
prövning. Samarbetet bör dock inte 
omfatta rent nationella frågeställningar, 
inte heller etiska aspekter på kliniska 
prövningar, såsom informerat samtycke.

(6) De berörda medlemsstaterna bör 
samarbeta vid bedömningen av 
ansökningar om tillstånd för klinisk 
prövning.

Or. fr

Ändringsförslag 89
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De berörda medlemsstaterna bör 
samarbeta vid bedömningen av 
ansökningar om tillstånd för klinisk 
prövning. Samarbetet bör dock inte omfatta 
rent nationella frågeställningar, inte heller 
etiska aspekter på kliniska prövningar, 
såsom informerat samtycke.

(6) De berörda medlemsstaterna bör 
samarbeta vid bedömningen av 
ansökningar om tillstånd för klinisk 
prövning. Samarbetet bör dock inte omfatta 
rent nationella frågeställningar.

Or. en
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Ändringsförslag 90
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Tidsfristerna för bedömning av 
ansökningar som gäller kliniska prövningar 
bör vara så långa att dokumentationen 
hinner granskas, samtidigt som det är 
viktigt att se till att nya, innovativa 
behandlingar snabbt kan tas i bruk och att 
unionen förblir en attraktiv plats för 
genomförande av kliniska prövningar. Mot 
bakgrund av detta infördes begreppet tyst 
godkännande i direktiv 2001/20/EG. För 
att säkerställa att tidsfristerna hålls bör 
detta begrepp bibehållas. Vid ett eventuellt 
hot mot folkhälsan bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt bedöma och 
godkänna en ansökan om klinisk prövning. 
Därför bör inga minimitidsfrister för 
godkännande beviljas.

(8) Tidsfristerna för bedömning av 
ansökningar som gäller kliniska prövningar 
bör vara så långa att dokumentationen 
hinner granskas, samtidigt som det är 
viktigt att se till att nya, innovativa 
behandlingar snabbt kan tas i bruk och att 
unionen förblir en attraktiv plats för 
genomförande av kliniska prövningar. Mot 
bakgrund av detta infördes begreppet tyst 
godkännande i direktiv 2001/20/EG. För 
att säkerställa att tidsfristerna hålls bör 
detta begrepp bibehållas. Om en berörd 
medlemsstat och en rapporterande 
medlemsstat inte lämnar in 
utredningsrapporten, sin bedömning eller 
sitt beslut inom den fastställda tidsfristen 
bör principen om tyst godkännande gälla.
Vid ett eventuellt hot mot folkhälsan bör 
det vara möjligt för medlemsstaterna att 
snabbt bedöma och godkänna en ansökan 
om klinisk prövning. Därför bör inga 
minimitidsfrister för godkännande beviljas.

Or. fr

Ändringsförslag 91
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Tidsfristerna för bedömning av 
ansökningar som gäller kliniska prövningar 
bör vara så långa att dokumentationen 
hinner granskas, samtidigt som det är 
viktigt att se till att nya, innovativa 

(8) Tidsfristerna för bedömning av 
ansökningar som gäller kliniska prövningar 
bör vara så långa att dokumentationen 
hinner granskas, samtidigt som det är 
viktigt att se till att nya, innovativa 
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behandlingar snabbt kan tas i bruk och att 
unionen förblir en attraktiv plats för 
genomförande av kliniska prövningar. Mot 
bakgrund av detta infördes begreppet tyst 
godkännande i direktiv 2001/20/EG. För 
att säkerställa att tidsfristerna hålls bör 
detta begrepp bibehållas. Vid ett eventuellt 
hot mot folkhälsan bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt bedöma och 
godkänna en ansökan om klinisk prövning. 
Därför bör inga minimitidsfrister för 
godkännande beviljas.

behandlingar snabbt kan tas i bruk och att 
unionen förblir en attraktiv plats för 
genomförande av kliniska prövningar. Mot 
bakgrund av detta infördes begreppet tyst 
godkännande i direktiv 2001/20/EG. För
att säkerställa att tidsfristerna hålls bör 
detta begrepp bibehållas, såvida inte 
medlemsstaterna tillkännager att det 
föreligger exceptionella omständigheter 
som motiverar mindre förseningar. Vid ett 
eventuellt hot mot folkhälsan bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att snabbt 
bedöma och godkänna en ansökan om 
klinisk prövning. Därför bör inga 
minimitidsfrister för godkännande beviljas.

Or. en

Motivering

Tidsfristerna bör hållas, men medlemsstaternas möjligheter att hålla dem beror både på 
rutiner och oförutsebara faktorer som står i samband med ansökans innehåll och 
verksamhetskapaciteten, vilket kan förhindra en snabb bedömning. När det föreligger 
exceptionella omständigheter bör medlemsstaterna kunna förvarna om dessa för att förhindra 
ett tyst godkännande, samtidigt som de fortfarande strävar efter att avsluta bedömningen i tid.

Ändringsförslag 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Tidsfristerna för bedömning av 
ansökningar som gäller kliniska prövningar 
bör vara så långa att dokumentationen 
hinner granskas, samtidigt som det är 
viktigt att se till att nya, innovativa 
behandlingar snabbt kan tas i bruk och att 
unionen förblir en attraktiv plats för 
genomförande av kliniska prövningar. Mot 
bakgrund av detta infördes begreppet tyst 
godkännande i direktiv 2001/20/EG. För 
att säkerställa att tidsfristerna hålls bör 

(8) Tidsfristerna för bedömning av 
ansökningar som gäller kliniska prövningar 
bör vara så långa att dokumentationen 
hinner granskas, samtidigt som det är 
viktigt att se till att nya, innovativa 
behandlingar snabbt kan tas i bruk och att 
unionen förblir en attraktiv plats för 
genomförande av kliniska prövningar. Mot 
bakgrund av detta infördes begreppet
implicit tillstånd i direktiv 2001/20/EG, 
om det föreligger ett positivt yttrande från 
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detta begrepp bibehållas. Vid ett eventuellt 
hot mot folkhälsan bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt bedöma och 
godkänna en ansökan om klinisk prövning.
Därför bör inga minimitidsfrister för 
godkännande beviljas.

etikkommittén och om den behöriga 
myndigheten inom den givna tidsfristen 
inte gjort några invändningar. För att 
säkerställa att tidsfristerna hålls bör detta 
begrepp bibehållas. Vid ett eventuellt hot 
mot folkhälsan bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt bedöma och 
godkänna en ansökan om klinisk prövning.
Vid ett eventuellt hot mot folkhälsan bör 
inga minimitidsfrister för godkännande 
därför beviljas.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till direktiv 2001/20/EG bör vara exaktare. Enligt direktivet bör tillståndet vara 
implicit, det vill säga om det föreligger ett positivt yttrande från etikkommittén och om den 
behöriga myndigheten inom den givna tidsfristen inte gjort några invändningar. I 
undantagsfall som ger upphov till särskilt svåra frågeställningar bör dock ett explicit skriftligt 
tillstånd krävas. Det bör tydliggöras att den sista meningen i stycket endast avser ett 
eventuellt hot mot folkhälsan.

Ändringsförslag 93
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Tidsfristerna för bedömning av 
ansökningar som gäller kliniska prövningar 
bör vara så långa att dokumentationen 
hinner granskas, samtidigt som det är 
viktigt att se till att nya, innovativa 
behandlingar snabbt kan tas i bruk och att 
unionen förblir en attraktiv plats för 
genomförande av kliniska prövningar. Mot 
bakgrund av detta infördes begreppet tyst 
godkännande i direktiv 2001/20/EG. För 
att säkerställa att tidsfristerna hålls bör 
detta begrepp bibehållas. Vid ett eventuellt 
hot mot folkhälsan bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt bedöma och 
godkänna en ansökan om klinisk prövning. 

(8) Tidsfristerna för bedömning av 
ansökningar som gäller kliniska prövningar 
bör vara så långa att dokumentationen 
hinner granskas, samtidigt som det är 
viktigt att se till att nya, innovativa 
behandlingar snabbt kan tas i bruk och att 
unionen förblir en attraktiv plats för 
genomförande av kliniska prövningar som i 
första hand garanterar varje 
försökspersons säkerhet och 
välbefinnande. Mot bakgrund av detta 
infördes begreppet tyst godkännande i 
direktiv 2001/20/EG. För att säkerställa att 
tidsfristerna hålls bör detta begrepp 
bibehållas. Vid ett eventuellt hot mot 
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Därför bör inga minimitidsfrister för 
godkännande beviljas.

folkhälsan bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt bedöma och 
godkänna en ansökan om klinisk prövning. 
Därför bör inga minimitidsfrister för 
godkännande beviljas.

Or. el

Ändringsförslag 94
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Tidsfristerna för bedömning av 
ansökningar som gäller kliniska prövningar 
bör vara så långa att dokumentationen 
hinner granskas, samtidigt som det är 
viktigt att se till att nya, innovativa 
behandlingar snabbt kan tas i bruk och att 
unionen förblir en attraktiv plats för 
genomförande av kliniska prövningar. Mot 
bakgrund av detta infördes begreppet tyst 
godkännande i direktiv 2001/20/EG. För 
att säkerställa att tidsfristerna hålls bör 
detta begrepp bibehållas. Vid ett eventuellt 
hot mot folkhälsan bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt bedöma och 
godkänna en ansökan om klinisk prövning. 
Därför bör inga minimitidsfrister för 
godkännande beviljas.

(8) Tidsfristerna för bedömning av 
ansökningar som gäller kliniska prövningar 
bör vara så långa att dokumentationen 
hinner granskas, samtidigt som det är 
viktigt att se till att nya, innovativa och 
befintliga behandlingar (t.ex. generiska 
läkemedel) snabbt kan tas i bruk och att 
unionen förblir en attraktiv plats för 
genomförande av kliniska prövningar. Mot 
bakgrund av detta infördes begreppet tyst 
godkännande i direktiv 2001/20/EG. För 
att säkerställa att tidsfristerna hålls bör 
detta begrepp bibehållas. Vid ett eventuellt 
hot mot folkhälsan bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt bedöma och 
godkänna en ansökan om klinisk prövning. 
Därför bör inga minimitidsfrister för 
godkännande beviljas.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att effektiva tillståndssystem för kliniska prövningar (särskilt i förhållande till 
tidsfrister) garanteras för prövningar som står i samband med tillstånd för generiska 
läkemedel, så att befintliga behandlingar vars patentskydd löper ut snabbt kan registreras 
som generiska läkemedel för att de ska bli till nytta för fler patienter och samtidigt ge 
besparingar för hälso- och sjukvårdssystemen.
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Ändringsförslag 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Medlemsstaterna måste ordna så att 
de kliniska prövningarna kan ske både på 
offentliga och privata prövningsställen, 
till samma villkor, under förutsättning att 
de uppfyller de krav som lagen eventuellt 
krav ställer.

Or. es

Motivering

I medlemsstater med tydliga skillnader mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård, som i 
Spanien, blir detta förtydligande nödvändigt för att undvika att privata prövningsställen 
förvägras möjligheten att utföra prövningar på sina kliniker.

Ändringsförslag 96
Tadeusz Cymański

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Moderniseringen av 
informationsinfrastrukturen till stöd för 
medlemsstaternas anpassning till de 
fastställda tidsfristerna för beviljandet av 
tillstånd skulle kunna samfinansieras med 
hjälp av strukturfonder.

Or. pl

Ändringsförslag 97
Christel Schaldemose
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Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Riskerna för försökspersonernas 
säkerhet vid kliniska prövningar har sin 
grund i två källor, nämligen 
prövningsläkemedlet och interventionen. 
Många kliniska prövningar innebär dock 
endast en minimal ytterligare risk för 
försökspersonens säkerhet jämfört med 
normal klinisk praxis. Detta är särskilt 
fallet när prövningsläkemedlet redan 
godkänts för försäljning (dvs. dess kvalitet, 
säkerhet och effekt har redan bedömts i 
samband med att godkännandet för 
försäljning beviljades) och när 
interventionen bara innebär en mycket 
begränsad ytterligare risk för 
försökspersonen jämfört med normal 
klinisk praxis. Dessa 
låginterventionsprövningar har ofta stor 
betydelse för bedömningen av 
standardbehandlingar och 
standarddiagnoser, vilket optimerar 
användningen av läkemedel och därmed 
bidrar till en hög nivå på folkhälsan. 
Sådana prövningar bör vara föremål för 
mindre stränga bestämmelser, till exempel 
kortare tidsfrister för godkännande.

(9) Riskerna för försökspersonernas 
säkerhet vid kliniska prövningar har sin 
grund i två källor, nämligen 
prövningsläkemedlet och interventionen. 
Många kliniska prövningar innebär dock 
endast en minimal ytterligare risk för 
försökspersonens säkerhet jämfört med 
normal klinisk praxis. Detta är särskilt 
fallet när prövningsläkemedlet redan 
godkänts för försäljning (dvs. dess kvalitet, 
säkerhet och effekt har redan bedömts i 
samband med att godkännandet för 
försäljning beviljades) och när 
interventionen bara innebär en mycket 
begränsad ytterligare risk för 
försökspersonen jämfört med den i dag 
förekommande bästa beprövade 
interventionen. Dessa 
låginterventionsprövningar har ofta stor 
betydelse för bedömningen av 
standardbehandlingar och 
standarddiagnoser, vilket optimerar 
användningen av läkemedel och därmed 
bidrar till en hög nivå på folkhälsan. 
Sådana prövningar bör vara föremål för 
mindre stränga bestämmelser, till exempel 
kortare tidsfrister för godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 98
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Riskerna för försökspersonernas 
säkerhet vid kliniska prövningar har sin 
grund i två källor, nämligen 

(9) Riskerna för försökspersonernas 
säkerhet vid kliniska prövningar har sin 
grund i två källor, nämligen 
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prövningsläkemedlet och interventionen. 
Många kliniska prövningar innebär dock 
endast en minimal ytterligare risk för 
försökspersonens säkerhet jämfört med 
normal klinisk praxis. Detta är särskilt 
fallet när prövningsläkemedlet redan 
godkänts för försäljning (dvs. dess kvalitet, 
säkerhet och effekt har redan bedömts i 
samband med att godkännandet för 
försäljning beviljades) och när 
interventionen bara innebär en mycket 
begränsad ytterligare risk för 
försökspersonen jämfört med normal 
klinisk praxis. Dessa 
låginterventionsprövningar har ofta stor 
betydelse för bedömningen av 
standardbehandlingar och 
standarddiagnoser, vilket optimerar 
användningen av läkemedel och därmed 
bidrar till en hög nivå på folkhälsan. 
Sådana prövningar bör vara föremål för 
mindre stränga bestämmelser, till exempel 
kortare tidsfrister för godkännande.

prövningsläkemedlet och interventionen. 
Många kliniska prövningar innebär dock 
endast en minimal ytterligare risk för 
försökspersonens säkerhet jämfört med 
normal klinisk praxis. Detta är särskilt 
fallet när prövningsläkemedlet redan 
godkänts för försäljning (dvs. dess kvalitet, 
säkerhet och effekt har redan bedömts i 
samband med att godkännandet för 
försäljning beviljades) och när 
interventionen bara innebär en mycket 
begränsad ytterligare risk för 
försökspersonen jämfört med normal 
klinisk praxis. Dessa 
låginterventionsprövningar har ofta stor 
betydelse för bedömningen av 
standardbehandlingar och 
standarddiagnoser, vilket optimerar 
användningen av läkemedel och därmed 
bidrar till en hög nivå på folkhälsan. 
Sådana prövningar bör vara föremål för 
mindre stränga administrativa
bestämmelser, till exempel kortare 
tidsfrister för godkännande.

Or. en

Motivering

Begreppet låginterventionsprövning rekommenderas och en kortare tidsfrist välkomnas. Det 
får dock inte leda till minskat skydd för försökspersonerna. Dessutom tycks det föreslagna 
testet stå i motsättning till den nyligen godkända lagstiftningen om läkemedelsövervakning, 
där det understryks att säkerhetsövervakningen i varje skede före och efter godkännandet bör 
ligga på en hög nivå.

Ändringsförslag 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Riskerna för försökspersonernas 
säkerhet vid kliniska prövningar har sin 
grund i två källor, nämligen 

(9) Riskerna för försökspersonernas 
säkerhet vid kliniska prövningar har sin 
grund i två källor, nämligen 
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prövningsläkemedlet och interventionen. 
Många kliniska prövningar innebär dock 
endast en minimal ytterligare risk för 
försökspersonens säkerhet jämfört med 
normal klinisk praxis. Detta är särskilt 
fallet när prövningsläkemedlet redan 
godkänts för försäljning (dvs. dess kvalitet, 
säkerhet och effekt har redan bedömts i 
samband med att godkännandet för 
försäljning beviljades) och när 
interventionen bara innebär en mycket 
begränsad ytterligare risk för 
försökspersonen jämfört med normal 
klinisk praxis. Dessa 
låginterventionsprövningar har ofta stor 
betydelse för bedömningen av 
standardbehandlingar och 
standarddiagnoser, vilket optimerar 
användningen av läkemedel och därmed 
bidrar till en hög nivå på folkhälsan. 
Sådana prövningar bör vara föremål för 
mindre stränga bestämmelser, till exempel 
kortare tidsfrister för godkännande.

prövningsläkemedlet och interventionen. 
Många kliniska prövningar innebär dock 
endast en minimal ytterligare risk för 
försökspersonens säkerhet jämfört med 
normal klinisk praxis. Detta är särskilt 
fallet när prövningsläkemedlet redan 
godkänts för försäljning (dvs. dess kvalitet, 
säkerhet och effekt har redan bedömts i 
samband med att godkännandet för 
försäljning beviljades) och när 
interventionen bara innebär en mycket 
begränsad ytterligare risk för 
försökspersonen jämfört med normal 
klinisk praxis. Dessa 
låginterventionsprövningar har ofta stor 
betydelse för bedömningen av 
standardbehandlingar och 
standarddiagnoser, vilket optimerar 
användningen av läkemedel och därmed 
bidrar till en hög nivå på folkhälsan. 
Sådana prövningar bör vara föremål för 
mindre stränga bestämmelser, till exempel 
kortare tidsfrister för godkännande, utan 
att riskera den vetenskapliga kvaliteten 
och med ständigt fokus på patientens 
säkerhet.

Or. es

Ändringsförslag 100
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Riskerna för försökspersonernas 
säkerhet vid kliniska prövningar har sin 
grund i två källor, nämligen 
prövningsläkemedlet och interventionen. 
Många kliniska prövningar innebär dock 
endast en minimal ytterligare risk för 
försökspersonens säkerhet jämfört med 
normal klinisk praxis. Detta är särskilt 
fallet när prövningsläkemedlet redan 

(9) Riskerna för försökspersonernas 
säkerhet vid kliniska prövningar har sin 
grund i två källor, nämligen 
prövningsläkemedlet och interventionen. 
Många kliniska prövningar innebär dock 
endast en minimal ytterligare risk för 
försökspersonens säkerhet jämfört med 
normal klinisk praxis. Detta är särskilt 
fallet när prövningsläkemedlet redan 
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godkänts för försäljning (dvs. dess kvalitet, 
säkerhet och effekt har redan bedömts i 
samband med att godkännandet för 
försäljning beviljades) och när 
interventionen bara innebär en mycket 
begränsad ytterligare risk för 
försökspersonen jämfört med normal 
klinisk praxis. Dessa 
låginterventionsprövningar har ofta stor 
betydelse för bedömningen av 
standardbehandlingar och 
standarddiagnoser, vilket optimerar 
användningen av läkemedel och därmed 
bidrar till en hög nivå på folkhälsan. 
Sådana prövningar bör vara föremål för 
mindre stränga bestämmelser, till exempel 
kortare tidsfrister för godkännande.

godkänts för försäljning (dvs. dess kvalitet, 
säkerhet och effekt har redan bedömts i 
samband med att godkännandet för 
försäljning beviljades) och när 
interventionen bara innebär en mycket 
begränsad ytterligare risk för 
försökspersonen jämfört med normal 
klinisk praxis. Dessa lågriskprövningar
har ofta stor betydelse för bedömningen av 
standardbehandlingar och 
standarddiagnoser, vilket optimerar 
användningen av läkemedel och därmed 
bidrar till en hög nivå på folkhälsan. 
Sådana prövningar bör vara föremål för 
mindre stränga bestämmelser, till exempel 
kortare tidsfrister för godkännande.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
prioriterat bedöma och godkänna 
ansökningar om kliniska prövningar vid 
en nödsituation och för sällsynta och 
särskilt sällsynta sjukdomar som är 
livshotande och för vilka 
behandlingsalternativen och 
sakkunskapen är begränsade och 
geografiskt utspridda i världen.

Or. en

Ändringsförslag 102
Rebecca Taylor
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Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Begreppet ”normal klinisk praxis” är 
av central betydelse för bedömningen av 
om en ansökan kan godkännas som 
låginterventionsprövning. Kommissionen 
bör förtydliga definitionen av ”normal 
klinisk praxis” genom riktlinjer. 

Or. en

Motivering

Definitionen av ”normal klinisk praxis” är avgörande i första steget av tillståndsförfarandet 
när den rapporterande medlemsstaten gör en första bedömning av en ansökan om klinisk 
prövning i artikel 5. Definitionen bör vara flexibel. Kommissionen bör dock utarbeta riktlinjer 
som inte avser lagstiftning för att underlätta förfarandet i denna fråga.

Ändringsförslag 103
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9c) Kliniska prövningar som stöder 
registreringen av generiska läkemedel 
(t.ex. prövningar med bioekvivalens eller 
behandlingsekvivalens) innebär minimala 
risker och olägenheter för 
försökspersonerna jämfört med normal 
klinisk praxis, såsom den definieras i 
denna förordning, eftersom 
referensläkemedlet som används som 
jämförelseläkemedel är en väl beskriven 
och godkänd produkt vars kvalitet, 
säkerhet och effekt redan har bedömts.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 9d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9d) Med ”prövningsläkemedel” avses 
varje läkemedelsberedning av en aktiv 
substans eller placebo som testas eller 
används som jämförelsepreparat vid en 
klinisk prövning, inklusive produkter som 
redan är godkända för försäljning och 
produkter som är godkända för 
försäljning men som används vid en icke 
godkänd indikation eller på annat sätt än 
enligt gängse klinisk praxis.

Or. fr

Ändringsförslag 105
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 9e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9e) Med ”tilläggsläkemedel” avses varje 
läkemedel som vid sidan av 
prövningsläkemedlet används i samband 
med en klinisk prövning. 
Tilläggsläkemedel omfattar bland annat 
läkemedel som används som 
bakgrundsläkemedel, farmakologiska 
medel, undsättningsläkemedel eller 
läkemedel som används i utvärderingen 
av de vägledande kriterierna för 
prövningen. Läkemedel som inte har 
något samband med den kliniska 
prövningen och som inte är relevanta för 
hur den är utformad räknas inte som 
tilläggsläkemedel.

Or. fr
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Ändringsförslag 106
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 9f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9f) Samtliga tidsfrister som anges i 
denna förordning avser kalenderdagar. 
Med tanke på att EU:s medlemsstater inte 
har samma allmänna helgdagar skulle en 
utgångspunkt i arbetsdagsbegreppet göra 
att tidsfristerna för validering, bedömning 
och beslut blir olika långa i olika berörda 
medlemsstater.

Or. fr

Motivering

Bestämmelsen bör grundas på kalenderdagar, inte på arbetsdagar. För att tidsfristerna ska 
respekteras, vilket är viktigt för den europeiska kliniska forskningens konkurrenskraft, krävs 
det ett effektivt samarbete mellan de berörda medlemsstaterna. Helgdagarna skiljer sig åt 
från en medlemsstat till en annan. Om förfarandet grundades på arbetsdagar skulle detta 
således medföra att tidsfristerna för validering, utvärdering och beslut skiljer sig åt mellan de 
olika berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Vid bedömning av ansökningar om 
kliniska prövningar bör man särskilt beakta 
den förväntade terapeutiska nyttan och 
nyttan för folkhälsan (relevans) samt vilka 
risker och olägenheter de innebär för 
försökspersonen. När det gäller relevans 
bör flera aspekter beaktas, bland annat om 
den kliniska prövningen har 

(10) Vid bedömning av ansökningar om 
kliniska prövningar bör man särskilt beakta 
den förväntade terapeutiska nyttan och 
nyttan för folkhälsan (relevans) samt vilka 
risker och olägenheter de innebär för 
försökspersonen. När det gäller relevans 
bör flera aspekter beaktas, t.ex. vilka 
delpopulationer som ska undersökas och 
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rekommenderats eller föreskrivits av de 
myndigheter som ansvarar för 
bedömningen av läkemedel och som 
beslutar om de får släppas ut på 
marknaden.

eventuella skillnader i effektivitet 
och/eller säkerhet för specifika 
delpopulationer, särskilt köns- och 
åldersrelaterade skillnader, eller om den 
kliniska prövningen har rekommenderats 
eller föreskrivits av de myndigheter som 
ansvarar för bedömningen av läkemedel 
och som beslutar om de får släppas ut på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 108
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Vid bedömning av ansökningar om 
kliniska prövningar bör man särskilt beakta 
den förväntade terapeutiska nyttan och 
nyttan för folkhälsan (relevans) samt vilka 
risker och olägenheter de innebär för 
försökspersonen. När det gäller relevans
bör flera aspekter beaktas, bland annat om 
den kliniska prövningen har 
rekommenderats eller föreskrivits av de 
myndigheter som ansvarar för 
bedömningen av läkemedel och som 
beslutar om de får släppas ut på 
marknaden.

(10) Vid bedömning av ansökningar om 
kliniska prövningar bör man särskilt beakta 
den förväntade terapeutiska nyttan och 
nyttan för folkhälsan (relevans) samt vilka 
risker och olägenheter de innebär för 
försökspersonen. När det gäller relevans 
bör flera aspekter beaktas, bland annat att 
det tillsetts att den grupp av 
försökspersoner som deltar i prövningen 
representerar den befolkningsgrupp, 
inklusive kvinnor och äldre, som är 
avsedd att behandlas, samt om den 
kliniska prövningen har rekommenderats 
eller föreskrivits av de myndigheter som 
ansvarar för bedömningen av läkemedel 
och som beslutar om de får släppas ut på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 109
Riikka Manner
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Vid bedömning av ansökningar om 
kliniska prövningar bör man särskilt beakta 
den förväntade terapeutiska nyttan och 
nyttan för folkhälsan (relevans) samt vilka
risker och olägenheter de innebär för 
försökspersonen. När det gäller relevans 
bör flera aspekter beaktas, bland annat om 
den kliniska prövningen har 
rekommenderats eller föreskrivits av de 
myndigheter som ansvarar för 
bedömningen av läkemedel och som 
beslutar om de får släppas ut på 
marknaden.

(10) Vid bedömning av ansökningar om 
kliniska prövningar bör man särskilt beakta 
den förväntade terapeutiska nyttan och 
nyttan för folkhälsan (relevans) samt vilka 
risker och olägenheter de innebär för 
försökspersonen. När det gäller relevans 
bör flera aspekter beaktas, bland annat att 
gruppen av försökspersoner representerar 
den befolkningsgrupp som är avsedd att 
behandlas, samt om den kliniska 
prövningen har rekommenderats eller 
föreskrivits av de myndigheter som 
ansvarar för bedömningen av läkemedel 
och som beslutar om de får släppas ut på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 110
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Vid bedömning av ansökningar om 
kliniska prövningar bör man särskilt beakta 
den förväntade terapeutiska nyttan och 
nyttan för folkhälsan (relevans) samt vilka 
risker och olägenheter de innebär för 
försökspersonen. När det gäller relevans 
bör flera aspekter beaktas, bland annat om 
den kliniska prövningen har 
rekommenderats eller föreskrivits av de 
myndigheter som ansvarar för 
bedömningen av läkemedel och som 
beslutar om de får släppas ut på 
marknaden.

(10) Vid bedömning av ansökningar om 
kliniska prövningar bör man särskilt beakta 
den förväntade terapeutiska nyttan och 
nyttan för folkhälsan (relevans) samt vilka 
risker och olägenheter de innebär för 
försökspersonen. När det gäller relevans 
bör flera aspekter beaktas. I senare 
prövningsfaser bör dessa omfatta 
huruvida försökspersonerna 
representerar den befolkningsgrupp som 
är avsedd att behandlas, samt om den 
kliniska prövningen har rekommenderats 
eller föreskrivits av de myndigheter som 
ansvarar för bedömningen av läkemedel 
och som beslutar om de får släppas ut på 
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marknaden.

Or. en

Motivering

Försökspersonerna bör i så hög grad som möjligt återspegla målgruppen för det testade 
läkemedlet. Detta är särskilt viktigt för prövningar i fas III och fas IV. Läkemedlets säkerhet 
och effekt bör bedömas genom prövningar på personer som sannolikt kommer att använda 
produkten när den har släppts ut på marknaden. I tidigare faser testas mer grundläggande 
säkerhetsaspekter, då det inte är lika viktigt att samla en representativ grupp försökspersoner.

Ändringsförslag 111
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att förbättra de tillgängliga 
behandlingarna för sårbara grupper, t.ex. 
bräckliga eller äldre människor, personer 
som lider av flera olika kroniska 
sjukdomar och personer med psykiska 
sjukdomar, bör läkemedel som sannolikt 
är av stort kliniskt värde fullständigt och 
på lämpligt sätt prövas för att utröna 
deras effekter i dessa specifika grupper, 
bland annat när det gäller krav som har 
att göra med dessa personers specifika 
karakteristika och skyddet av deras hälsa 
och välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 112
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Erfarenheterna av direktiv 
2001/20/EG har även visat att 60 procent 
av de kliniska prövningarna sponsras av 
läkemedelsindustrin och 40 procent av 
andra intressegrupper, till exempel 
forskare. Medlemsstaterna bör erkänna 
värdet av forskarnas bidrag. Akademiska 
institutioner är ofta beroende av 
finansiering som helt eller delvis härrör 
från offentliga medel eller 
välgörenhetsorganisationer. För att 
maximera användningen av detta 
värdefulla bidrag och ytterligare 
stimulera den akademiska forskningen, 
dock utan att prövningarnas kvalitet 
påverkas, bör medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att införa lämpliga undantag 
från avgifter (ansökningsavgifter, 
inspektionsavgifter och så vidare) för 
prövningar som genomförs av 
akademiska institutioner.

Or. en

Motivering

Ett undantag från avgifterna påverkar inte prövningarnas kvalitet. Offentliga medel och stöd 
från välgörenhetsorganisationer bör inte användas för att betala avgifter, utan för att bedriva 
forskning som annars inte skulle vara möjlig.

Ändringsförslag 113
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillståndsförfarandet bör göra det 
möjligt att avbryta bedömningen så att 
sponsorn kan besvara frågor eller 
synpunkter som uppkommit under 
bedömningen av ansökan. Hur länge 

(11) Tillståndsförfarandet bör göra det 
möjligt att avbryta bedömningen så att 
sponsorn kan besvara frågor eller 
synpunkter som uppkommit under 
bedömningen av ansökan. Hur länge 
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bedömningsförfarandet avbryts bör bero på 
om det rör sig om en 
låginterventionsprövning eller inte. 
Dessutom bör det säkerställas att det alltid 
finns tillräckligt med tid att bedöma de 
ytterligare uppgifter som lämnats in när 
bedömningen återupptas.

bedömningsförfarandet avbryts bör bero på 
om det rör sig om en prövning med låg 
eller medelhög risk eller inte. Dessutom 
bör det säkerställas att det alltid finns 
tillräckligt med tid att bedöma de 
ytterligare uppgifter som lämnats in när 
bedömningen återupptas.

Or. fr

Ändringsförslag 114
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att följa en viss prövning, från 
inledande etiskt godkännande till slutligt 
offentliggörande, bör ett universellt 
registreringsnummer för kliniska 
prövningar (Universal Trial Registration 
Number, UTRN) tilldelas varje prövning 
som ska utföras i EU eller vars resultat 
används som en del av ett Common 
Technical Document för godkännande för 
försäljning av läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 115
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För sällsynta sjukdomar enligt 
definitionen i EU-lagstiftningen kan de 
nödvändiga uppgifterna och 
sakkunskapen på nationell nivå vara 
otillräckliga för en väl underbyggd 



AM\928644SV.doc 29/74 PE506.158v01-00

SV

bedömning av ansökningar om tillstånd 
för klinisk prövning. Därför bör sådan 
sakkunskap sökas på europeisk nivå. I 
detta syfte bör den rapporterande 
medlemsstaten under bedömningen 
samarbeta med Europeiska 
läkemedelsmyndighetens arbetsgrupp för 
vetenskaplig rådgivning, som bör avge ett 
expertutlåtande om den berörda 
sjukdomen eller sjukdomsgruppen. I 
förekommande fall kan detta 
expertutlåtande omfatta aspekter av del II 
i bedömningen. I detta fall bör den 
rapporterande medlemsstaten meddela 
berörda medlemsstater. Samarbetet bör 
ske inom ramen för de tidsfrister som 
anges i denna förordning för kliniska 
prövningar av andra sjukdomar än 
sällsynta sjukdomar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) De flesta kliniska prövningar avser 
bedömning av behandlingar inriktade på 
stora patientgrupper och med ett stort 
urval av patientgrupper, men patienter 
med sällsynta eller särskilt sällsynta 
sjukdomar bör inte diskrimineras i denna 
förordning. Tvärtom bör det specifika hos 
sjukdomar med låg prevalens införlivas i 
bedömningen av prövningarna.

Or. en
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Motivering

I kommissionens förslag beaktas inte det specifika hos sällsynta och särskilt sällsynta 
sjukdomar. I den framtida förordningen måste behandlingsinnovationer beaktas. Den måste 
även vara i linje med de strategier för sällsynta och särskilt sällsynta sjukdomar som har 
tagits fram sedan direktiv 2001/20/EG antogs.

Ändringsförslag 117
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) När tillstånd beviljas för kliniska 
prövningar bör alla aspekter vad gäller 
försökspersonernas skydd och datans 
tillförlitlighet och robusthet beaktas. 
Tillståndet att genomföra en klinisk 
prövning bör därför ges genom ett enda
administrativt beslut från den berörda 
medlemsstaten.

(13) När tillstånd beviljas för kliniska 
prövningar bör alla aspekter vad gäller 
försökspersonernas skydd och datans 
tillförlitlighet och robusthet beaktas. 
Tillståndet att genomföra en klinisk 
prövning bör därför ges genom ett enda 
beslut från den berörda medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Som för skäl 5 bör adjektivet ”administrativt” tas bort. Det finns ett behov av att förenkla och 
förkorta förfarandet för etiskt godkännande, utan att patientskyddet minskar. Ett enda 
godkännande som omfattar både etiska och administrativa aspekter bör räcka för att inleda 
en klinisk prövning.

Ändringsförslag 118
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Den berörda medlemsstaten bör 
fastställa vilket eller vilka organ som 
lämpligen bör delta i bedömningen. 
Beslutet beror på den interna 

(14) Den berörda medlemsstaten bör 
fastställa vilket eller vilka organ som 
lämpligen bör delta i bedömningen. Dessa 
organ bör fastställas i enlighet med 



AM\928644SV.doc 31/74 PE506.158v01-00

SV

organisationen i varje enskild medlemsstat. 
När medlemsstaterna fastställer det eller de 
lämpliga organen bör de se till att lekmän 
och patienter bereds möjlighet att delta. De 
bör också se till att nödvändig expertis är 
tillgänglig. Bedömningen bör emellertid 
alltid göras gemensamt av ett rimligt antal 
personer som tillsammans har de 
kvalifikationer och den erfarenhet som 
krävs, i enlighet med internationella 
riktlinjer. De personer som bedömer 
ansökan bör vara oberoende av sponsorn, 
den institution som fungerar som 
prövningsställe och prövarna samt av 
eventuell annan otillbörlig påverkan.

riktlinjen för god klinisk sed ICH Topic E 
6 (R1) om uppgifter, sammansättning, 
funktioner, verksamhet och förfaranden.
Beslutet beror på den interna 
organisationen i varje enskild medlemsstat. 
När medlemsstaterna fastställer det eller de 
lämpliga organen bör de se till att lekmän 
och patienter bereds möjlighet att delta. De 
bör också se till att nödvändig expertis är 
tillgänglig. Bedömningen bör emellertid 
alltid göras gemensamt av ett rimligt antal 
personer som tillsammans har de 
kvalifikationer och den erfarenhet som 
krävs, i enlighet med internationella 
riktlinjer. De personer som bedömer 
ansökan bör vara oberoende av sponsorn, 
den institution som fungerar som 
prövningsställe och prövarna samt av 
eventuell annan otillbörlig påverkan.

Or. en

Motivering

I förordningen får inte internationellt erkända metodstandarder och etiska standarder i god 
klinisk sed förbigås.

Ändringsförslag 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Den berörda medlemsstaten bör 
fastställa vilket eller vilka organ som 
lämpligen bör delta i bedömningen. 
Beslutet beror på den interna 
organisationen i varje enskild medlemsstat. 
När medlemsstaterna fastställer det eller de 
lämpliga organen bör de se till att lekmän 
och patienter bereds möjlighet att delta. De 
bör också se till att nödvändig expertis är 
tillgänglig. Bedömningen bör emellertid 
alltid göras gemensamt av ett rimligt antal 

(14) Den berörda medlemsstaten bör 
fastställa vilket eller vilka organ som 
lämpligen bör delta i bedömningen. 
Beslutet beror på den interna 
organisationen i varje enskild medlemsstat. 
När medlemsstaterna fastställer det eller de 
lämpliga organen bör de se till att lekmän 
och patienter bereds möjlighet att delta. De 
bör också se till att nödvändig expertis är 
tillgänglig. Bedömningen bör emellertid 
alltid göras gemensamt av ett rimligt antal 
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personer som tillsammans har de 
kvalifikationer och den erfarenhet som 
krävs, i enlighet med internationella 
riktlinjer. De personer som bedömer 
ansökan bör vara oberoende av sponsorn, 
den institution som fungerar som 
prövningsställe och prövarna samt av 
eventuell annan otillbörlig påverkan.

personer som tillsammans har de 
kvalifikationer och den erfarenhet som 
krävs, i enlighet med internationella 
riktlinjer. De personer som bedömer 
ansökan bör vara oberoende av sponsorn, 
den institution som fungerar som 
prövningsställe och prövarna samt av 
eventuell annan otillbörlig påverkan.
Namn, kvalifikationer och 
intresseförsäkran för de personer som 
bedömer ansökan bör offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 120
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Innan ett godkännande för
försäljning av läkemedel har erhållits bör 
uppgifterna från kliniska prövningar 
betraktas som affärshemligheter. När ett 
godkännande för försäljning av 
läkemedel har erhållits bör det antas att 
uppgifterna i underlaget till 
godkännandet kan innehålla hemlig och 
kommersiellt känslig information.

Or. en

Motivering

Uppgifter från kliniska prövningar bör användas på olika sätt före och efter ett godkännande 
för försäljning. Antagandet om konfidentialitet efter att ett godkännande har erhållits är i 
linje med riktlinjerna från Europeiska läkemedelsmyndigheten och 
läkemedelsmyndigheternas chefer.
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Ändringsförslag 121
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör fastställa vilka 
språkkrav som gäller för ansökan. För att 
se till att bedömningen av ansökan om 
tillstånd för klinisk prövning sker smidigt 
bör medlemsstaterna överväga att godta att 
sådana handlingar som inte är avsedda för 
försökspersonen kan vara på ett språk som 
allmänt förstås inom det medicinska 
området.

(21) Medlemsstaterna bör fastställa vilka 
språkkrav som gäller för ansökan. För att 
se till att bedömningen av ansökan om 
tillstånd för klinisk prövning sker smidigt 
bör medlemsstaterna sträva efter att godta 
att sådana handlingar som inte är avsedda 
för försökspersonen, t.ex. 
patientinformationsbladet och bladet om 
informerat samtycke, kan vara på ett språk 
som allmänt förstås inom det medicinska 
området.

Or. en

Ändringsförslag 122
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna erkänns 
respekten för människans värdighet och 
rätten till personlig integritet. I stadgan 
föreskrivs att den berörda personens fria 
och informerade samtycke krävs för alla 
interventioner på det biologiska och 
medicinska området. Direktiv 2001/20/EG 
innehåller omfattande bestämmelser om 
skydd av försökspersonerna. Dessa 
bestämmelser bör finnas kvar. 
Bestämmelserna om fastställande av legala 
ställföreträdare för personer som inte är 
beslutskompetenta och för underåriga 
varierar mellan medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna bör därför själva få 

(22) I Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna erkänns 
respekten för människans värdighet och 
rätten till personlig integritet. I stadgan 
föreskrivs att den berörda personens fria 
och informerade samtycke krävs för alla 
interventioner på det biologiska och 
medicinska området. Försökspersoner ur 
sårbara befolkningsgrupper, t.ex. 
försökspersoner som inte är 
beslutskompetenta, underåriga eller 
andra sårbara personer, kräver ytterligare 
skyddsåtgärder. Direktiv 2001/20/EG 
innehåller omfattande bestämmelser om 
skydd av försökspersonerna, bland annat 
barn och försökspersoner som inte är 
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fastställa den legala ställföreträdaren för
personer som inte är beslutskompetenta 
och för underåriga.

beslutskompetenta. Dessutom har 
specifika bestämmelser för 
barnpopulationen lagts fram i den etiska 
rekommendationen (Europeiska 
kommissionen, 2008). Dessa bestämmelser 
bör finnas kvar och ytterligare integreras 
för att täcka alla sårbara grupper (gravida 
kvinnor, äldre, akutfall och så vidare). 
Bestämmelserna om fastställande av legala 
ställföreträdare för personer som inte är 
beslutskompetenta och för underåriga 
varierar mellan medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna bör därför själva få 
fastställa den legala ställföreträdaren för
försökspersoner som inte är 
beslutskompetenta och för underåriga.

Or. en

Motivering

Denna förordning bör inte leda till minskat skydd jämfört med direktiv 2001/20/EG och 
anknuten lagstiftning, t.ex. de pediatriska etiska rekommendationerna. Tvärtom bör 
förordningen utnyttjas till att genomföra befintliga bestämmelser och täcka luckorna i 
bestämda sektorer.

Ändringsförslag 123
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna erkänns 
respekten för människans värdighet och 
rätten till personlig integritet. I stadgan 
föreskrivs att den berörda personens fria 
och informerade samtycke krävs för alla 
interventioner på det biologiska och 
medicinska området. Direktiv 2001/20/EG 
innehåller omfattande bestämmelser om 
skydd av försökspersonerna. Dessa 
bestämmelser bör finnas kvar. 
Bestämmelserna om fastställande av legala 

(22) I Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna erkänns 
respekten för människans värdighet och 
rätten till personlig integritet. I stadgan 
föreskrivs att den berörda personens fria 
och informerade samtycke krävs för alla 
interventioner på det biologiska och 
medicinska området. Direktiv 2001/20/EG 
innehåller omfattande bestämmelser om 
skydd av försökspersonerna. Dessa 
bestämmelser bör finnas kvar.
Försökspersoner ur sårbara 
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ställföreträdare för personer som inte är 
beslutskompetenta och för underåriga 
varierar mellan medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna bör därför själva få 
fastställa den legala ställföreträdaren för
personer som inte är beslutskompetenta 
och för underåriga.

befolkningsgrupper, t.ex. försökspersoner 
som inte är beslutskompetenta, 
underåriga, äldre eller andra sårbara 
personer, kräver ytterligare 
skyddsåtgärder. Bestämmelserna om 
fastställande av legala ställföreträdare för 
personer som inte är beslutskompetenta 
och för underåriga varierar mellan 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör 
därför själva få fastställa den legala 
ställföreträdaren för försökspersoner som 
inte är beslutskompetenta, för äldre och för 
underåriga.

Or. en

Ändringsförslag 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna erkänns 
respekten för människans värdighet och 
rätten till personlig integritet. I stadgan 
föreskrivs att den berörda personens fria 
och informerade samtycke krävs för alla 
interventioner på det biologiska och 
medicinska området. Direktiv 2001/20/EG 
innehåller omfattande bestämmelser om 
skydd av försökspersonerna. Dessa 
bestämmelser bör finnas kvar. 
Bestämmelserna om fastställande av legala 
ställföreträdare för personer som inte är 
beslutskompetenta och för underåriga 
varierar mellan medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna bör därför själva få 
fastställa den legala ställföreträdaren för 
personer som inte är beslutskompetenta 
och för underåriga.

(22) I Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna erkänns 
respekten för människans värdighet och 
rätten till personlig integritet. I stadgan 
föreskrivs att den berörda personens fria 
och informerade samtycke krävs för alla 
interventioner på det biologiska och 
medicinska området. Direktiv 2001/20/EG 
innehåller omfattande bestämmelser om 
skydd av försökspersonerna. Dessa 
bestämmelser bör finnas kvar. 
Bestämmelserna om fastställande av legala 
ställföreträdare för personer som inte är 
beslutskompetenta och för underåriga,
definitionen av en person som inte är 
beslutskompetent respektive en sårbar 
person samt bestämmelserna som gäller 
för dessa personer varierar mellan 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör 
därför själva få fastställa den legala 
ställföreträdaren för personer som inte är 
beslutskompetenta och för underåriga och 
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eventuellt kunna införa bestämmelser 
som ger ett högre skydd på nationell nivå.

Or. fr

Motivering

När det gäller skyddet för sårbara personer bör det påpekas att denna förordning bör följa de 
restriktiva bestämmelser som finns i de berörda medlemsstaterna för andra kategorier av 
sårbara personer, t.ex. gravida, nyförlösta eller ammande kvinnor samt frihetsberövade 
personer.

Ändringsförslag 125
Anna Záborská

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna erkänns 
respekten för människans värdighet och 
rätten till personlig integritet. I stadgan 
föreskrivs att den berörda personens fria 
och informerade samtycke krävs för alla 
interventioner på det biologiska och 
medicinska området. Direktiv 2001/20/EG 
innehåller omfattande bestämmelser om 
skydd av försökspersonerna. Dessa 
bestämmelser bör finnas kvar. 
Bestämmelserna om fastställande av legala 
ställföreträdare för personer som inte är 
beslutskompetenta och för underåriga 
varierar mellan medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna bör därför själva få 
fastställa den legala ställföreträdaren för 
personer som inte är beslutskompetenta
och för underåriga.

(22) I Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och i domen i 
mål C-34/10, Brüstle mot Greenpeace,
erkänns respekten för människans 
värdighet och rätten till personlig integritet. 
I stadgan föreskrivs att den berörda 
personens fria och informerade samtycke 
krävs för alla interventioner på det 
biologiska och medicinska området. 
Direktiv 2001/20/EG innehåller omfattande 
bestämmelser om skydd av 
försökspersonerna. Dessa bestämmelser 
bör finnas kvar. Bestämmelserna om 
fastställande av legala ställföreträdare för 
personer som inte är beslutskompetenta 
och för underåriga varierar mellan 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör 
därför själva få fastställa den legala 
ställföreträdaren för personer som inte är 
beslutskompetenta och för underåriga.

Or. fr
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Ändringsförslag 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Denna förordning bör innehålla 
närmare bestämmelser om informerat 
samtycke i nödsituationer. Det gäller till 
exempel fall där patienten drabbats av ett 
plötsligt livshotande medicinskt tillstånd på 
grund av multitrauma, stroke eller 
hjärtattack och behöver omedelbar 
medicinsk intervention. I fall av detta slag 
kan intervention inom ramen för en klinisk 
prövning som redan beviljats tillstånd vara 
lämplig. Under vissa omständigheter, till 
exempel om patienten är medvetslös och 
en legal ställföreträdare inte är tillgänglig, 
är det inte möjligt att inhämta informerat 
samtycke före interventionen. I 
förordningen bör det därför tydligt 
föreskrivas att sådana patienter på mycket 
stränga villkor får tas med i en klinisk 
prövning. Den kliniska prövningen bör ha 
ett direkt samband med det medicinska 
tillstånd som är orsaken till att patienten 
inte kan ge informerat samtycke. 
Eventuella invändningar som patienten 
tidigare haft måste respekteras och 
försökspersonens eller den legala 
ställföreträdarens informerade samtycke 
bör inhämtas så fort som möjligt.

(23) Denna förordning bör innehålla 
närmare bestämmelser om informerat 
samtycke i nödsituationer. Det gäller till 
exempel fall där patienten drabbats av ett 
plötsligt livshotande medicinskt tillstånd på 
grund av multitrauma, stroke eller 
hjärtattack och behöver omedelbar 
medicinsk intervention. I fall av detta slag 
kan intervention inom ramen för en klinisk 
prövning som redan beviljats tillstånd vara 
lämplig. Under vissa omständigheter, till 
exempel om patienten är medvetslös och 
en legal ställföreträdare inte är tillgänglig, 
är det inte möjligt att inhämta informerat 
samtycke före interventionen. I 
förordningen bör det därför tydligt 
föreskrivas att sådana patienter på mycket 
stränga villkor får tas med i en klinisk 
prövning. I exempelvis fall då 
forskningsarbetet måste inledas 
omgående och det finns anledning att 
anta att ett deltagande i den kliniska 
prövningen medför nytta som överväger 
riskerna för försökspersonen eller att 
deltagandet innebär endast en minimal 
risk bör den kliniska prövningen kunna 
inledas utan föregående samtycke. Den 
kliniska prövningen bör ha ett direkt 
samband med det medicinska tillstånd som 
är orsaken till att patienten inte kan ge 
informerat samtycke. Eventuella 
invändningar som patienten tidigare haft 
måste respekteras och försökspersonens 
eller den legala ställföreträdarens 
informerade samtycke bör inhämtas så fort 
som möjligt.

Or. fr
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Motivering

Philippe Juvin välkomnar att förslaget till förordning innebär att möjlighet ges till undantag 
från kravet på föregående samtycke för kliniska prövningar som görs i nödsituationer. Han 
vill dock inte begränsa denna möjlighet till kliniska prövningar som innebär en minimal risk. 
I praktiken skulle en sådan bestämmelse vara alltför restriktiv. Den skulle utesluta en mängd 
prövningar av innovativa läkemedel på området för återupplivande och akutmedicin.

Ändringsförslag 127
Alda Sousa

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Denna förordning bör innehålla 
närmare bestämmelser om informerat 
samtycke i nödsituationer. Det gäller till 
exempel fall där patienten drabbats av ett 
plötsligt livshotande medicinskt tillstånd på 
grund av multitrauma, stroke eller 
hjärtattack och behöver omedelbar 
medicinsk intervention. I fall av detta slag 
kan intervention inom ramen för en klinisk 
prövning som redan beviljats tillstånd vara 
lämplig. Under vissa omständigheter, till 
exempel om patienten är medvetslös och 
en legal ställföreträdare inte är tillgänglig, 
är det inte möjligt att inhämta informerat 
samtycke före interventionen. I 
förordningen bör det därför tydligt 
föreskrivas att sådana patienter på mycket 
stränga villkor får tas med i en klinisk 
prövning. Den kliniska prövningen bör ha 
ett direkt samband med det medicinska 
tillstånd som är orsaken till att patienten 
inte kan ge informerat samtycke. 
Eventuella invändningar som patienten 
tidigare haft måste respekteras och 
försökspersonens eller den legala 
ställföreträdarens informerade samtycke 
bör inhämtas så fort som möjligt.

(23) Denna förordning bör innehålla 
närmare bestämmelser om informerat 
samtycke i nödsituationer. Det gäller till 
exempel fall där patienten drabbats av ett 
plötsligt livshotande medicinskt tillstånd på 
grund av multitrauma, stroke eller 
hjärtattack och behöver omedelbar 
medicinsk intervention. I fall av detta slag 
kan intervention inom ramen för en klinisk 
prövning som redan beviljats tillstånd vara 
lämplig. Under vissa omständigheter, till 
exempel om patienten är medvetslös och 
en legal ställföreträdare inte är tillgänglig, 
är det inte möjligt att inhämta informerat 
samtycke före interventionen. I 
förordningen bör det därför tydligt 
föreskrivas att sådana patienter på mycket 
stränga villkor får tas med i en klinisk 
prövning. Den kliniska prövningen bör ha 
ett direkt samband med det medicinska 
tillstånd som är orsaken till att patienten 
inte kan ge informerat samtycke. 
Eventuella invändningar som patienten 
tidigare haft måste respekteras och 
försökspersonens eller den legala 
ställföreträdarens informerade samtycke 
bör inhämtas så fort som möjligt. En 
etikkommitté bör ge ett positivt utlåtande 
om den kliniska prövningens direkta nytta 
för patienten, samt att den kliniska 
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prövningen innebär en minimal risk och 
en minimal börda för försökspersonen. 

Or. en

Motivering

Ansvarig etikkommitté bör bedöma den kliniska prövningens direkta nytta för patienten. 
Kliniska prövningar i nödsituationer bör inte utföras för andra syften än för den berörda 
försökspersonens skull.

Ändringsförslag 128
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) I enlighet med internationella riktlinjer 
bör försökspersonens fria, informerade 
samtycke vara skriftligt, utom i 
exceptionella fall. Samtycket bör grunda 
sig på tydlig och ändamålsenlig 
information som försökspersonen har lätt 
att förstå.

(24) I enlighet med internationella riktlinjer 
bör försökspersonens fria, informerade 
samtycke ges skriftligen, utom i 
exceptionella fall. Samtycket bör grunda 
sig på tydlig och ändamålsenlig 
information som försökspersonen har lätt 
att förstå. Om möjligt bör sådan 
information ges muntligen, med möjlighet 
för försökspersonen att ställa frågor, och 
försökspersonen bör ges uttömmande 
skriftlig information som han eller hon 
får behålla. Försökspersonen bör ges 
tillräckligt med tid för att överväga sitt 
beslut.

Or. en

Motivering

Möjligheten att ge muntlig information till försökspersonerna bör nämnas här.
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Ändringsförslag 129
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) I enlighet med internationella riktlinjer 
bör försökspersonens fria, informerade 
samtycke vara skriftligt, utom i 
exceptionella fall. Samtycket bör grunda 
sig på tydlig och ändamålsenlig 
information som försökspersonen har lätt 
att förstå.

(24) I enlighet med internationella riktlinjer 
bör försökspersonens fria, informerade 
samtycke vara skriftligt, utom i 
exceptionella fall. Samtycket bör grunda 
sig på tydlig och ändamålsenlig 
information som försökspersonen har lätt 
att förstå. Informationen bör vara på 
försökspersonens eget språk.

Or. en

Ändringsförslag 130
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) I enlighet med de etiska 
rekommendationerna (Europeiska 
kommissionen, 2008) och utöver vad som 
har nämnts tidigare bör lämpliga 
förfaranden för informerat samtycke 
tillämpas vid kliniska prövningar med 
barn. I dessa förfaranden bör barnens 
ålder och mognad beaktas.

Or. en

Motivering

De rekommendationer för barn som utfärdades av Europeiska kommissionen 2008 har 
utarbetats för att öka skyddet för barnen vid en experimentell prövning. Dessa bestämmelser 
bör genomföras i förordningen för att undvika att barnens grundläggande rättigheter kränks.
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Ändringsförslag 131
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att patienterna ska kunna bedöma 
möjligheten att delta i en klinisk prövning 
och för att de berörda medlemsstaterna ska 
kunna övervaka den kliniska prövningen 
effektivt bör det anmälas när den kliniska 
prövningen startar, när rekryteringen till 
den kliniska prövningen avslutas och när 
den kliniska prövningen slutar. I enlighet
med internationella standarder bör 
resultaten av den kliniska prövningen 
rapporteras till de berörda myndigheterna 
inom ett år från prövningens slut.

(25) För att patienterna ska kunna bedöma 
möjligheten att delta i en klinisk prövning 
och för att de berörda medlemsstaterna ska 
kunna övervaka den kliniska prövningen 
effektivt bör det anmälas när den kliniska 
prövningen startar, när rekryteringen till 
den kliniska prövningen avslutas och när 
den kliniska prövningen slutar. I enlighet 
med internationella standarder bör 
resultaten av den kliniska prövningen 
rapporteras till de berörda myndigheterna 
inom två år från prövningens slut.

Or. fr

Ändringsförslag 132
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att sponsorn ska kunna bedöma all 
potentiellt relevant säkerhetsinformation 
bör prövaren rapportera alla allvarliga 
incidenter till denne.

(26) För att sponsorn ska kunna bedöma all 
potentiellt relevant säkerhetsinformation 
bör prövaren rapportera alla allvarliga 
incidenter till denne samt alla misstänka 
allvarliga incidenter.

Or. en
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Ändringsförslag 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Sponsorn bör bedöma den information 
som prövaren lämnat och till 
läkemedelsmyndigheten rapportera 
säkerhetsinformation om allvarliga 
incidenter som kan utgöra misstänkta 
allvarliga och oförutsedda biverkningar.

(27) Sponsorn bör bedöma den information 
som prövaren lämnat och till 
läkemedelsmyndigheten omedelbart
rapportera säkerhetsinformation om 
allvarliga incidenter som kan utgöra 
misstänkta allvarliga och oförutsedda 
biverkningar via den elektroniska databas 
som avses i artikel 36.

Or. en

Ändringsförslag 134
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Läkemedelsmyndigheten bör 
vidarebefordra denna information till 
medlemsstaterna så att de kan bedöma den.

(28) Läkemedelsmyndigheten bör så snart 
som möjligt vidarebefordra denna 
information till medlemsstaterna så att de 
kan bedöma den.

Or. en

Ändringsförslag 135
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Medlemmarna i International 
Conference on Harmonisation of Technical 

(29) Medlemmarna i International 
Conference on Harmonisation of Technical 



AM\928644SV.doc 43/74 PE506.158v01-00

SV

Requirements for Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use (nedan 
kallad ICH) har enats om detaljerade 
riktlinjer för god klinisk sed, vilka numera 
utgör en internationellt vedertagen standard 
för utformning, genomförande, registrering 
och rapportering av kliniska prövningar, i 
linje med principerna i 
Helsingforsdeklarationen som fastställts av 
World Medical Association. När kliniska 
prövningar utformas, genomförs, 
registreras och rapporteras kan detaljerade 
frågor om lämplig kvalitetsstandard 
uppstå. I sådana fall bör ICH:s riktlinjer 
för god klinisk sed användas som 
vägledning för tillämpningen av 
bestämmelserna i denna förordning, 
förutsatt att kommissionen inte har gett 
någon annan särskild vägledning och att 
riktlinjerna inte påverkar denna 
förordning.

Requirements for Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use (nedan 
kallad ICH) har enats om detaljerade 
riktlinjer för god klinisk sed, vilka numera 
utgör en internationellt vedertagen standard 
för utformning, genomförande, registrering 
och rapportering av kliniska prövningar, i 
linje med principerna i 
Helsingforsdeklarationen som fastställts av 
World Medical Association. När kliniska 
prövningar utformas, genomförs, 
registreras och rapporteras bör ICH:s 
riktlinjer för god klinisk sed och andra 
tillämpliga riktlinjer som offentliggörs av 
kommissionen användas som vägledning 
för tillämpningen av bestämmelserna i 
denna förordning. I detta syfte bör god 
klinisk sed införlivas i förordningen och 
tas med i bilaga [xxx].

Or. en

Motivering

I och med direktiv 2001/20/EG blev överensstämmelsen med god klinisk sed en rättslig 
skyldighet i Europa vid alla kliniska prövningar som innebär undersökning av läkemedel. 
God klinisk sed kompletteras av den uppsättning vetenskapliga riktlinjer som utarbetas av 
kommittén för humanläkemedel i samråd med medlemsstaterna och som offentliggörs av 
kommissionen. Denna uppsättning riktlinjer bör även fortsättningsvis utgöra grunden för 
ansökan om godkännande för försäljning.

Ändringsförslag 136
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den kliniska prövningen bör 
övervakas tillräckligt noga av sponsorn 
för att säkerställa att resultaten är 
tillförlitliga och robusta. Med beaktande 
av den kliniska prövningens 

utgår
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karakteristika och respekten för 
försökspersonens grundläggande 
rättigheter kan övervakningen även bidra 
till försökspersonens säkerhet. Den 
kliniska prövningens karakteristiska bör 
beaktas när det fastställs hur omfattande 
övervakningen ska vara.

Or. en

Motivering

ICH:s riktlinje för god klinisk sed bör införlivas i förordningen och tas därför med som 
bilaga.

Ändringsförslag 137
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den kliniska prövningen bör 
övervakas tillräckligt noga av sponsorn för 
att säkerställa att resultaten är tillförlitliga 
och robusta. Med beaktande av den 
kliniska prövningens karakteristika och 
respekten för försökspersonens 
grundläggande rättigheter kan 
övervakningen även bidra till 
försökspersonens säkerhet. Den kliniska
prövningens karakteristiska bör beaktas 
när det fastställs hur omfattande 
övervakningen ska vara.

(30) Den kliniska prövningen bör 
övervakas tillräckligt noga av sponsorn för 
att säkerställa att resultaten är tillförlitliga 
och robusta. Med beaktande av den 
kliniska prövningens karakteristika och 
respekten för försökspersonens 
grundläggande rättigheter kan 
övervakningen även bidra till 
försökspersonens säkerhet. Övervakningen 
bör anpassas till prövningens karaktär och 
inriktas på att minska de huvudsakliga 
riskerna.

Or. en

Motivering

Varje ansökan om klinisk prövning bör innehålla en riskbedömning för hela skalan av 
riskfaktorer och konsekvenserna på ledningen av prövningen, bland annat (men inte 
begränsat till) övervakningen av prövningen.
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Ändringsförslag 138
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) De personer som deltar i 
genomförandet av den kliniska 
prövningen, särskilt prövare och annan 
hälso- och sjukvårdpersonal, bör ha 
tillräcklig kompetens för att utföra sina 
arbetsuppgifter i den kliniska prövningen, 
och den anläggning där den kliniska 
prövningen genomförs bör vara lämplig 
för ändamålet.

utgår

Or. en

Motivering

ICH:s riktlinje för god klinisk sed bör införlivas i förordningen och tas därför med som 
bilaga.

Ändringsförslag 139
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) De personer som deltar i 
genomförandet av den kliniska prövningen, 
särskilt prövare och annan hälso- och 
sjukvårdpersonal, bör ha tillräcklig 
kompetens för att utföra sina 
arbetsuppgifter i den kliniska prövningen, 
och den anläggning där den kliniska 
prövningen genomförs bör vara lämplig för 
ändamålet.

(31) De personer som deltar i 
genomförandet av den kliniska prövningen, 
särskilt prövare och andra 
yrkesverksamma inom sjukvården, bör ha 
tillräcklig kompetens för att utföra sina 
arbetsuppgifter i den kliniska prövningen, 
och den anläggning där den kliniska 
prövningen genomförs bör vara lämplig för 
ändamålet.

Or. en
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Ändringsförslag 140
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Beroende på omständigheterna vid 
den kliniska prövningen bör det vara 
möjligt att spåra prövningsläkemedlet och 
vissa tilläggsläkemedel för att garantera 
försökspersonernas säkerhet och datans 
tillförlitlighet och robusthet. Av samma 
skäl bör dessa läkemedel destrueras om 
nödvändigt och, beroende på 
omständigheterna vid den kliniska 
prövningen, förvaras i enlighet med 
särskilda krav.

utgår

Or. en

Motivering

ICH:s riktlinjer för god klinisk sed bör utgöra en del av förordningen och därför bli en 
bilaga.

Ändringsförslag 141
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Under en klinisk prövning kan det 
hända att sponsorn upptäcker en allvarlig 
överträdelse av bestämmelserna om 
genomförandet av den kliniska 
prövningen. Detta bör rapporteras till de 
berörda medlemsstaterna så att de vid 
behov kan vidta åtgärder.

utgår

Or. en
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Motivering

ICH:s riktlinjer för god klinisk sed bör utgöra en del av förordningen och därför bli en 
bilaga.

Ändringsförslag 142
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Under en klinisk prövning kan det 
hända att sponsorn upptäcker en allvarlig 
överträdelse av bestämmelserna om 
genomförandet av den kliniska prövningen. 
Detta bör rapporteras till de berörda 
medlemsstaterna så att de vid behov kan 
vidta åtgärder.

(33) Under en klinisk prövning kan det 
hända att sponsorn upptäcker en allvarlig 
överträdelse av bestämmelserna om 
genomförandet av den kliniska prövningen. 
Detta bör rapporteras till de berörda 
medlemsstaterna, samt till 
läkemedelsmyndigheten, så att de vid 
behov kan vidta åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 143
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Utöver rapportering av misstänkta 
oförutsedda allvarliga biverkningar kan 
det finnas andra händelser som är 
relevanta med hänsyn till 
nytta/riskförhållandet och som utan 
dröjsmål bör rapporteras till den berörda 
medlemsstaten.

utgår

Or. en
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Motivering

ICH:s riktlinjer för god klinisk sed bör utgöra en del av förordningen och därför bli en 
bilaga.

Ändringsförslag 144
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Om en oförutsedd händelse kräver att 
en klinisk prövning omgående ändras bör 
det vara möjligt för sponsorn och 
prövaren att vidta brådskande 
säkerhetsåtgärder utan att vänta på 
förhandstillstånd.

utgår

Or. en

Motivering

ICH:s riktlinjer för god klinisk sed bör utgöra en del av förordningen och därför bli en 
bilaga.

Ändringsförslag 145
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att garantera att den kliniska 
prövningen genomförs i 
överensstämmelse med 
prövningsprotokollet och för att prövarna 
ska ha tillräcklig information om de 
prövningsläkemedel de administrerar, bör 
sponsorn förse prövaren med en 
prövarhandbok.

utgår
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Or. en

Motivering

ICH:s riktlinjer för god klinisk sed bör utgöra en del av förordningen och därför bli en 
bilaga.

Ändringsförslag 146
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att garantera att den kliniska 
prövningen genomförs i överensstämmelse 
med prövningsprotokollet och för att 
prövarna ska ha tillräcklig information om 
de prövningsläkemedel de administrerar, 
bör sponsorn förse prövaren med en 
prövarhandbok.

(36) För att garantera att den kliniska 
prövningen genomförs i överensstämmelse 
med prövningsprotokollet och för att 
prövarna ska ha tillräcklig information om 
de prövningsläkemedel de administrerar, 
bör sponsorn förse prövaren med en 
prövarhandbok. Prövarhandboken bör 
uppdateras varje gång som ny 
säkerhetsinformation blir tillgänglig, 
inklusive information om andra händelser 
än misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningar.

Or. en

Ändringsförslag 147
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) De data som genereras vid den 
kliniska prövningen bör registreras, 
behandlas och lagras på lämpligt sätt så 
att man säkerställer att försökspersonens 
rättigheter och säkerhet tryggas, att de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen är tillförlitliga och robusta 

utgår
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och att de rapporteras och tolkas korrekt 
samt att sponsorns övervakning och 
medlemsstaternas eller kommissionens 
inspektioner får effekt.

Or. en

Motivering

ICH:s riktlinjer för god klinisk sed bör utgöra en del av förordningen och därför bli en 
bilaga.

Ändringsförslag 148
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) De data som genereras vid den 
kliniska prövningen bör registreras, 
behandlas och lagras på lämpligt sätt så att 
man säkerställer att försökspersonens 
rättigheter och säkerhet tryggas, att de data 
som genereras vid den kliniska prövningen 
är tillförlitliga och robusta och att de 
rapporteras och tolkas korrekt samt att 
sponsorns övervakning och 
medlemsstaternas eller kommissionens 
inspektioner får effekt.

(37) De data som genereras vid den 
kliniska prövningen bör registreras, 
behandlas och lagras på lämpligt sätt så att 
man säkerställer att försökspersonens 
rättigheter, säkerhet och välbefinnande 
tryggas, att de data som genereras vid den 
kliniska prövningen är tillförlitliga och 
robusta och att de rapporteras och tolkas 
korrekt samt att sponsorns övervakning och 
medlemsstaternas eller kommissionens 
inspektioner får effekt.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 3 i förslaget till förordning och artikel 6 i Helsingforsdeklarationen, fastställd 
av World Medical Association, om etiska principer för medicinsk forskning som innefattar 
försökspersoner (Seoul 2008), bör personers säkerhet, rättigheter och välbefinnande 
prioriteras.

Ändringsförslag 149
Alda Sousa
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Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) De data som genereras vid den 
kliniska prövningen bör registreras, 
behandlas och lagras på lämpligt sätt så att 
man säkerställer att försökspersonens 
rättigheter och säkerhet tryggas, att de data 
som genereras vid den kliniska prövningen 
är tillförlitliga och robusta och att de 
rapporteras och tolkas korrekt samt att 
sponsorns övervakning och 
medlemsstaternas eller kommissionens 
inspektioner får effekt.

(37) De data som genereras vid den 
kliniska prövningen bör registreras, 
behandlas och lagras på lämpligt sätt så att 
man säkerställer att försökspersonens 
rättigheter, säkerhet och välbefinnande 
tryggas, att de data som genereras vid den 
kliniska prövningen är tillförlitliga och 
robusta och att de rapporteras och tolkas 
korrekt samt att sponsorns övervakning och 
medlemsstaternas eller kommissionens 
inspektioner får effekt.

Or. en

Motivering

För att stämma överens med artikel 3 i förslaget till förordning

Ändringsförslag 150
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Inom två år efter antagandet av 
denna förordning bör kommissionen 
lägga fram en utvärdering för 
Europaparlamentet om hanteringen av 
rådata och om möjligheten för enskilda 
forskare att få öppen tillgång till dessa 
rådata från alla kliniska prövningar.

Or. en

Ändringsförslag 151
Roberta Angelilli
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Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att kunna visa att 
prövningsprotokollet och denna 
förordning har iakttagits bör sponsorn 
och prövaren samla all relevant 
dokumentation i en prövningspärm för att 
möjliggöra en effektiv tillsyn 
(övervakning utförd av sponsorn och 
inspektion utförd av medlemsstaterna och 
kommissionen). Prövningspärmen bör 
arkiveras på lämpligt sätt för att 
möjliggöra tillsyn efter den kliniska 
prövningens slut.

utgår

Or. en

Motivering

ICH:s riktlinjer för god klinisk sed bör utgöra en del av förordningen och därför bli en 
bilaga.

Ändringsförslag 152
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Läkemedel avsedda för prövning i 
anslutning till forskning och utveckling 
omfattas inte av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel. 
Bland sådana läkemedel finns läkemedel 
som används vid kliniska prövningar. De 
bör omfattas av särskilda bestämmelser 
som tar hänsyn till deras karakteristika. 
När dessa bestämmelser fastställs bör 
man skilja mellan prövningsläkemedel 
(det läkemedel som testas och dess 

utgår
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referensläkemedel, inbegripet placebo) 
och tilläggsläkemedel (läkemedel som 
används vid en klinisk prövning men inte 
som prövningsläkemedel) som 
bakgrundsläkemedel, 
provokationsläkemedel, 
undsättningsläkemedel eller läkemedel 
som används i utvärderingen av 
prövningens utfallsmått. Samtidig 
läkemedelsbehandling, dvs. läkemedel 
som inte har något samband med den 
kliniska prövningen och som inte är 
relevanta för hur prövningen är 
utformad, bör inte räknas till 
tilläggsläkemedel.

Or. en

Motivering

ICH:s riktlinjer för god klinisk sed bör utgöra en del av förordningen och därför bli en 
bilaga.

Ändringsförslag 153
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) För att garantera försökspersonernas 
säkerhet och att de data som genereras vid 
den kliniska prövningen är tillförlitliga 
och robusta samt för att möjliggöra 
distribution av prövningsläkemedel och 
tilläggsläkemedel till prövningsställen i 
hela unionen bör det fastställas regler om 
tillverkning och import av både 
prövningsläkemedel och 
tilläggsläkemedel. Liksom i direktiv 
2001/20/EG bör dessa regler vara 
förenliga med de befintliga reglerna för 
god tillverkningssed för läkemedel som 
omfattas av direktiv 2001/83/EG. I vissa 
särskilda fall bör det vara möjligt att 

utgår
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tillåta avsteg från dessa regler i syfte att 
möjliggöra en klinisk prövning. De 
tillämpliga reglerna bör därför medge en 
viss flexibilitet, under förutsättning att 
försökspersonernas säkerhet eller 
tillförlitligheten och robustheten hos de 
data genereras vid den kliniska 
prövningen inte äventyras.

Or. en

Motivering

ICH:s riktlinjer för god klinisk sed bör utgöra en del av förordningen och därför bli en 
bilaga.

Ändringsförslag 154
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Prövningsläkemedel och 
tilläggsläkemedel bör märkas på lämpligt 
sätt för att garantera försökspersonernas 
säkerhet och att de data som genereras vid 
den kliniska prövningen är tillförlitliga 
och robusta samt för att möjliggöra 
distribution av dessa läkemedel till 
prövningsställen i hela unionen. Reglerna 
om märkning bör anpassas efter riskerna 
för försökspersonernas säkerhet och för 
tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen. Om prövningsläkemedlet 
eller tilläggsläkemedlet redan har 
godkänts för försäljning och släppts ut på 
marknaden i enlighet med direktiv 
2001/83/EG bör i allmänhet ingen 
ytterligare märkning krävas för oblindade 
prövningar. Det finns vidare särskilda 
läkemedel, till exempel radioaktiva 
läkemedel som används som diagnostiska 
prövningsläkemedel, för vilka de 

utgår
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allmänna reglerna om märkning är 
olämpliga med tanke på de ytterst 
kontrollerade förhållanden under vilka 
radioaktiva läkemedel används i kliniska 
prövningar.

Or. en

Motivering

ICH:s riktlinjer för god klinisk sed bör utgöra en del av förordningen och därför bli en 
bilaga.

Ändringsförslag 155
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Prövningsläkemedel och 
tilläggsläkemedel bör märkas på lämpligt 
sätt för att garantera försökspersonernas 
säkerhet och att de data som genereras vid 
den kliniska prövningen är tillförlitliga och 
robusta samt för att möjliggöra distribution 
av dessa läkemedel till prövningsställen i 
hela unionen. Reglerna om märkning bör 
anpassas efter riskerna för 
försökspersonernas säkerhet och för 
tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen. Om prövningsläkemedlet eller 
tilläggsläkemedlet redan har godkänts för 
försäljning och släppts ut på marknaden i 
enlighet med direktiv 2001/83/EG bör i 
allmänhet ingen ytterligare märkning 
krävas för oblindade prövningar. Det finns 
vidare särskilda läkemedel, till exempel 
radioaktiva läkemedel som används som 
diagnostiska prövningsläkemedel, för vilka 
de allmänna reglerna om märkning är 
olämpliga med tanke på de ytterst 
kontrollerade förhållanden under vilka 
radioaktiva läkemedel används i kliniska 

(41) Prövningsläkemedel och 
tilläggsläkemedel bör märkas på lämpligt 
sätt för att garantera försökspersonernas 
säkerhet och att de data som genereras vid 
den kliniska prövningen är tillförlitliga och 
robusta samt för att möjliggöra distribution 
av dessa läkemedel till prövningsställen i 
hela unionen. Reglerna om märkning bör 
anpassas efter riskerna för 
försökspersonernas säkerhet och för 
tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen. Vid prövningar med 
medelhög eller låg risk, där
prövningsläkemedlet eller 
tilläggsläkemedlet redan har godkänts för 
försäljning och släppts ut på marknaden i 
enlighet med direktiv 2001/83/EG bör i 
allmänhet ingen ytterligare märkning 
krävas för oblindade prövningar. I stället 
för en meningslös och olämplig 
produktmärkning, och i 
överensstämmelse med god 
tillverkningssed 2009 (bilaga 13, 
artikel 27) kan deltagarna i sådan 
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prövningar. forskning ges en broschyr eller ett kort 
med användbar information om 
prövningen och få instruktion om att 
alltid ha denna tillgänglig. Det finns 
vidare särskilda läkemedel, till exempel 
radioaktiva läkemedel som används som 
diagnostiska prövningsläkemedel, för vilka 
de allmänna reglerna om märkning är 
olämpliga med tanke på de ytterst 
kontrollerade förhållanden under vilka 
radioaktiva läkemedel används i kliniska 
prövningar.

Or. en

Motivering

Stratifiering baserat på status för godkännandet för försäljning klargör denna bestämmelse.

Ändringsförslag 156
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Sponsorn för en klinisk prövning kan 
befinna sig i ett tredjeland. För att 
underlätta tillsyn och kontroll bör 
sponsorer i tredjeländer utse en 
kontaktperson i unionen så att den 
behöriga myndigheten i den berörda 
medlemsstaten kan kommunicera med 
sponsorn. Kontaktpersonen kan vara en 
juridisk eller fysisk person.

(44) Sponsorn för en klinisk prövning kan 
befinna sig i ett tredjeland. För att 
underlätta tillsyn och kontroll bör 
sponsorer i tredjeländer utse en juridisk 
representant i unionen så att den behöriga 
myndigheten i den berörda medlemsstaten 
kan kommunicera med sponsorn.

Or. en

Motivering

Närvaron av en juridisk representant och inte bara en kontaktperson är nödvändig för att 
möjliggöra övervakning och kontroll, främst när det gäller sponsorns ansvarsskyldighet även 
om denne är etablerad i tredjeländer.
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Ändringsförslag 157
Riikka Manner

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) I kliniska prövningar med 
prövningsläkemedel som inte godkänts för 
försäljning, eller prövningar där
interventionen innebär mer än en obetydlig 
risk för försökspersonens säkerhet bör det 
säkerställas att skadestånd som beslutats i 
enlighet med tillämplig lagstiftning betalas 
ut.

(46) I kliniska prövningar med 
prövningsläkemedel som inte godkänts för 
försäljning, eller prövningar där 
interventionen innebär mer än en obetydlig 
risk för försökspersonens säkerhet bör det 
säkerställas att skadestånd som beslutats i 
enlighet med tillämplig lagstiftning betalas 
ut. Försökspersonens rättssäkerhet måste 
dock alltid garanteras, och de ändringar i 
skadeståndsskyldighet som förordningen 
medför får inte heller leda till att 
rättssäkerheten försvagas.

Or. fi

Ändringsförslag 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) I kliniska prövningar med 
prövningsläkemedel som inte godkänts för 
försäljning, eller prövningar där 
interventionen innebär mer än en obetydlig 
risk för försökspersonens säkerhet bör det 
säkerställas att skadestånd som beslutats i 
enlighet med tillämplig lagstiftning betalas 
ut.

(46) I kliniska prövningar med 
prövningsläkemedel som inte godkänts för 
försäljning, eller med prövningsläkemedel 
som har godkänts för försäljning, som 
används utanför villkoren i godkännandet 
för försäljning, i en behandlingsordning 
som skiljer sig från vårdstandarden, eller 
prövningar där det diagnostiska 
förfarandet innebär mer än en obetydlig 
risk för försökspersonens säkerhet bör det 
säkerställas att skadestånd som beslutats i 
enlighet med tillämplig lagstiftning betalas 
ut.

Or. en
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Motivering

Ersättning bör även säkras när ett prövningsläkemedel som har godkänts för försäljning 
används utanför vårdstandarden, eller när det diagnostiska förfarandet (ett bättre uttryck än 
intervention) utgör mer än en obetydlig risk.

Ändringsförslag 159
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För närvarande täcks skadestånd 
genom försäkringar. Försäkringen kan 
täcka skadestånd som sponsorn och 
prövaren ska betala till försökspersonen om 
det konstateras att de är ansvariga för 
skadan. Genom försäkringen kan 
försökspersonen ersättas direkt, utan att 
sponsorns eller prövarens ansvar först har 
fastställts. Erfarenheterna visar att 
försäkringsmarknaden är liten och att 
kostnaderna för försäkring är 
oproportionerligt höga. Reglerna om 
ansvar skiljer sig också avsevärt mellan 
medlemsstaterna och det är därför svårt 
och betungande för sponsorer av 
multinationella prövningar att teckna 
försäkringar i enlighet med dessa 
nationella lagar. Varje medlemsstat bör 
därför införa en nationell 
skadeersättningsmekanism genom vilken 
försökspersonerna kan få ersättning i 
enlighet med den egna lagstiftningen.

(47) För närvarande täcks skadestånd 
genom försäkringar. Försäkringen kan 
täcka skadestånd som sponsorn och 
prövaren ska betala till försökspersonen om 
det konstateras att de är ansvariga för 
skadan. Genom försäkringen kan 
försökspersonen ersättas direkt, utan att 
sponsorns eller prövarens ansvar först har 
fastställts. 

Or. el

Motivering

Den kliniska prövningen innebär både nytta och i vissa fall även risker och när den nationella 
skadeersättningsmekanismen är ansvarig innebär detta att den slutliga kostnaden förs över 
på medlemsstatens medborgare. 
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Ändringsförslag 160
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För närvarande täcks skadestånd 
genom försäkringar. Försäkringen kan 
täcka skadestånd som sponsorn och 
prövaren ska betala till försökspersonen om 
det konstateras att de är ansvariga för 
skadan. Genom försäkringen kan 
försökspersonen ersättas direkt, utan att 
sponsorns eller prövarens ansvar först har 
fastställts. Erfarenheterna visar att 
försäkringsmarknaden är liten och att 
kostnaderna för försäkring är 
oproportionerligt höga. Reglerna om 
ansvar skiljer sig också avsevärt mellan 
medlemsstaterna och det är därför svårt 
och betungande för sponsorer av 
multinationella prövningar att teckna 
försäkringar i enlighet med dessa 
nationella lagar. Varje medlemsstat bör 
därför införa en nationell 
skadeersättningsmekanism genom vilken 
försökspersonerna kan få ersättning i 
enlighet med den egna lagstiftningen.

(47) För närvarande täcks skadestånd 
genom försäkringar. Försäkringen kan 
täcka skadestånd som sponsorn och 
prövaren ska betala till försökspersonen om 
det konstateras att de är ansvariga för 
skadan. Genom försäkringen kan 
försökspersonen ersättas direkt, utan att 
sponsorns eller prövarens ansvar först har 
fastställts. Erfarenheterna visar att 
försäkringsmarknaden är liten och att 
kostnaderna för försäkring är höga, särskilt 
för icke-kommersiella sponsorer. För att 
underlätta möjligheten för icke-
kommersiella sponsorer att få skadestånd 
bör varje medlemsstat därför införa en 
nationell skadeersättningsmekanism, 
genom vilken försökspersonerna kan få 
ersättning i enlighet med den egna 
lagstiftningen. Utnyttjande av den 
nationella skadeersättningsmekanismen 
bör vara gratis eller ske till en låg 
kostnad, och bör begränsas till kliniska 
prövningar som inte är avsedda att 
användas för att utverka godkännande för 
försäljning för läkemedlet.

Or. en

Ändringsförslag 161
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För närvarande täcks skadestånd 
genom försäkringar. Försäkringen kan 

(47) För närvarande täcks skadestånd 
genom försäkringar. Försäkringen kan 
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täcka skadestånd som sponsorn och 
prövaren ska betala till försökspersonen om 
det konstateras att de är ansvariga för 
skadan. Genom försäkringen kan 
försökspersonen ersättas direkt, utan att 
sponsorns eller prövarens ansvar först har 
fastställts. Erfarenheterna visar att 
försäkringsmarknaden är liten och att 
kostnaderna för försäkring är 
oproportionerligt höga. Reglerna om 
ansvar skiljer sig också avsevärt mellan 
medlemsstaterna och det är därför svårt 
och betungande för sponsorer av 
multinationella prövningar att teckna 
försäkringar i enlighet med dessa nationella 
lagar. Varje medlemsstat bör därför införa 
en nationell skadeersättningsmekanism 
genom vilken försökspersonerna kan få 
ersättning i enlighet med den egna 
lagstiftningen.

täcka skadestånd som sponsorn och 
prövaren ska betala till försökspersonen om 
det konstateras att de är ansvariga för 
skadan. Genom försäkringen kan 
försökspersonen ersättas direkt, utan att 
sponsorns eller prövarens ansvar först har 
fastställts. Ersättningen kan även omfatta 
sjukvård för lång- eller medellångvariga 
fysiska skador, smärta och lidande.
Erfarenheterna visar att 
försäkringsmarknaden är liten och att 
kostnaderna för försäkring är 
oproportionerligt höga. Reglerna om 
ansvar skiljer sig också avsevärt mellan 
medlemsstaterna och det är därför svårt 
och betungande för sponsorer av 
multinationella prövningar att teckna 
försäkringar i enlighet med dessa nationella 
lagar. Varje medlemsstat bör därför införa 
en nationell skadeersättningsmekanism 
genom vilken försökspersonerna kan få 
ersättning i enlighet med den egna 
lagstiftningen, och ge patienterna tydlig 
och åtkomlig information för att 
underlätta tillgången till 
ersättningssystemen.

Or. en

Motivering

Det är etablerat i den gällande rättsliga ramen på nationell och internationell nivå att denna 
ersättning kan bestå av en summa pengar för att ersätta psykologisk och social skada och 
ekonomisk förlust, och den kan omfatta sjukvård för lång- eller medellångvariga fysiska 
skador. Dessutom framgår av doktrinen att det är ganska svårt för forskningsdeltagare att få 
ersättning enligt gällande nationella lagar inklusive en uppsättning gränser och villkor som 
är okända innan prövningen inleds.

Ändringsförslag 162
Riikka Manner

Förslag till förordning
Skäl 47
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För närvarande täcks skadestånd 
genom försäkringar. Försäkringen kan 
täcka skadestånd som sponsorn och 
prövaren ska betala till försökspersonen om 
det konstateras att de är ansvariga för 
skadan. Genom försäkringen kan 
försökspersonen ersättas direkt, utan att 
sponsorns eller prövarens ansvar först har 
fastställts. Erfarenheterna visar att 
försäkringsmarknaden är liten och att 
kostnaderna för försäkring är 
oproportionerligt höga. Reglerna om 
ansvar skiljer sig också avsevärt mellan 
medlemsstaterna och det är därför svårt 
och betungande för sponsorer av 
multinationella prövningar att teckna 
försäkringar i enlighet med dessa nationella 
lagar. Varje medlemsstat bör därför införa 
en nationell skadeersättningsmekanism 
genom vilken försökspersonerna kan få 
ersättning i enlighet med den egna 
lagstiftningen.

(47) För närvarande täcks skadestånd 
genom försäkringar. Försäkringen kan 
täcka skadestånd som sponsorn och 
prövaren ska betala till försökspersonen om 
det konstateras att de är ansvariga för 
skadan. Genom försäkringen kan 
försökspersonen ersättas direkt, utan att 
sponsorns eller prövarens ansvar först har 
fastställts. Erfarenheterna visar att 
försäkringsmarknaden är liten och att 
kostnaderna för försäkring är 
oproportionerligt höga. Reglerna om 
ansvar skiljer sig också avsevärt mellan 
medlemsstaterna och det är därför svårt 
och betungande för sponsorer av 
multinationella prövningar att teckna 
försäkringar i enlighet med dessa nationella 
lagar. Varje medlemsstat bör därför införa 
en nationell skadeersättningsmekanism 
genom vilken försökspersonerna kan få 
ersättning i enlighet med den egna 
lagstiftningen. Ett traditionellt 
försäkringsupplägg ses dock som en 
acceptabel nationell 
skadeståndsmekanism eller fristående 
lösning. 

Or. fi

Ändringsförslag 163
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För närvarande täcks skadestånd 
genom försäkringar. Försäkringen kan 
täcka skadestånd som sponsorn och 
prövaren ska betala till försökspersonen om 
det konstateras att de är ansvariga för 
skadan. Genom försäkringen kan 

(47) För närvarande täcks skadestånd 
genom försäkringar. Försäkringen kan 
täcka skadestånd som sponsorn och 
prövaren ska betala till försökspersonen om 
det konstateras att de är ansvariga för 
skadan. Genom försäkringen kan 
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försökspersonen ersättas direkt, utan att 
sponsorns eller prövarens ansvar först har 
fastställts. Erfarenheterna visar att 
försäkringsmarknaden är liten och att 
kostnaderna för försäkring är 
oproportionerligt höga. Reglerna om 
ansvar skiljer sig också avsevärt mellan 
medlemsstaterna och det är därför svårt 
och betungande för sponsorer av 
multinationella prövningar att teckna 
försäkringar i enlighet med dessa nationella 
lagar. Varje medlemsstat bör därför införa 
en nationell skadeersättningsmekanism 
genom vilken försökspersonerna kan få 
ersättning i enlighet med den egna 
lagstiftningen.

försökspersonen ersättas direkt, utan att 
sponsorns eller prövarens ansvar först har 
fastställts. Erfarenheterna visar att 
försäkringsmarknaden är liten och att 
kostnaderna för försäkring är 
oproportionerligt höga. Reglerna om 
ansvar skiljer sig också avsevärt mellan 
medlemsstaterna och det är därför svårt 
och betungande för sponsorer av 
multinationella prövningar att teckna 
försäkringar i enlighet med dessa nationella 
lagar. Medlemsstaterna stöder och 
uppmuntrar akademisk forskning. Därför 
är det lämpligt att undersöka 
möjligheterna att införa en särskild 
skadeersättningsmekanism på europeisk 
nivå. Användandet av denna mekanism 
kan medföra en avgift som ska ha en icke 
vinstdrivande grund och som ska 
bestämmas genom att man beaktar risken 
med klinisk prövning, eventuella skador 
och den förväntade nyttan för 
försökspersonerna. 

Or. el

Motivering

Även om det ursprungliga förslaget går i rätt riktning kommer det inte att fungera på ett 
jämlikt sätt till förmån för alla patienter. Den erfarenhet och kompetens som krävs för en 
nationell skadeersättningsmekanism finns inte i alla medlemsstater, vilket får till följd att det 
uppstår patienter i två kategorier. Det innebär att patienter som deltar i samma 
transnationella forskning kommer att få olika bemötande beroende på i vilket land de bor. En 
lösning skulle kunna vara bildandet av en särskild skadeersättningsmekanism för att utnyttja 
erfarenheter och möjligheter till samarbete på europeisk nivå.

Ändringsförslag 164
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) För att rationalisera och underlätta 
informationsgången mellan sponsorerna 

(51) För att rationalisera och underlätta 
informationsgången mellan sponsorerna 
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och medlemsstaterna samt 
medlemsstaterna emellan bör 
kommissionen skapa och upprätthålla en 
databas som kan nås via en webbportal.

och medlemsstaterna samt 
medlemsstaterna emellan bör 
kommissionen skapa och upprätthålla en 
databas som kan nås via en webbportal. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
öka medvetenheten bland allmänheten om 
denna portals existens.

Or. en

Ändringsförslag 165
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) För att rationalisera och underlätta 
informationsgången mellan sponsorerna 
och medlemsstaterna samt 
medlemsstaterna emellan bör 
kommissionen skapa och upprätthålla en 
databas som kan nås via en webbportal.

(51) För att rationalisera och underlätta 
informationsgången mellan sponsorerna 
och medlemsstaterna samt 
medlemsstaterna emellan bör Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, på 
kommissionens vägnar, skapa och 
upprätthålla en databas som kan nås via en 
webbportal.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Databasen bör innehålla all relevant 
information om den kliniska prövningen. 
Inga personuppgifter om de 
försökspersoner som deltar i den kliniska 
prövningen bör registreras i databasen. 
Informationen i databasen bör vara 
offentlig, om det inte finns särskilda skäl 

(52) Databasen bör innehålla all relevant 
information om den kliniska prövningen 
och tillåta spridning till allmänheten av 
objektiv information till stöd för europeisk 
forskning och för att öka kunskaperna på 
folkhälsoområdet. Den bör inte 
undergräva europeiska industriers 
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till att en viss uppgift inte bör 
offentliggöras i syfte att skydda enskilda 
personers rätt till respekt för privatlivet och 
skydd av personuppgifter i enlighet med 
artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.

innovations- eller konkurrenskraft. Inga 
personuppgifter om de försökspersoner 
som deltar i den kliniska prövningen bör 
registreras i databasen, och den bör inte 
försämra skyddet av kommersiella 
intressen, däribland immateriell egendom, 
såsom föreskrivs i artikel 4 i 
förordning 1049/2001. Informationen i 
databasen bör vara offentlig, om det inte 
finns särskilda skäl till att en viss uppgift 
inte bör offentliggöras i syfte att skydda 
enskilda personers rätt till respekt för 
privatlivet och skydd av personuppgifter i 
enlighet med artiklarna 7 och 8 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, eller 
kommersiellt konfidentiell information, 
såsom föreskrivs i artikel 4 i 
förordning 1049/2001.

Or. en

Motivering

Databasen bör tillåta spridning till allmänheten av tillförlitlig information om de senaste 
framstegen i den medicinska forskningen, samtidigt som konkurrenskraftskraven från 
läkemedelsindustrin respekteras, då denna industri själv finansierar cirka 60 procent av de 
kliniska prövningarna i Europa. Ett utlämnande till allmänheten bör skydda personuppgifter 
och kommersiellt konfidentiell information, för att undvika stigmatisering av patienter som 
deltar i en klinisk prövning och för att undvika att stimulera orättvis konkurrens, vilket skulle 
skada konkurrenskraften hos den europeiska medicinska forskningen.

Ändringsförslag 167
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Databasen bör innehålla all relevant 
information om den kliniska prövningen. 
Inga personuppgifter om de 
försökspersoner som deltar i den kliniska 
prövningen bör registreras i databasen. 
Informationen i databasen bör vara 

(52) Databasen bör innehålla all relevant 
information om den kliniska prövningen. 
Alla kliniska prövningar bör registreras i 
databasen innan de inleds. Inlednings-
och avslutningsdatumen för värvningen 
av försökspersoner bör också 
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offentlig, om det inte finns särskilda skäl 
till att en viss uppgift inte bör 
offentliggöras i syfte att skydda enskilda 
personers rätt till respekt för privatlivet och 
skydd av personuppgifter i enlighet med 
artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.

offentliggöras i databasen. Det bör vara 
möjligt för sponsorer att lägga in den här 
informationen direkt i databasen utan att 
behöva meddela medlemsstaterna 
ytterligare. Inga personuppgifter om de 
försökspersoner som deltar i den kliniska 
prövningen bör registreras i databasen. 
Informationen i databasen bör vara 
offentlig, om det inte finns särskilda skäl 
till att en viss uppgift inte bör 
offentliggöras i syfte att skydda enskilda 
personers rätt till respekt för privatlivet och 
skydd av personuppgifter i enlighet med 
artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.

Or. en

Motivering

För närvarande kräver flera länder meddelande om den första patient som läggs in, och det 
pappersarbete som hör samman med detta är alltför betungande för den typ av information 
som bara kan föras in direkt i EU-databasen. För internationella prövningar vill vi också 
föreslå att endast den första och sista patienten för studien rapporteras (inte per land). I 
slutet av rekryteringen bör sponsorn även kunna markera de länder som i slutänden inte 
rekryterade patienter.

Ändringsförslag 168
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Databasen bör innehålla all relevant 
information om den kliniska prövningen. 
Inga personuppgifter om de 
försökspersoner som deltar i den kliniska 
prövningen bör registreras i databasen. 
Informationen i databasen bör vara 
offentlig, om det inte finns särskilda skäl 
till att en viss uppgift inte bör 
offentliggöras i syfte att skydda enskilda 
personers rätt till respekt för privatlivet och 
skydd av personuppgifter i enlighet med 

(52) Databasen bör innehålla all relevant 
information om den kliniska prövningen
och vara tillgänglig för allmänheten. Inga 
personuppgifter om de försökspersoner 
som deltar i den kliniska prövningen bör 
registreras i databasen. Informationen i 
databasen bör vara offentlig, om det inte 
finns särskilda skäl till att en viss uppgift 
inte bör offentliggöras i syfte att skydda 
enskilda personers rätt till respekt för 
privatlivet och skydd av personuppgifter i 
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artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.

enlighet med artiklarna 7 och 8 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52a) Kommersiellt konfidentiell 
information bör identifieras och skyddas 
för att undvika att skada patienternas 
intressen och/eller sponsorernas 
konkurrensställning.

Or. en

Motivering

Ett utlämnande av information till allmänheten bör skydda personuppgifter och kommersiellt 
konfidentiell information, för att undvika stigmatisering av patienter som deltar i en klinisk 
prövning och för att undvika att stimulera orättvis konkurrens, vilket skulle skada 
konkurrenskraften hos den europeiska medicinska forskningen.

Ändringsförslag 170
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 52b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52b) Resultat av kliniska prövningar 
utgör, liksom data från kliniska 
prövningar, en relevant och värdefull 
informationskälla för den fortsatta 
biomedicinska eller offentliga 
vårdforskningen om en 
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läkemedelsprodukt eller aktiv princip, och 
bör göras tillgängliga för att stödja och 
främja utvecklingen av oberoende 
forskning som hör samman med en 
läkemedelsprodukt och dess kliniska, 
farmakologiska eller andra 
farmakodynamiska effekter, eller dess 
relativa effektivitet och ändamålsenlighet. 
Status för godkännandet av en 
läkemedelsprodukt bör dock beaktas 
noggrant innan man släpper uppgifter 
från en klinisk prövning, för att inte störa 
godkännandeprocessen för försäljning 
eller den konkurrensdynamik som finns 
på EU-marknaden, samtidigt som man 
främjar attraktivitet och långsiktig 
livskraft i den EU-baserade kliniska 
forskningen.

Or. en

Ändringsförslag 171
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 52c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52c) Tillgång till, utsläppande och 
bearbetning av uppgifter från kliniska 
prövningar för läkemedel efter att 
beslutsprocessen om en ansökan om 
godkännande för försäljning har slutförts 
bör inte påverka skyddet av 
personuppgifter och bör uppfylla 
specifika riktlinjer för att definiera och 
garantera god analyssed, format för 
uppgifter från kliniska prövningar, 
engagemangsregler samt andra juridiska 
aspekter. Sådana riktlinjer bör främja en 
optimal nivå för öppenhet och 
information till allmänheten, samtidigt 
som utvecklingen av tillförlitlig 
vetenskaplig forskning säkerställs och 
fördomar eller missbruk av information 
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undviks.

Or. en

Ändringsförslag 172
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Medlemsstaterna bör ha rätt att ta ut 
avgifter för att kunna utföra uppgifterna 
enligt denna förordning. Medlemsstaterna 
bör dock inte kräva att avgifter betalas till 
flera olika organ som i en viss 
medlemsstat bedömer en ansökan om 
tillstånd för klinisk prövning.

(55) Medlemsstaterna bör ha rätt att ta ut 
avgifter för att kunna utföra uppgifterna 
enligt denna förordning, i enlighet med 
varje medlemsstats praxis.

Or. el

Ändringsförslag 173
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59a) Rätten till tillgång till handlingar 
garanteras genom Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna. I artikel 42 föreskrivs 
särskilt rätten till tillgång till handlingar 
från unionens institutioner, organ och 
byråer, oberoende av medium. Dessa 
bestämmelser bör finnas kvar.

Or. en

Ändringsförslag 174
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 60
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Utan att det påverkar tillämpningen av 
de nationella systemen för kostnader och 
ersättning för medicinsk behandling bör 
försökspersoner inte behöva betala för 
prövningsläkemedel.

(60) Utan att det påverkar tillämpningen av 
de nationella systemen för kostnader och 
ersättning för medicinsk behandling bör 
försökspersoner inte behöva betala för 
prövningsläkemedel. För prövningar med 
låg risk och medelhög risk (när 
behandlingsordningen utgör 
vårdstandard), och när registrering inte 
är det inledande målet för den prövning 
som har initierats av prövaren, bör 
kostnaden för prövningsläkemedlet bäras 
av det nationella vårdsystemet.

Or. en

Motivering

Prövningar som innehåller jämförelser av godkända produkter inom deras licensierade 
indikation eller i ordningar som motsvarar vårdstandard bör underlättas. Eftersom 
behandlingen ändå skulle föreskrivas påverkar det inte vårdsystemens budget.

Ändringsförslag 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 62a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62a) Enligt kommissionens meddelande 
”En integrerad industripolitik för en 
globaliserad tid – Med konkurrenskraft 
och hållbar utveckling i centrum”, bör en 
systematisk utvärdering av lagstiftning 
ingå i smart lagstiftning. För att se till att 
denna förordning håller jämna steg med 
de vetenskapliga, tekniska och medicinska 
framstegen som rör organisationen och 
genomförandet av kliniska prövningar 
och att den samspelar med annan 
lagstiftning, bör kommissionen 
regelbundet rapportera om 
erfarenheterna av hur förordningen 
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fungerar och lägga fram slutsatser om 
detta för parlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Framsteg inom teknik och medicinska kunskaper innebär att kliniska prövningar utvecklas 
snabbt. En översynsklausul säkerställer att förordningen reagerar snabbt på nödvändiga 
förändringar.

Ändringsförslag 176
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 64a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64a) Såsom anges i kommissionens 
meddelande ”En integrerad 
industripolitik för en globaliserad tid –
Med konkurrenskraft och hållbar 
utveckling i centrum”, bör systematiska 
utvärderingar av lagstiftning ingå i smart 
lagstiftning. För att se till att denna 
förordning håller jämna steg med de 
vetenskapliga och tekniska framstegen 
som rör organisationen och 
genomförandet av kliniska prövningar 
och att den samspelar med annan 
lagstiftning, bör kommissionen 
regelbundet rapportera om 
erfarenheterna av hur förordningen 
fungerar och lägga fram slutsatser om 
detta.

Or. en

Motivering

En regelbunden översyn av förordningen måste fastställas för att se till att förordningen 
fortsätter att vara ”lämplig för sitt syfte” och kan stödja framsteg inom vetenskap och teknik.
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Ändringsförslag 177
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Denna förordning är förenlig med de 
viktigaste internationella vägledningarna 
för kliniska prövningar, till exempel den 
senaste versionen (2008) av 
Helsingforsdeklarationen, fastställd av 
World Medical Association, och 
principerna för god klinisk sed som 
bygger på Helsingforsdeklarationen.

(63) Denna förordning är i enlighet med 
Europarådets konvention om mänskliga 
rättigheter och biomedicin (1997) och 
dess tilläggsprotokoll om biomedicinsk 
forskning (2005) samt den internationella 
konventionen om barnets rättigheter 
(FN–1989). Den är förenlig med de 
viktigaste internationella vägledningarna 
för kliniska prövningar, till exempel den 
senaste versionen (2008) av 
Helsingforsdeklarationen, fastställd av 
World Medical Association, och ICH:s 
principer för god klinisk sed som bygger 
på Helsingforsdeklarationen. WHO:s 
CIOMS-riktlinjer beaktas också.

Or. en

Motivering

EU-förordningen måste vara förenlig med internationella fördrag såsom Europarådets 
konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin (1997) och dess tilläggsprotokoll om 
biomedicinsk forskning (2005) samt den internationella konventionen om barnets rättigheter, 
som har ratificerats av många EU-medlemsstater.

Ändringsförslag 178
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) Eftersom målen för förordningen, 
nämligen att säkerställa att data från 
kliniska försök är tillförlitliga och robusta 
och att försökspersonernas säkerhet och 
rättigheter tryggas i hela unionen, inte i 

(66) Eftersom målen för förordningen, 
nämligen att säkerställa att data från 
kliniska försök är tillförlitliga och robusta 
och att försökspersonernas säkerhet och 
rättigheter samt välbefinnande tryggas i 
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tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför på grund av 
åtgärdens omfattning bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå det målet.

hela unionen, inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna och de 
därför på grund av åtgärdens omfattning 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
det målet.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 3 i förslaget till förordning och artikel 6 i Helsingforsdeklarationen, fastställd 
av World Medical Association, om etiska principer för medicinsk forskning som innefattar 
försökspersoner (Seoul 2008), bör personers säkerhet, rättigheter och välbefinnande 
prioriteras.

Ändringsförslag 179
Alda Sousa

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) Eftersom målen för förordningen, 
nämligen att säkerställa att data från 
kliniska försök är tillförlitliga och robusta 
och att försökspersonernas säkerhet och 
rättigheter tryggas i hela unionen, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför på grund av 
åtgärdens omfattning bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå det målet.

(66) Eftersom målen för förordningen, 
nämligen att säkerställa att data från 
kliniska försök är tillförlitliga och robusta 
och att försökspersonernas säkerhet, 
välbefinnande och rättigheter tryggas i 
hela unionen, inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna och de 
därför på grund av åtgärdens omfattning 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
det målet.
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Or. en

Motivering

För att stämma överens med artikel 3 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Skäl 66a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66a) Förordningen ska utvärderas och 
vid behov ses över vart femte år för att 
flexibiliteten ska kunna säkerställas. Med 
ständigt förändrade medicinska 
referensramar är en kontinuerlig 
utvärderingsprocess en förutsättning för 
att man även i framtiden ska kunna 
möjliggöra nya innovationer. Den 
byråkrati som det befintliga direktivet 
medför, utgör en begränsande faktor för 
forskningen och för patientens rätt att få 
bästa möjliga vård. Förordningens 
effekter när det gäller den administrativa 
belastningen bör därför följas upp 
regelbundet, och dess funktion som 
lagstiftning för att stödja den kliniska 
forskningen bör säkerställas i en 
utvärderingsprocess. Den akademiska 
forskningens situation bör särskilt 
uppmärksammas, och man bör se till att 
det administrativa arbetet inte tar resurser 
från den akademiska forskningens 
innovationsarbete samt att de nya 
arbetsuppgifter som föreskrivs i 
förordningen inte minskar forskaryrkets 
attraktivitet. Undersökas bör även 
offentlighetsprincipens betydelse för den 
europeiska forskningsmiljöns attraktivitet 
och för balansen mellan skydd för 
personuppgifter, intellektuell äganderätt 
och avtals-, patent- och immaterialrätt. 
En utvärderingsprocess bör även inledas 
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för att bedöma om förordningen leder till 
att kliniska prövningar allt mer ersätts av 
experimentbehandlingar, något som får 
negativa effekter för patientsäkerheten 
och testresultatens tillförlitlighet. 

Or. fi


