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Ændringsforslag 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Informeret samtykke skal være skriftligt, 
dateret og underskrevet og afgivet frivilligt 
af forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant efter at være blevet behørigt
informeret om det kliniske forsøgs art, 
betydning, rækkevidde og risici. Det skal 
være behørigt dokumenteret. Hvis 
forsøgspersonen ikke er stand til at skrive, 
kan der i undtagelsestilfælde afgives 
mundtligt samtykke i nærværelse af mindst 
ét upartisk vidne. Forsøgspersonen eller 
dennes juridiske repræsentant får udleveret 
en kopi af det dokument, ved hvilket der er 
givet informeret samtykke.

1. Informeret samtykke skal være skriftligt, 
dateret og underskrevet og afgivet frivilligt 
af forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant efter at være blevet grundigt
informeret om det kliniske forsøgs art,
varighed, betydning, rækkevidde og risici, 
herunder også om det kliniske forsøg skal 
indstilles, om eventuelle alternativer til 
behandling samt om ethvert andet 
forhold, som fastsat i national lovgivning.
Oplysningerne skal også gives mundtligt 
med mulighed for at stille spørgsmål, og 
forsøgspersonen skal have udleveret 
fyldestgørende skriftligt materiale, som
den pågældende person kan beholde. 
Forsøgspersonen bør have en passende 
frist til at overveje sin beslutning. 
Oplysningerne og det informerede 
samtykke skal være behørigt dokumenteret. 
Hvis forsøgspersonen ikke er stand til at 
skrive, kan der i undtagelsestilfælde 
afgives mundtligt samtykke i nærværelse af 
mindst ét upartisk vidne, som 
forsøgspersonen stoler på. 
Forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant får udleveret en kopi af det 
dokument, ved hvilket der er givet 
informeret samtykke.

Følgende oplysninger skal indikeres 
systematisk i det dokument, hvortil der 
gives informeret samtykke:
a. Forsøgets registreringsnummer i EU-
portalen, og

b. En erklæring om, at resultaterne vil 
blive gjort offentligt tilgængelige på EU-
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portalen inden for et år efter forsøgets 
færdiggørelse, samt en angivelse af en 
omtrentlig dato.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger til forsøgspersoner skal opfylde informationsbehovene hos den enkelte person. 
Genindførelsen af minimumsreglerne i direktiv 2001/20/EF for oplysninger, der skal angives i 
det informerede samtykke, har til formål at sikre EU's borgere lige rettigheder, og de bør 
bibeholdes. Det "upartiske vidne" skal identificeres og underskriver formularen til informeret 
samtykke for forsøgspersonen.

Ændringsforslag 462
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Informeret samtykke skal være 
skriftligt, dateret og underskrevet og 
afgivet frivilligt af forsøgspersonen eller
dennes juridiske repræsentant efter at være 
blevet behørigt informeret om det kliniske 
forsøgs art, betydning, rækkevidde og 
risici. Det skal være behørigt 
dokumenteret. Hvis forsøgspersonen ikke 
er stand til at skrive, kan der i 
undtagelsestilfælde afgives mundtligt 
samtykke i nærværelse af mindst ét 
upartisk vidne. Forsøgspersonen eller 
dennes juridiske repræsentant får 
udleveret en kopi af det dokument, ved 
hvilket der er givet informeret samtykke.

1. Skriftlige oplysninger, som udleveres til
forsøgspersonen og/eller dennes juridiske 
repræsentant med henblik på at opnå
informeret samtykke, skal være koncise, 
klare, relevante og forståelige for lægfolk. 
De skal omfatte både medicinske og 
retlige oplysninger. De skal informere
forsøgspersonen om dennes ret til at 
trække sit informerede samtykke tilbage. 
De skal indeholde tydelige og omfattende 
oplysninger om retsmidler samt 
betingelserne for adgang til et 
erstatningssystem, hvis der er opstået 
personskader under retssagen.

Or. en

Begrundelse

Forordningen kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i de europæiske etiske anbefalinger, der 
er de seneste og mest relevante bestemmelser vedrørende kliniske pædiatriske forsøg. Man 
bør overveje samtykke fra barnet i henhold til de ovennævnte europæiske etiske anbefalinger, 
som Kommissionen udstedte i 2008. Det har overtaget henvisningen til "barnets formodede 
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vilje" som angivet i direktiv 2001/20/EF. Skadelidte deltagere har store udfordringer med 
hensyn til at opnå erstatning gennem forskellige nationale bestemmelser, bl.a. i form af 
masser af begrænsninger og betingelser.

Ændringsforslag 463
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Informeret samtykke skal være skriftligt, 
dateret og underskrevet og afgivet frivilligt 
af forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant efter at være blevet behørigt
informeret om det kliniske forsøgs art, 
betydning, rækkevidde og risici. Det skal 
være behørigt dokumenteret. Hvis 
forsøgspersonen ikke er stand til at skrive, 
kan der i undtagelsestilfælde afgives 
mundtligt samtykke i nærværelse af mindst 
ét upartisk vidne. Forsøgspersonen eller 
dennes juridiske repræsentant får udleveret 
en kopi af det dokument, ved hvilket der er 
givet informeret samtykke.

1. Informeret samtykke skal være skriftligt, 
dateret og underskrevet og afgivet frivilligt 
af forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant efter at være blevet grundigt 
og tilstrækkeligt informeret om det 
kliniske forsøgs art, betydning, rækkevidde 
og risici og efter at have modtaget de 
pågældende oplysninger skriftligt. Det 
skal være behørigt dokumenteret. Hvis 
forsøgspersonen ikke er stand til at skrive, 
kan der i undtagelsestilfælde afgives 
mundtligt samtykke i nærværelse af mindst 
ét upartisk vidne. Forsøgspersonen eller 
dennes juridiske repræsentant får udleveret 
en kopi af det dokument, ved hvilket der er 
givet informeret samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 464
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Informeret samtykke skal være skriftligt, 
dateret og underskrevet og afgivet frivilligt 

1. Informeret samtykke skal være skriftligt, 
dateret og underskrevet og afgivet frivilligt 
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af forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant efter at være blevet behørigt 
informeret om det kliniske forsøgs art, 
betydning, rækkevidde og risici. Det skal 
være behørigt dokumenteret. Hvis 
forsøgspersonen ikke er stand til at skrive, 
kan der i undtagelsestilfælde afgives 
mundtligt samtykke i nærværelse af mindst 
ét upartisk vidne. Forsøgspersonen eller 
dennes juridiske repræsentant får udleveret 
en kopi af det dokument, ved hvilket der er 
givet informeret samtykke.

af forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant efter at være blevet behørigt 
informeret om det kliniske forsøgs art, 
betydning, rækkevidde og risici. Det skal 
være behørigt dokumenteret. Hvis 
forsøgspersonen ikke er i stand til at skrive, 
kan der i undtagelsestilfælde afgives 
mundtligt samtykke i nærværelse af mindst 
ét upartisk vidne, og identiteten af dette 
upartiske vidne skal registreres. 
Forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant får udleveret en kopi af det 
dokument, ved hvilket der er givet 
informeret samtykke.

Or. en

Begrundelse

Det upartiske vidne skal identificeres og underskriver formularen til informeret samtykke for 
forsøgspersonen.

Ændringsforslag 465
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Informeret samtykke skal være skriftligt, 
dateret og underskrevet og afgivet frivilligt 
af forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant efter at være blevet behørigt 
informeret om det kliniske forsøgs art, 
betydning, rækkevidde og risici. Det skal 
være behørigt dokumenteret. Hvis 
forsøgspersonen ikke er stand til at skrive, 
kan der i undtagelsestilfælde afgives 
mundtligt samtykke i nærværelse af mindst 
ét upartisk vidne. Forsøgspersonen eller 
dennes juridiske repræsentant får udleveret 
en kopi af det dokument, ved hvilket der er 
givet informeret samtykke.

1. Informeret samtykke skal være skriftligt, 
dateret og underskrevet og afgivet frivilligt 
af forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant efter at være blevet behørigt 
informeret om det kliniske forsøgs art, 
betydning, rækkevidde og risici. Det skal 
være behørigt dokumenteret. Hvis
forsøgspersonen ikke er stand til at skrive, 
kan der i undtagelsestilfælde afgives 
mundtligt samtykke i nærværelse af mindst 
ét upartisk vidne, som er uafhængigt af 
investigator. Forsøgspersonen eller dennes 
juridiske repræsentant får udleveret en kopi 
af det dokument, ved hvilket der er givet 
informeret samtykke.
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Or. fr

Ændringsforslag 466
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset artikel 28 kan det informerede 
samtykke gives mundtligt, hvis det 
kliniske forsøg indebærer en ubetydelig 
risiko, forudsat at dette samtykke er 
behørigt dokumenteret i henhold til 
lovgivningen i den berørte medlemsstat.

Or. fr

Begrundelse

Forslaget til afgørelse tilpasser ikke retningslinjerne for information og indhentning af 
samtykke til den risiko og de gener, som forskningen vil medføre. På grund af dette 
spørgsmåls "iboende nationale karakter" er det absolut nødvendigt, at medlemsstaterne får 
mulighed for at slække på retningslinjerne for indhentning af samtykke i forbindelse med 
kliniske forsøg med en ubetydelig risiko, forudsat at forsøgspersonens samtykke er behørigt 
dokumenteret.

Ændringsforslag 467
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Skriftlige oplysninger, som udleveres til 
forsøgspersonen og/eller dennes juridiske 
repræsentant med henblik på at opnå 
informeret samtykke, skal være koncise, 
klare, relevante og forståelige for lægfolk. 
De skal omfatte både medicinske og retlige 
oplysninger. De skal informere 
forsøgspersonen om dennes ret til at trække 
sit informerede samtykke tilbage.

2. Skriftlige oplysninger skal udleveres til 
forsøgspersonen og/eller dennes juridiske 
repræsentant forud for opnåelsen af 
vedkommendes informerede samtykke. 
Oplysningerne skal være koncise, klare, 
relevante og forståelige for lægfolk. De 
skal omfatte både medicinske og retlige 
oplysninger. De skal informere 
forsøgspersonen om dennes ret til at trække 
sit informerede samtykke tilbage når som 
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helst under det kliniske forsøg.

Or. en

Begrundelse

Skriftlige oplysninger skal udleveres inden forsøgspersonens eller dennes juridiske 
repræsentants beslutning om at give informeret samtykke. Det skal til enhver tid være muligt 
at fortryde det informerede samtykke, som fastsat i artikel 28, stk. 3.

Ændringsforslag 468
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Skriftlige oplysninger, som udleveres til 
forsøgspersonen og/eller dennes juridiske 
repræsentant med henblik på at opnå 
informeret samtykke, skal være koncise, 
klare, relevante og forståelige for lægfolk. 
De skal omfatte både medicinske og retlige 
oplysninger. De skal informere 
forsøgspersonen om dennes ret til at trække 
sit informerede samtykke tilbage.

2. Skriftlige oplysninger, som udleveres til 
forsøgspersonen og/eller dennes juridiske 
repræsentant med henblik på at opnå 
informeret samtykke, skal fremlægges på 
forsøgspersonens og/eller dennes 
juridiske repræsentants modersmål og
være koncise, klare, relevante og 
forståelige for lægfolk. De skal omfatte 
både medicinske og retlige oplysninger
samt kontroversielle etiske spørgsmål 
efter behov. De skal informere 
forsøgspersonen om dennes ret til at trække 
sit informerede samtykke tilbage.

Or. pt

Ændringsforslag 469
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Samtidig med at der indhentes 
samtykke fra forsøgspersonen, skal denne 
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også oplyses om, at der, jf. artikel 34, stk. 
3, afsnit 2 a, offentliggøres et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater i EU-
databasen.

Or. fr

Ændringsforslag 470
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsøgspersonen skal have adgang til et 
kontaktpunkt, hvorfra der kan fås
yderligere oplysninger.

3. Forsøgspersonen skal få muligheden og 
de nødvendige betingelser opfyldt for at få
yderligere oplysninger.

Or. pt

Ændringsforslag 471
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsøgspersonen skal have adgang til et 
kontaktpunkt, hvorfra der kan fås 
yderligere oplysninger.

3. Forsøgspersonen skal informeres om 
resultatet af det kliniske forsøg, 
vedkommende har deltaget i, når det er 
afsluttet, medmindre forsøgspersonen på 
et hvilket som helst tidspunkt af 
deltagelsen tilkendegiver, at 
vedkommende ikke ønsker at blive 
informeret. Hvis det ikke længere er 
muligt at kontakte forsøgspersonen, er det 
tilstrækkeligt at offentliggøre resultaterne 
via relevante databaser eller 
publikationer.

Or. en
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Begrundelse

Nogle patienter ønsker måske ikke at kende forsøgsresultaterne, hvilket skal respekteres. Det 
er heller ikke altid muligt at oplyse patienterne om resultaterne, da de måske først foreligger, 
når der ikke længere følges op på den pågældende patient. Der er heller ingen garanti for, at 
patienten overhovedet bor i det samme land eller på det samme kontinent som under forsøget. 
I disse situationer skulle en offentliggørelse af forsøgsresultaterne være tilstrækkelig.

Ændringsforslag 472
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis forsøgspersonen beder om det, 
skal han eller hun informeres om 
resultatet af det kliniske forsøg, 
vedkommende har deltaget i, når 
resultatet foreligger.

Or. en

Ændringsforslag 473
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I forbindelse med kliniske forsøg, hvor 
de metodologiske krav ikke er forenelige 
med indhentningen af samtykke, kan 
protokollen indeholde en bestemmelse om, 
at der ikke samtykke ikke søges indhentet, 
og at informationen gives kollektivt, når 
det kliniske forsøg overholder alle 
følgende betingelser:
a) forsøgslægemidlerne er godkendt
b) ifølge forsøgsprotokollen anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 
med betingelserne i 
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markedsføringstilladelsen, eller 
anvendelsen af dem understøttes af 
publicerede data og/eller anbefalinger om 
standardbehandling fra videnskabelige 
selskaber eller officielle organer
c) yderligere handlinger og procedurer i 
forbindelse med diagnose eller kontrol 
udgør højst en minimal ekstra risiko eller 
byrde
d) der er afgivet en gunstig etisk udtalelse 
vedrørende protokollen
e) efter at være blevet informeret har 
forsøgspersonen ikke gjort indsigelse
f) forskningen har folkesundheden som 
formål.

Or. fr

Begrundelse

Kliniske forsøg, der udføres i klynger, er underlagt særlige metodologiske krav, som ikke er 
forenelige med individuel information og indhentning af samtykke. Disse forsøg er dog 
uundværlige for folkesundheden (for eksempel i forbindelse med bekæmpelsen af 
nosokomielle infektioner med multiresistente bakterier ved hjælp af selektiv digestiv 
dekontaminering på klyngerandomiserede hospitaler.

Ændringsforslag 474
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der er indhentet et informeret samtykke 
fra den juridiske repræsentant; samtykket 
skal udtrykke forsøgspersonens formodede 
vilje

a) der er indhentet et informeret samtykke 
fra den juridiske repræsentant; samtykket 
skal udtrykke forsøgspersonens formodede 
vilje, og det skal når som helst kunne 
trækkes tilbage, uden at det er til skade 
for forsøgspersonen
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Or. en

Begrundelse

Beskyttelsesniveauet for forsøgspersoner uden handleevne bør under ingen omstændigheder 
reduceres. Vi bør derfor bevare formuleringen i 2001/20 EF.

Ændringsforslag 475
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forsøgspersonen uden handleevne har 
modtaget information, som er afpasset efter 
vedkommendes forståelsesevne, om 
forsøget, risiciene og fordelene

b) forsøgspersonen uden handleevne har 
modtaget information, som er afpasset efter 
vedkommendes forståelsesevne, om 
forsøget, risiciene og fordelene fra 
investigator eller dennes repræsentant i 
overensstemmelse med lovgivningen i den 
berørte medlemsstat

Or. fr

Begrundelse

Det skal understreges, at en investigator i praksis kan overlade det til en læge, der 
repræsenterer investigator, at informere eller indhente samtykke fra en person, der kan 
deltage i forskning, eller fra dennes juridiske repræsentant. I Frankrig er dette f.eks. tilladt 
ved lov.

Ændringsforslag 476
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investigatoren tager hensyn til et 
udtrykkeligt ønske fra en forsøgsperson, 
der er i stand til at danne sig en mening og 
til at vurdere denne information, om ikke at 

c) investigatoren skal følge et udtrykkeligt 
ønske fra en forsøgsperson, der er i stand 
til at danne sig en mening og til at vurdere 
denne information, om ikke at deltage i 



AM\928647DA.doc 13/78 PE506.161v01-00

DA

deltage i eller om når som helst at udgå af 
det kliniske forsøg

eller om når som helst at udgå af det 
kliniske forsøg

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre, at investigatoren efterkommer et ønske fra en forsøgsperson 
uden handleevne om ikke at deltage. Ellers er der tale om en krænkelse af de grundlæggende 
rettigheder hos forsøgspersonen uden handleevne i henhold til artikel 3, jf. artikel 8, i den 
europæiske menneskerettighedskonvention samt artikel 1, jf. artikel 3, stk. 1, i EU's charter
om grundlæggende rettigheder, begge i henhold til EU-traktatens artikel 6, stk. 1 og 3.

Ændringsforslag 477
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investigatoren tager hensyn til et 
udtrykkeligt ønske fra en forsøgsperson, 
der er i stand til at danne sig en mening og 
til at vurdere denne information, om ikke at 
deltage i eller om når som helst at udgå af 
det kliniske forsøg

c) investigatoren tager hensyn til et 
udtrykkeligt ønske fra en forsøgsperson
uden handleevne, der er i stand til at danne 
sig en mening og til at vurdere denne 
information, om ikke at deltage i eller om 
når som helst at udgå af det kliniske forsøg, 
selv om der ikke gives nogen begrundelse, 
og uden at det derved indebærer noget 
ansvar eller tab for forsøgspersonen eller 
dennes juridiske repræsentant

Or. es

Ændringsforslag 478
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investigatoren tager hensyn til et 
udtrykkeligt ønske fra en forsøgsperson, 
der er i stand til at danne sig en mening og 
til at vurdere denne information, om ikke at 
deltage i eller om når som helst at udgå af 
det kliniske forsøg

c) investigatoren tager behørigt hensyn til 
et udtrykkeligt ønske fra en forsøgsperson, 
der er i stand til at danne sig en mening og 
til at vurdere denne information, om ikke at 
deltage i eller om når som helst at udgå af 
det kliniske forsøg

Or. en

Ændringsforslag 479
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forsøgene vedrører direkte en
livstruende eller svækkende 
sygdomstilstand, som forsøgspersonen
befinder sig i

f) forsøgene vedrører direkte en klinisk 
situation, som den berørte person befinder 
sig i

Or. fr

Begrundelse

Artikel 30 vedrører patienter, som er ude af stand til at give samtykke på grund af sygdomme, 
der ændrer deres kognitive funktioner. Denne lidelse er forskellig fra nødsituationer, der 
behandles i artikel 32, og som ikke skal nævnes her. Tillægsordet "débilitant" (svækkende)
bruges næsten ikke mere i Frankrig i dag. Kun den kliniske situation, "som den berørte 
person befinder sig i", og som er årsagen til dennes manglende mulighed for at give 
samtykke, bør nævnes.

Ændringsforslag 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) der er grund til at antage, at deltagelse i 
det kliniske forsøg giver forsøgspersonen 
uden handleevne en gevinst, der opvejer 
risiciene, eller slet ikke indebærer nogen
risiko.

h) der er grund til at antage, at deltagelse i 
det kliniske forsøg giver forsøgspersonen 
uden handleevne en gevinst, der opvejer 
risiciene, eller kun indebærer en 
ubetydelig risiko.

Or. fr

Begrundelse

Forslaget til forordning finder kun anvendelse på kliniske forsøg, der indebærer risici 
(ubetydelige eller større end ubetydelige risici). Det omfatter ikke ikke-
interventionsundersøgelser, som pr. definition ikke indebærer nogen risiko.

Ændringsforslag 481
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) hvis forsøgsprotokollen er godkendt af 
en etisk komité, som har ekspertise i den 
pågældende sygdom og den pågældende 
patientgruppe eller har indhentet råd i 
kliniske, etiske og psykosociale spørgsmål 
vedrørende den pågældende sygdom og 
den pågældende patientgruppe.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelsesniveauet for forsøgspersoner uden handleevne bør under ingen omstændigheder 
reduceres. Vi bør derfor bevare formuleringen i 2001/20 EF.
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Ændringsforslag 482
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) hvis en forsøgsperson med 
handleevne ikke er tilgængelig til at 
gennemføre et klinisk forsøg.

Or. en

Begrundelse

Ifølge Verdenslægesammenslutningens Helsingforserklæring om etiske principper for 
medicinsk forskning med mennesker bør kliniske forsøg udelukkende foretages på 
forsøgspersoner med handleevne. Kun hvis der ikke forefindes sådanne forsøgspersoner, kan 
der foretages forsøg på forsøgspersoner uden handleevne.

Ændringsforslag 483
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såvel en forsøgsperson uden 
handleevne som dennes juridiske 
repræsentant kan når som helst trække sit 
samtykke tilbage, selv om der ikke gives 
nogen begrundelse, og uden at det derved 
indebærer noget ansvar eller tab for 
forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant

Or. es

Ændringsforslag 484
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Artikel 31 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der er indhentet et informeret samtykke 
fra den juridiske repræsentant; samtykket 
skal udtrykke den mindreåriges formodede 
vilje

a) der er indhentet et informeret samtykke 
fra den eller de juridiske repræsentanter; 
samtykket skal udtrykke den mindreåriges 
formodede vilje

Or. fr

Ændringsforslag 485
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der er indhentet et informeret samtykke 
fra den juridiske repræsentant; samtykket 
skal udtrykke den mindreåriges 
formodede vilje

a) der er indhentet et skriftligt informeret 
samtykke fra den juridiske repræsentant

Or. en

Begrundelse

Forordningen kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i de europæiske etiske anbefalinger, der 
er de seneste og mest relevante bestemmelser vedrørende kliniske pædiatriske forsøg. Man 
bør overveje samtykke fra barnet i henhold til de ovennævnte europæiske etiske anbefalinger, 
som Kommissionen udstedte i 2008. Det har overtaget henvisningen til "barnets formodede 
vilje" som angivet i direktiv 2001/20/EF.

Ændringsforslag 486
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) der er indhentet et informeret og 
udtrykkeligt samtykke fra en mindreårig, 



PE506.161v01-00 18/78 AM\928647DA.doc

DA

der er fyldt 12 år

Or. es

Ændringsforslag 487
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den mindreårige har af fagfolk, der er 
uddannet i eller har erfaring med at arbejde 
med børn, modtaget al relevant information 
på en måde, som er tilpasset den 
mindreåriges alder og modenhed, om 
undersøgelsen, risiciene og fordelene

b) den mindreårige har af en læge (enten 
investigatoren eller et medlem af 
forsøgsteamet), der er uddannet i eller har 
erfaring med at arbejde med børn, 
modtaget al relevant information på en 
måde, som er tilpasset den mindreåriges 
alder og modenhed, om undersøgelsen, 
risiciene og fordelene

Or. en

Begrundelse

Kun en læge har den nødvendige videnskabelige viden og erfaring til på fyldestgørende vis at 
informere forsøgspersoner om de risici og ulemper, der er forbundet med det kliniske forsøg. 
Derfor skal processen med informeret samtykke udføres af et medlem af det kliniske 
forsøgsteam, som er kvalificeret læge.

Ændringsforslag 488
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investigator tager behørigt hensyn til et 
udtrykkeligt ønske fra en mindreårig, der er 
i stand til at danne sig en mening og til at 
vurdere denne information, om ikke at 

c) investigator tager behørigt hensyn til et 
udtrykkeligt ønske fra en mindreårig, der er 
i stand til at danne sig en mening og til at 
vurdere denne information, om ikke at 
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deltage i eller om når som helst at udgå af 
det kliniske forsøg, under hensyntagen til 
den mindreåriges alder og modenhed

deltage i eller om når som helst at udgå af 
det kliniske forsøg, under hensyntagen til 
den mindreåriges alder og modenhed, selv 
om der ikke gives nogen begrundelse, og 
uden at det derved indebærer noget
ansvar eller tab for den mindreårige 
forsøgsperson eller dennes juridiske 
repræsentant

Or. es

Ændringsforslag 489
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investigator tager behørigt hensyn til et 
udtrykkeligt ønske fra en mindreårig, der 
er i stand til at danne sig en mening og til 
at vurdere denne information, om ikke at 
deltage i eller om når som helst at udgå af 
det kliniske forsøg, under hensyntagen til 
den mindreåriges alder og modenhed

c) der er indhentet samtykke fra en 
mindreårig, der er i stand til at danne sig en 
mening og til at vurdere denne information, 
om ikke at deltage i eller om når som helst 
at udgå af det kliniske forsøg, under 
hensyntagen til den mindreåriges alder og 
modenhed

Or. en

Begrundelse

Forordningen kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i de europæiske etiske anbefalinger, der 
er de seneste og mest relevante bestemmelser vedrørende kliniske pædiatriske forsøg. Man 
bør overveje samtykke fra barnet i henhold til de ovennævnte europæiske etiske anbefalinger, 
som Kommissionen udstedte i 2008. Det har overtaget henvisningen til "barnets formodede 
vilje" som angivet i direktiv 2001/20/EF.

Ændringsforslag 490
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
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Artikel 31 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investigator tager behørigt hensyn til et 
udtrykkeligt ønske fra en mindreårig, der 
er i stand til at danne sig en mening og til 
at vurdere denne information, om ikke at 
deltage i eller om når som helst at udgå af 
det kliniske forsøg, under hensyntagen til 
den mindreåriges alder og modenhed

c) investigator tager behørigt hensyn til et 
udtrykkeligt ønske fra et barn om ikke at 
deltage i eller om når som helst at udgå af 
det kliniske forsøg, under hensyntagen til 
den mindreåriges alder og modenhed; 
investigator handler med henblik på at 
beskytte børns rettigheder

Or. sl

Begrundelse

Ifølge artikel 1 i FN's konvention om barnets rettigheder forstås ved et barn ethvert menneske 
under 18 år, medmindre barnet bliver myndigt tidligere efter den lov, der gælder for barnet.

Ændringsforslag 491
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investigator tager behørigt hensyn til et 
udtrykkeligt ønske fra en mindreårig, der er 
i stand til at danne sig en mening og til at 
vurdere denne information, om ikke at 
deltage i eller om når som helst at udgå af 
det kliniske forsøg, under hensyntagen til 
den mindreåriges alder og modenhed

c) investigator tager behørigt hensyn til et 
udtrykkeligt ønske fra en mindreårig, der er 
i stand til at danne sig en mening og til at 
vurdere denne information, om ikke at 
deltage i eller om når som helst at udgå af 
det kliniske forsøg

Or. en

Begrundelse

Beskyttelsesniveauet for mindreårige bør under ingen omstændigheder reduceres. Vi bør 
derfor bevare formuleringen i 2001/20 EF.
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Ændringsforslag 492
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) sådanne forsøg er afgørende for at 
efterprøve data indhentet ved kliniske 
forsøg på personer, der er i stand til at 
give et informeret samtykke, eller ved 
andre forsøgsmetoder

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 493
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) det kliniske forsøg giver patientgruppen 
en direkte gevinst.

h) det kliniske forsøg kan give anledning 
til visse direkte gevinster for den 
patientkategori, der er omfattet af 
forsøget.

Or. fr

Begrundelse

Ordet "kategori" er mere hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 494
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) det kliniske forsøg giver patientgruppen h) formålet med det kliniske forsøg er at 
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en direkte gevinst. forbedre forvaltningen af 
forsøgspersonens tilstand eller beslægtede 
problemer (f.eks. forbedret livskvalitet).

Or. en

Begrundelse

Intet klinisk forsøg kan garantere en fordel. Et klinisk forsøg, der afprøver en hypotese om, at 
en metode er bedre end en anden, kan desværre vise sig at være negativ i sidste ende.

Ændringsforslag 495
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) erstatnings-/forsikringsordningen 
indeholder specifikke bestemmelser 
vedrørende langsigtede virkninger for 
barnets udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 496
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) hvis de relevante videnskabelige 
retningslinjer fra agenturet følges.

Or. en
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Begrundelse

Beskyttelsesniveauet for forsøgspersoner uden handleevne bør under ingen omstændigheder 
reduceres. Vi bør derfor bevare formuleringen i 2001/20 EF.

Ændringsforslag 497
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra h c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hc) forsøget gentager ikke andre forsøg 
baseret på samme hypotese, og der 
anvendes alderssvarende formuleringer.

Or. en

Ændringsforslag 498
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija 
Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra h d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hd) hvis forsøgsprotokollen er godkendt af 
en etisk komité, som har ekspertise i 
pædiatri eller har indhentet rådgivning 
om kliniske, etiske og psykosociale 
spørgsmål vedrørende pædiatri.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelsesniveauet for forsøgspersoner uden handleevne bør under ingen omstændigheder 
reduceres. Vi bør derfor bevare formuleringen i 2001/20 EF.
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Ændringsforslag 499
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra h e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

he) der vælges restriktiv brug af placebo, 
og hvis det er relevant, nedsættes der et 
specifikt datasikkerhedskontroludvalg.

Or. en

Ændringsforslag 500
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset artikel 31, stk. 1, kan det 
kliniske forsøg på en mindreårig, såfremt 
det indebærer en ubetydelig risiko, eller 
samtykke fra den anden indehaver af 
forældremyndigheden ikke kan indhentes 
inden for frister, der er forenelige med 
forskningsmetoderne, og såfremt der er 
afgivet en gunstig etisk udtalelse, indledes 
alene med samtykke fra den indehaver af 
forældremyndigheden, der er til stede.

Or. fr

Begrundelse

Forslaget til afgørelse tilpasser ikke retningslinjerne for indhentning af samtykke til den 
risiko og de gener, som forskningen vil medføre. Medlemsstaterne bør have mulighed for at 
slække på retningslinjerne for indhentning af samtykke til kliniske forsøg med en minimal 
risiko på mindreårige, når det er umuligt at afvente ankomsten af den anden indehaver af 
forældremyndigheden på grund af den korte frist for deltagelse, og såfremt der er afgivet en 
gunstig etisk udtalelse.
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Ændringsforslag 501
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den mindreårige deltager i proceduren 
for samtykke på en måde, der er tilpasset 
vedkommendes alder og modenhed.

2. Den mindreårige deltager i proceduren 
for samtykke på en måde, der er tilpasset 
vedkommendes alder og modenhed. En 
mindreårig, der er fyldt 12 år, skal 
desuden give informeret og udtrykkeligt 
samtykke for at kunne deltage i forsøget.

Or. es

Ændringsforslag 502
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis den mindreårige i det kliniske 
forsøg bliver myndig i henhold til 
lovgivningen i den berørte medlemsstat, 
skal dennes informerede samtykke 
indhentes specifikt for at muliggøre 
fortsættelsen i det kliniske forsøg.

Or. fr

Ændringsforslag 503
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såvel en mindreårig som dennes 
juridiske repræsentant kan når som helst 
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trække sit samtykke tilbage, uden at der 
skal gives nogen begrundelse, og uden at 
det derved indebærer noget ansvar eller 
tab for den mindreårige forsøgsperson 
eller dennes juridiske repræsentant.

Or. es

Ændringsforslag 504
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31a
Kliniske forsøg med forsøgspersoner 
fra andre sårbare befolkningsgrupper

1. Et klinisk forsøg på forsøgspersoner fra 
andre sårbare befolkningsgrupper må 
kun gennemføres, hvis følgende 
betingelser, ud over betingelserne i artikel 
28, alle er opfyldt:

a) forsøgspersonen af fagfolk, der er 
uddannet i eller har erfaring med at 
arbejde med den pågældende gruppe, 
har modtaget alle relevante 
informationer om forsøget og dets 
risici og fordele
b) investigator tager hensyn til et
udtrykkeligt ønske fra en 
forsøgsperson om ikke at deltage i 
eller om når som helst at træde ud af 
det kliniske forsøg, selv om der ikke 
gives nogen begrundelse, og uden at 
det derved indebærer noget ansvar 
eller tab for forsøgspersonen eller 
dennes juridiske repræsentant
c) der ikke er tale om nogen 
tilskyndelse eller økonomisk 
begunstigelse, bortset fra en 
godtgørelse for deltagelse i det kliniske 
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forsøg
d) sådanne forsøg skal enten direkte 
vedrøre en sygdomstilstand, som den 
pågældende forsøgsperson befinder 
sig i, eller være relevante for den 
sårbare befolkningsgruppe, 
vedkommende tilhører
e) det kliniske forsøg er udformet 
således, at smerter, gener, frygt og 
enhver anden forudseelig risiko 
minimeres i forhold til sygdommen, og 
såvel risikogrænsen som 
belastningsgraden skal fastsættes 
specifikt og til stadighed kontrolleres
f) det kliniske forsøg giver den 
pågældende forsøgspersons 
patientgruppe en direkte gevinst (f.eks. 
forbedret livskvalitet).
2. Forsøgspersonen skal altid deltage 
ved afgivelsen af samtykke.
3. Forsøgspersonen kan når som helst 
trække sit samtykke tilbage, uden at 
der skal gives nogen begrundelse, og 
uden at det derved indebærer noget 
ansvar eller tab for forsøgspersonen.

Or. es

Ændringsforslag 505
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 28, stk. 1, litra c) og d), 
artikel 30, stk. 1, litra a) og b), og artikel 
31, stk. 1, litra a) og b), kan der indhentes
informeret samtykke efter det kliniske 
forsøgs påbegyndelse for at fortsætte det 

1. Uanset artikel 28, stk. 1, litra c) og d), 
artikel 30, stk. 1, litra a) og b), og artikel 
31, stk. 1, litra a) og b), skal det 
informerede samtykke omhandlet i artikel 
29, stk. 1, indhentes snarest muligt efter 
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kliniske forsøg, og information om det 
kliniske forsøg kan gives efter det kliniske 
forsøg påbegyndelse, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt:

det kliniske forsøgs påbegyndelse for at 
fortsætte det kliniske forsøg, og 
information om det kliniske forsøg gives 
efter det kliniske forsøg påbegyndelse, 
forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

Or. fr

Begrundelse

Der bør anmodes om samtykke til fortsættelse af forsøget, så snart forsøgspersonen genvinder 
evnen til at give samtykke, og helst inden forsøgets afslutning.

Ændringsforslag 506
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) på grund af situationens hastende 
karakter som følge af en pludselig 
livstruende eller anden pludselig alvorlig 
sygdom er det ikke muligt på forhånd at 
indhente forudgående informeret samtykke 
fra forsøgspersonen, og det er ikke muligt 
at give forsøgspersonen forudgående 
information

a) på grund af situationens hastende 
karakter er det ikke muligt på forhånd at 
indhente forudgående informeret samtykke 
fra forsøgspersonen, og det er ikke muligt 
at give forsøgspersonen forudgående 
information

Or. fr

Ændringsforslag 507
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) på grund af situationens hastende 
karakter som følge af en pludselig 
livstruende eller anden pludselig alvorlig 
sygdom er det ikke muligt på forhånd at 

a) på grund af situationens hastende 
karakter som følge af en pludselig 
livstruende eller anden pludselig alvorlig 
sygdom er det ikke muligt på forhånd at 
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indhente forudgående informeret samtykke 
fra forsøgspersonen, og det er ikke muligt 
at give forsøgspersonen forudgående 
information

indhente forudgående informeret samtykke 
fra forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant (forældre eller værge), og 
det er ikke muligt at give forsøgspersonen
eller dennes juridiske repræsentant
forudgående information

Or. en

Ændringsforslag 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er ingen juridisk repræsentant til 
rådighed

b) den juridiske repræsentants samtykke 
kan ikke gives inden for en frist, der er
forenelig med de metodologiske krav i 
tilknytning til forskningsforsøget

Or. fr

Begrundelse

Betingelsen om repræsentantens fravær i forbindelse med gennemførelse af et klinisk forsøg i 
nødsituationer bør fjernes. I modsat fald udgør denne bestemmelse et tilbageskridt i nogle 
nationale lovgivninger. I fransk ret tillader en bestemmelse f.eks., at forsøget påbegyndes 
uden familiens forudgående samtykke, selv om denne er til stede, hvis der er tale om 
øjeblikkelige livstruende nødsituationer (hjertestop).

Ændringsforslag 509
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forsøgspersonen har ikke tidligere 
fremført indvendinger, som investigator er 
bekendt med

c) forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant har ikke tidligere fremført 
indvendinger, som investigator er bekendt 
med
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Or. en

Ændringsforslag 510
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forsøgene vedrører direkte en 
sygdomstilstand, som gør det umuligt at 
indhente forudgående informeret 
samtykke og give forudgående 
information

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke altid en nødsituation, der er årsag til, at der ikke kan indhentes samtykke: For 
eksempel kan et forsøg med choktilstande henvende sig til patienter indlagt på 
intensivafdelinger, og som derfor er ude af stand til at give samtykke (koma, bedøvelse). 
Læses denne artikel rent bogstaveligt, kan den forhindre sådanne forskningsforsøg.

Ændringsforslag 511
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det kliniske forsøg medfører en minimal
risiko og en minimal byrde for 
forsøgspersonen.

e) der er grund til at antage, at deltagelse i
det kliniske forsøg giver forsøgspersonen 
en gevinst, der opvejer risiciene, eller kun 
indebærer en ubetydelig risiko.

Or. fr

Begrundelse

Philippe Juvin glæder sig over den mulighed, som forslaget til forordning åbner for at 
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dispensere fra at indhente forudgående samtykke fra patienten til kliniske forsøg i 
hastesituationer. En begrænsning af muligheden for at gennemføre sådanne forskningsforsøg 
til kun at gælde forsøg med en ubetydelig risiko forekommer dog at være for restriktiv og vil 
for nogle medlemsstater udgøre et tilbageskridt. I praksis vil denne bestemmelse udelukke 
adskillige forskningsforsøg på genoplivningsområdet og forsøg, der omfatter innovative 
produkter.

Ændringsforslag 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det kliniske forsøg medfører en minimal 
risiko og en minimal byrde for 
forsøgspersonen.

e) det kliniske forsøg medfører en minimal 
risiko og en minimal byrde for 
forsøgspersonen, dog bør dette bedømmes 
i forhold til den underliggende 
sundhedsmæssige tilstand.

Or. fi

Ændringsforslag 513
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det kliniske forsøg medfører en minimal 
risiko og en minimal byrde for 
forsøgspersonen.

e) det etiske udvalg skønner, at det
kliniske forsøg direkte vil gavne patienten, 
samt at det kliniske forsøg medfører en 
minimal risiko og en minimal byrde for 
forsøgspersonen.

Or. en

Begrundelse

Den kompetente etiske komité skal vurdere det kliniske forsøgs direkte gevinst for patienten.
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Ændringsforslag 514
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) For så vidt angår forsøgspersoner uden 
handleevne og mindreårige, skal det i stk. 1 
nævnte informerede samtykke så hurtigt 
som muligt indhentes fra den juridiske 
repræsentant, og den i stk. 1 nævnte 
information, skal så hurtigt som muligt 
gives til forsøgspersonen

a) For så vidt angår forsøgspersoner uden 
handleevne og mindreårige, skal det i stk. 1 
nævnte informerede samtykke så hurtigt 
som muligt indhentes fra den juridiske 
repræsentant, og investigator eller dennes 
repræsentant skal så hurtigt som muligt 
give forsøgspersonen den i stk. 1 nævnte 
information

Or. fr

Begrundelse

Det skal understreges, at en investigator i praksis kan overlade det til en læge, der 
repræsenterer investigator, at informere eller indhente samtykke fra en person, der kan 
deltage i forskning, eller fra dennes juridiske repræsentant. I Frankrig er dette f.eks. tilladt 
ved lov.

Ændringsforslag 515
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset stk. 1 og 2 i denne artikel skal 
den nationale lovgivning om personer 
uden handleevne og sårbare personer og 
de dermed forbundne foranstaltninger 
være opfyldt.

Or. fr
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Ændringsforslag 516
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Når forsøgspersonen eller eventuelt 
dennes juridiske repræsentant ikke giver 
samtykke til videreførelse af 
forskningsforsøget, informeres de om, at 
de kan modsætte sig, at de data, der er 
indsamlet, inden samtykke blev nægtet, 
anvendes.

Or. fr

Begrundelse

For at garantere forsøgspersonens sikkerhed og dataenes troværdighed foreslår Philippe 
Juvin, at der indføres en supplerende bestemmelse, der pålægger investigator eller dennes 
repræsentant at spørge forsøgspersonen eller eventuelt dennes repræsentant, om de 
modsætter sig, at dataene anvendes.

Ændringsforslag 517
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 33 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelse om påbegyndelse af det 
kliniske forsøg og om afslutningen af 
rekrutteringen af forsøgspersoner

Meddelelse om påbegyndelse af det 
kliniske forsøg

Or. en

Ændringsforslag 518
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne underretning foretages senest 15 
dage efter påbegyndelsen af det kliniske 
forsøg i den pågældende medlemsstat.

Denne underretning foretages senest
30 dage efter påbegyndelsen af det kliniske 
forsøg i den pågældende medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 519
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sponsor underretter hver berørt 
medlemsstat om afslutningen af 
rekrutteringen af forsøgspersoner til et 
klinisk forsøg i den pågældende 
medlemsstat via EU-portalen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 520
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne underretning foretages senest 15 
dage efter afslutningen af rekrutteringen 
af forsøgspersoner. Hvis der på ny 
foretages rekruttering, finder stk. 1 
anvendelse.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 521
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne underretning foretages senest 15
dage efter afslutningen af rekrutteringen af 
forsøgspersoner. Hvis der på ny foretages 
rekruttering, finder stk. 1 anvendelse.

Denne underretning foretages senest
30 dage efter afslutningen af rekrutteringen 
af forsøgspersoner. Hvis der på ny 
foretages rekruttering, finder stk. 1 
anvendelse.

Or. fr

Ændringsforslag 522
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle kliniske forsøg skal registreres i 
den i denne forordning omhandlede 
database, før de indledes. De indsendte 
oplysninger skal omfatte start- og slutdato 
for rekrutteringen af forsøgspersoner.

Or. en

Ændringsforslag 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 34 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afslutning af det kliniske forsøg, 
afbrydelse af det kliniske forsøg

Afslutning af det kliniske forsøg, 
afbrydelse af det kliniske forsøg og 
indsendelse af resultater
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Or. en

Begrundelse

Præcisering af titlen for at ensrette den med artiklens indhold.

Ændringsforslag 524
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne underretning foretages senest 15
dage efter afslutningen af det kliniske 
forsøg i den pågældende medlemsstat.

Denne underretning foretages senest
90 dage efter afslutningen af det kliniske 
forsøg i den pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket er det 90 dage. Der er ingen grund til at forkorte underretningsfristen vedrørende 
den normale forsøgsafslutning, og 15 dage pålægger sponsoren en alvorlig begrænsning, hvis 
forsøget køres i mange medlemsstater.

Ændringsforslag 525
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne underretning foretages senest 15
dage efter det kliniske forsøgs afslutning.

Denne underretning foretages senest 90
dage efter det kliniske forsøgs afslutning.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket er det 90 dage. Der er ingen grund til at forkorte underretningsfristen vedrørende 
den normale forsøgsafslutning, og 15 dage pålægger sponsoren en alvorlig begrænsning, hvis 
forsøget køres i mange medlemsstater.
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Ændringsforslag 526
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne underretning foretages senest 15
dage efter afslutningen af det kliniske 
forsøg i den pågældende medlemsstat.

Denne underretning foretages senest
30 dage efter afslutningen af det kliniske 
forsøg i den pågældende medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 527
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater til EU-
databasen.

Senest to år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater til EU-
databasen.

Afslutningen af det kliniske forsøg skal 
forstås som afslutningen af perioden med 
kontrol af den sidst inkluderede patient i 
det kliniske forsøg.

Or. fr

Ændringsforslag 528
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest et år efter det kliniske forsøgs 3. Senest et år efter det kliniske forsøgs 
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afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater til EU-
databasen.

afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater til EU-
databasen, uanset om resultaterne er 
positive, negative eller ikke 
fyldestgørende.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til patienttilliden skal resultaterne offentliggøres, uanset om de er positive, negative 
eller ikke fyldestgørende.

Ændringsforslag 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater til EU-
databasen.

3. Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning eller en afbrudt udvikling af et 
lægemiddel indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs positive og/eller 
negative resultater til EU-databasen som 
omhandlet i bilag IIIa. Indtil 
offentliggørelsen af et resumé af det 
kliniske forsøgs resultater i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette stykke skal det kun være tilgængeligt 
for de kompetente myndigheder i de 
berørte medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Indholdet i resuméet af resultaterne skal være mere detaljeret. Til dette formål foreslås et nyt 
bilag, der fastsætter indholdet af det resumé, der skal indsendes. Det bør endvidere 
præciseres, at både positive og negative resultater skal indsendes og efterfølgende 
offentliggøres.
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Ændringsforslag 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater til EU-
databasen.

3. Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater, rapporten 
vedrørende kliniske undersøgelser samt 
det komplette sæt af data om kliniske 
forsøg til EU-databasen. Disse elementer 
skal gøres offentligt tilgængelige via EU-
databasen.

Or. en

Begrundelse

Manglende fremlæggelse af resultater af kliniske forsøg i form af rå kliniske data og kliniske 
undersøgelsesrapporter er til skade for videnskaben, giver et skævt billede i offentligheden 
(negative resultater offentliggøres ikke), giver et upræcist billede af et lægemiddels effektivitet 
samt unødvendige gentagelser af kliniske forsøg. Kliniske undersøgelsesrapporter ledsager 
allerede kliniske forsøg og er ikke en ekstra administrativ byrde. Kliniske 
undersøgelsesrapporter indeholder ikke personlige patientdata (anonymiserede) eller 
kommercielt fortrolige oplysninger.

Ændringsforslag 531
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater til EU-
databasen.

3. Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor de nøjagtige 
resultater af nævnte forsøg, såvel de 
positive som de negative, til EU-databasen.
Resultaterne fra kliniske forsøg, der er 
blevet afbrudt eller suspenderet, skal 
ligeledes indsendes sammen med 
oplysninger om baggrunden for 
afbrydelsen eller suspenderingen.
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Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at have kendskab til de nøjagtige resultater af et klinisk forsøg. Kliniske forsøg, 
der er negative eller afbrydes, indeholder meget nyttig information, der bør udbredes og 
anvendes.

Ændringsforslag 532
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater til EU-
databasen.

3. Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater til EU-
databasen og til den offentlige 
EudraPharm-database.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtighed bør der indføres og gennemføres et krav om at offentliggøre 
resultaterne af kliniske forsøg i EudraPharm-databasen.

Ændringsforslag 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater til EU-
databasen.

3. Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor alle resultater 
og alle underliggende data af det kliniske
forsøg til EU-databasen i form af en 
komplet rapport vedrørende kliniske 
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undersøgelser; rapporten skal være nem 
at søge i.

Or. en

Begrundelse

Patienter og raske frivillige deltager i kliniske forsøg, og undertiden udsætter de sig selv for 
store risici for at hjælpe videnskaben. Derfor tilhører data og resultater, der genereres i 
kliniske forsøg, offentligheden og skal offentliggøres. Fuld gennemsigtighed og adgang til de 
kliniske forsøgs resultater og data vil også give uafhængige forskere mulighed for at foretage 
nyttige metaanalyser og randomiserede forsøg.

Ændringsforslag 534
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Resuméet af det kliniske forsøgs resultater 
i henhold til første afsnit i dette stykke 
offentliggøres af Kommissionen i EU-
databasen og er offentligt tilgængeligt. 
Resuméet skal indeholde alle de 
elementer, der er anført i bilag III a til 
denne forordning. Kommissionen 
tillægges beføjelse til efter artikel 85 at 
vedtage delegerede retsakter vedrørende 
ændringen af elementerne i resuméet.

Or. fr

Ændringsforslag 535
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det af videnskabelige grunde 
imidlertid ikke er muligt at indsende et

Hvis det af videnskabelige grunde 
imidlertid ikke er muligt at indsende et 
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resumé af resultaterne inden for et år, 
indsendes resuméet af resultaterne, så snart 
det foreligger. I så fald specificeres det i 
protokollen, hvornår resultaterne vil blive 
indsendt, sammen med en forklaring.

resumé af resultaterne inden for to år, 
indsendes resuméet af resultaterne, så snart 
det foreligger. I så fald specificeres det i 
protokollen, hvornår resultaterne vil blive 
indsendt, sammen med en forklaring.

Or. fr

Ændringsforslag 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det af videnskabelige grunde 
imidlertid ikke er muligt at indsende et 
resumé af resultaterne inden for et år, 
indsendes resuméet af resultaterne, så 
snart det foreligger. I så fald specificeres 
det i protokollen, hvornår resultaterne vil 
blive indsendt, sammen med en forklaring.

Hvis det af begrundede videnskabelige 
grunde imidlertid ikke er muligt at 
indsende den komplette rapport 
vedrørende kliniske undersøgelser med 
alle resultater og tilhørende data inden for 
et år, indsendes denne, så snart den
foreligger. I så fald specificeres det i 
protokollen, hvornår den fuldstændige 
rapport vedrørende kliniske undersøgelser 
med alle resultater og tilhørende data vil 
blive indsendt, sammen med en
begrundelse. Begrundelsen skal gøres 
offentligt tilgængelig i EU-databasen.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden og for at øge offentlighedens tillid til processen skal 
sponsoren behørigt begrunde årsagen til en forsinket offentliggørelse af resultater og 
underliggende data og gøre begrundelsen offentligt tilgængelig i EU-databasen.

Ændringsforslag 537
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over det resumé, der er nævnt i artikel 
34, stk. 3, og bilag III a i denne 
forordning, indeholder EU-databasen et 
resumé af resultaterne, der er tilpasset, så 
det forstås af ikke-lægefaglige personer.

Or. fr

Ændringsforslag 538
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en sponsor ikke opfylder 
forpligtelsen jf. stk. 3, pålægger den 
berørte medlemsstat finansielle 
sanktioner. Kommissionen skal udstede 
retningslinjer for medlemsstaterne 
vedrørende en konsekvent anvendelse af 
sådanne økonomiske sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 539
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at beskytte personlige oplysninger og 
kommercielt fortrolige oplysninger og i 
henhold til bestemmelserne i artikel 78, 
stk. 3, skal resuméet af resultaterne af et 
klinisk forsøg, der gennemføres med 
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henblik på at opnå en 
markedsføringstilladelse, offentliggøres 
senest 30 dage efter datoen for 
markedsføringstilladelsen eller senest et 
år efter afslutningen af det kliniske forsøg 
ved indstilling af produktudviklingen.

Or. en

Begrundelse

Resultaterne af alle kliniske forsøg bør offentliggøres rettidigt. En sådan offentliggørelse skal 
informere offentligheden, patienter og forskere om konklusionerne af det kliniske forsøg uden 
at genere den europæiske medicinske forsknings konkurrencedygtighed. Publikationsperioden 
for disse resultater er vigtig for at undgå en urimelig konkurrence, der ville underminere den 
europæiske medicinske forsknings konkurrencedygtighed.

Ændringsforslag 540
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 2 a og 2 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For lægemidler, der er omfattet af en 
markedsføringstilladelse, eller for hvilke 
beslutningsprocessen vedrørende en 
markedsføringstilladelse er færdig, skal 
sponsoren indsende rapporten for det 
kliniske forsøg til EU-databasen.
Kommissionen skal i samarbejde med 
agenturet tillægges beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 85 med hensyn til offentlig 
adgang til rapporten vedrørende kliniske 
undersøgelser og andre relaterede data 
fra det kliniske forsøg for at fastsætte 
regler for deltagelse, kliniske datas 
formater og god analysepraksis.

Or. en

Begrundelse

Siden november 2010 har Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med den 
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eksisterende EU-lovgivning om aktindsigt frigivet over 1,5 millioner sider med data om 
kliniske forsøg som svar på sikkerhedsrelaterede anmodninger, og det arbejder nu med en 
proaktiv offentliggørelse af data fra kliniske forsøg til lægemidler, så snart 
beslutningsprocessen om en ansøgning til en europæisk markedsføringstilladelse er afsluttet. 
Der bør derfor i tæt samarbejde med agenturet vedtages yderligere bestemmelser for 
offentliggørelsen af data fra kliniske forsøg, så snart et produkt har fået en 
markedsføringstilladelse.

Ændringsforslag 541
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en sponsor ikke opfylder 
forpligtelsen jf. stk. 3, og hvis ikke der 
gives en forventet og passende 
begrundelse til de berørte medlemsstater 
via portalen, pålægger den berørte 
medlemsstat finansielle sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Der kan være tilfælde, hvor der findes en passende og acceptabel begrundelse. Det bør i det 
mindste være muligt at få en sådan begrundelse vurderet, inden der udstedes bøder. Vi mener, 
at der fortsat vil være tale om undtagelsestilfælde – det kan være hensigtsmæssigt for 
sponsoren at kunne kontakte ordføreren for at kontrollere, om begrundelsen er acceptabel. 
Sådanne undtagelser kan drøftes yderligere i et forum mellem medlemsstaterne for at sikre 
konsistens.

Ændringsforslag 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en sponsor ikke opfylder 
forpligtelsen jf. stk. 3, iværksætter de 
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berørte medlemsstater harmoniserede 
sanktioner. Beløbet bør være op til 
7 000 EUR for de første 30 dage med 
manglende overholdelse af forpligtelsen 
og op til 7 000 EUR for enhver yderligere 
dags forsinkelse, indtil forpligtelsen 
opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Sanktionssystemet vil give medlemsstaterne et håndhævelsesredskab til at sikre, at 
sponsorerne overholder forpligtelsen til at offentliggøre deres resultater. USA har også en 
sanktionsordning (10.000 USD for de første 30 dage og 10.000 USD pr. ekstra dag).

Ændringsforslag 543
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved anvendelsen af denne forordning 
gælder, at hvis et suspenderet eller 
midlertidigt standset klinisk forsøg ikke 
genoptages, betragtes datoen for sponsors 
beslutning om ikke at genoptage det 
kliniske forsøg som det kliniske forsøgs 
afslutning. I tilfælde af en afbrydelse 
betragtes datoen for afbrydelsen som 
datoen for det kliniske forsøgs afslutning.

4. Ved anvendelsen af denne forordning 
gælder, at hvis et suspenderet eller 
midlertidigt standset klinisk forsøg ikke 
genoptages, betragtes datoen for sponsors 
beslutning om ikke at genoptage det 
kliniske forsøg forlænget i henhold til 
protokollen med en periode til kontrol af 
forsøgspersonerne som det kliniske 
forsøgs afslutning. I tilfælde af en 
afbrydelse betragtes datoen for afbrydelsen 
som datoen for det kliniske forsøgs 
afslutning.

Or. fr

Ændringsforslag 544
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
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Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved anvendelsen af denne forordning 
gælder, at hvis et suspenderet eller 
midlertidigt standset klinisk forsøg ikke 
genoptages, betragtes datoen for sponsors 
beslutning om ikke at genoptage det 
kliniske forsøg som det kliniske forsøgs 
afslutning. I tilfælde af en afbrydelse 
betragtes datoen for afbrydelsen som 
datoen for det kliniske forsøgs afslutning.

4. Ved anvendelsen af denne forordning 
gælder, at hvis et suspenderet eller 
midlertidigt standset klinisk forsøg ikke 
genoptages, betragtes datoen for sponsors 
beslutning om ikke at genoptage det 
kliniske forsøg som det kliniske forsøgs 
afslutning. I tilfælde af en afbrydelse 
betragtes datoen for afbrydelsen som 
datoen for det kliniske forsøgs afslutning.
Efter 12 måneders midlertidigt stop, og 
hvis ikke der gives en forventet og 
passende begrundelse til de berørte 
medlemsstater, skal data fra det kliniske 
forsøg indsendes til EU's database, selv 
om de er ufuldstændige. Årsagen til en 
afbrydelse af et klinisk forsøg før den 
aftalte tid skal offentliggøres i EU-
databasen.

Or. en

Begrundelse

Der kan være tilfælde, hvor der findes en passende og acceptabel begrundelse. Det bør i det 
mindste være muligt at få en sådan begrundelse vurderet, inden der udstedes bøder. 
Eksempel: mangel på et lægemiddel i nogle medlemsstater, hvilket f.eks. var tilfældet for nylig 
i Caelix i EU. Nogle forsøg skulle bestemt standses, mens andre på sikker vis kunne sættes på 
pause og genstartes mere end 12 måneder senere.

Ændringsforslag 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 med 
henblik på ændring af bilag IIIa med det 
formål at tilpasse dem til den 
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videnskabelige udvikling eller for at tage 
hensyn til den internationale 
reguleringsmæssige udvikling.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for fleksibilitet for at tilpasse indholdet i resuméet af resultaterne i tilfælde af en 
videnskabelig eller international reguleringsmæssig udvikling.

Ændringsforslag 546
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske Lægemiddelagentur, som 
er oprettet ved forordning (EF) nr. 
726/2004 (i det følgende benævnt
"agenturet"), opretter og driver en 
elektronisk database for den indberetning, 
der er omhandlet i artikel 38 og 39.

Det Europæiske Lægemiddelagentur, som 
er oprettet ved forordning (EF) nr. 
726/2004 (i det følgende benævnt
"agenturet"), opretter og driver en 
elektronisk database for den indberetning, 
der er omhandlet i artikel 38, 39 og 41.

Or. fr

Ændringsforslag 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske Lægemiddelagentur, som 
er oprettet ved forordning (EF) nr. 
726/2004 (i det følgende benævnt
"agenturet"), opretter og driver en 
elektronisk database for den indberetning, 
der er omhandlet i artikel 38 og 39.

Det Europæiske Lægemiddelagentur, som 
er oprettet ved forordning (EF) nr. 
726/2004 (i det følgende benævnt
"agenturet"), opretter og driver en 
elektronisk database for den indberetning, 
der er omhandlet i artikel 38 og 39. Denne 
elektroniske database skal være et modul i 
den database, der er omhandlet i 
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artikel 25 i forordning (EF) nr. 726/2004.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, at den pågældende database ikke er ny, idet der er tale om EudraVigilance-
basen. Forordningen skal bygge på eksisterende værktøjer.

Ændringsforslag 548
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske Lægemiddelagentur, som 
er oprettet ved forordning (EF) nr. 
726/2004 (i det følgende benævnt
"agenturet"), opretter og driver en 
elektronisk database for den indberetning, 
der er omhandlet i artikel 38 og 39.

Det Europæiske Lægemiddelagentur, som 
er oprettet ved forordning (EF) nr. 
726/2004 (i det følgende benævnt
"agenturet"), opretter og driver en 
elektronisk database for den indberetning, 
der er omhandlet i artikel 38 og 39, og som 
skal være offentligt tilgængelig.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighed i sikkerhedsoplysninger er afgørende vigtig for en tidlig påvisning af 
signaler.

Ændringsforslag 549
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Investigator indberetter straks alvorlige 
hændelser til sponsor, medmindre 
protokollen fastsætter, at der, for visse 
hændelser, ikke kræves indberetning. 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Investigator registrerer alle alvorlige 
hændelser. Om nødvendigt sender 
investigator en opfølgningsrapport til 
sponsor.

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 550
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Investigator indberetter straks alvorlige 
hændelser til sponsor, medmindre 
protokollen fastsætter, at der, for visse 
hændelser, ikke kræves indberetning. 
Investigator registrerer alle alvorlige 
hændelser. Om nødvendigt sender
investigator en opfølgningsrapport til 
sponsor.

2. Investigator indberetter straks alvorlige 
hændelser til sponsor. Investigator
registrerer alle alvorlige hændelser.
Sponsor skal indsende kopier af disse 
registreringer til EU-databasen via EU-
portalen. Investigator skal sende en 
opfølgningsrapport til sponsor, og sponsor 
skal snarest muligt sende en detaljeret 
opfølgende rapport til EU-databasen.

Or. en

Begrundelse

Indberetningen af alvorlige hændelser skal være en klar forpligtelse på samme måde som en 
rettidig indsendelse af nøjagtige og fuldstændige rapporter over hændelser til EU-databasen.

Ændringsforslag 551
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Investigator indberetter straks alvorlige 
hændelser til sponsor, medmindre 
protokollen fastsætter, at der, for visse 
hændelser, ikke kræves indberetning. 
Investigator registrerer alle alvorlige 
hændelser. Om nødvendigt sender 
investigator en opfølgningsrapport til 
sponsor.

2. Investigator indberetter hurtigst muligt 
og uden unødige forsinkelser alvorlige 
hændelser til sponsor, medmindre 
protokollen fastsætter, at der, for visse 
hændelser, ikke kræves indberetning. 
Investigator registrerer alle alvorlige 
hændelser. Om nødvendigt sender 
investigator en opfølgningsrapport til 
sponsor.

Or. en

Ændringsforslag 552
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med kliniske forsøg med 
lav og middelhøj risiko, hvor der anvendes 
behandlinger, der er underbygget af 
offentliggjorte data eller anbefalinger 
vedrørende brugen, kan protokollen 
indeholde en bestemmelse om, at de 
sædvanlige regler for overvågning skal 
anvendes.

Or. fr

Ændringsforslag 553
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Sponsor foretager straks en elektronisk 1. Sponsor foretager inden for de i bilag 
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indberetning til den elektroniske database, 
der er nævnt i artikel 36, af alle relevante 
oplysninger om formodede alvorlige 
uventede bivirkninger af 
forsøgslægemidler, for så vidt som den 
formodede alvorlige uventede bivirkning er 
indtruffet i et klinisk forsøg gennemført af 
sponsor eller i et klinisk forsøg relateret til
sponsor.

III specificerede frister en elektronisk 
indberetning til den elektroniske database, 
der er nævnt i artikel 36, af alle relevante 
oplysninger om formodede alvorlige 
uventede bivirkninger af 
forsøgslægemidler, for så vidt som den 
formodede alvorlige uventede bivirkning er 
indtruffet i et klinisk forsøg gennemført af 
sponsor eller af en anden sponsor, der 
enten tilhører samme moderselskab, eller 
som i fællesskab med sponsor udvikler 
lægemidlet på grundlag af en formel 
aftale.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af teksten, da formuleringen "klinisk forsøg relateret til sponsor" er for vag.

Ændringsforslag 554
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Sponsor foretager straks en elektronisk 
indberetning til den elektroniske database, 
der er nævnt i artikel 36, af alle relevante 
oplysninger om formodede alvorlige 
uventede bivirkninger af 
forsøgslægemidler, for så vidt som den 
formodede alvorlige uventede bivirkning er 
indtruffet i et klinisk forsøg gennemført af 
sponsor eller i et klinisk forsøg relateret til 
sponsor.

1. Sponsor foretager straks en elektronisk 
indberetning til den elektroniske database, 
der er nævnt i artikel 36, af alle relevante 
oplysninger om formodede alvorlige 
uventede bivirkninger af 
forsøgslægemidler, for så vidt som den 
formodede alvorlige uventede bivirkning er 
indtruffet i et klinisk forsøg gennemført af 
sponsor eller i et klinisk forsøg relateret til 
sponsor i overensstemmelse med 
tidsfristerne i bilag III, punkt 2.4 og 2.5.

Or. en

Ændringsforslag 555
Philippe Juvin
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Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Sponsor foretager straks en elektronisk 
indberetning til den elektroniske database, 
der er nævnt i artikel 36, af alle relevante 
oplysninger om formodede alvorlige 
uventede bivirkninger af 
forsøgslægemidler, for så vidt som den 
formodede alvorlige uventede bivirkning er 
indtruffet i et klinisk forsøg gennemført af 
sponsor eller i et klinisk forsøg relateret til 
sponsor.

1. Sponsor foretager inden for de i bilag 
III, punkt 2.4 og 2.5 anførte tidsfrister en 
elektronisk indberetning til den 
elektroniske database, der er nævnt i artikel 
36, af alle relevante oplysninger om 
formodede alvorlige uventede bivirkninger 
af forsøgslægemidler, for så vidt som den 
formodede alvorlige uventede bivirkning er 
indtruffet i et klinisk forsøg gennemført af 
sponsor eller i et klinisk forsøg relateret til 
sponsor.

Or. en

Ændringsforslag 556
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Sponsor foretager straks en elektronisk 
indberetning til den elektroniske database, 
der er nævnt i artikel 36, af alle relevante 
oplysninger om formodede alvorlige 
uventede bivirkninger af 
forsøgslægemidler, for så vidt som den 
formodede alvorlige uventede bivirkning er 
indtruffet i et klinisk forsøg gennemført af 
sponsor eller i et klinisk forsøg relateret til 
sponsor.

1. Sponsor foretager straks en elektronisk 
indberetning til den elektroniske database, 
der er nævnt i artikel 36, af alle relevante 
oplysninger om formodede alvorlige 
uventede bivirkninger af 
forsøgslægemidler og hjælpelægemidler, 
for så vidt som den formodede alvorlige 
uventede bivirkning er indtruffet i et 
klinisk forsøg gennemført af sponsor eller i 
et klinisk forsøg relateret til sponsor.

Or. fr

Ændringsforslag 557
Roberta Angelilli
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Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fristen for indberetning skal tage hensyn 
til bivirkningens alvor. Hvis det er 
nødvendigt for at sikre rettidig 
indberetning, kan sponsor forelægge en 
første ufuldstændig indberetning fulgt op af 
en fuldstændig indberetning.

2. Fristen for indberetning skal tage hensyn 
til, hvor alvorlig bivirkningen er. Hvis det 
er nødvendigt for at sikre rettidig 
indberetning, kan sponsor forelægge en 
første ufuldstændig indberetning fulgt op af 
en fuldstændig indberetning.

Or. en

Ændringsforslag 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fristen for indberetning skal tage hensyn 
til bivirkningens alvor. Hvis det er 
nødvendigt for at sikre rettidig 
indberetning, kan sponsor forelægge en 
første ufuldstændig indberetning fulgt op af 
en fuldstændig indberetning.

2. Fristen for indberetning skal tage hensyn 
til, hvor alvorlig bivirkningen er. Hvis det 
er nødvendigt for at sikre rettidig 
indberetning, kan sponsor forelægge en 
første ufuldstændig indberetning fulgt op af 
en fuldstændig indberetning.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til den juridiske formulering i EU's lovgivning om lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en sponsor, på grund af 
manglende ressourcer, ikke har mulighed 
for at fortage indberetning til den 
elektroniske database, der er omhandlet i 
artikel 36, kan vedkommende foretage en 
indberetning til den medlemsstat, hvor 
den formodede alvorlige uventede 
bivirkning indtraf. Denne medlemsstat 
indberetter den formodede alvorlige 
uventede bivirkning i overensstemmelse 
med stk. 1.

udgår

Or. en

Begrundelse

Alvorlige negative virkninger skal kun indberettes et sted, således at alle oplysninger om 
alvorlige negative virkninger samles det samme sted.

Ændringsforslag 560
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en sponsor, på grund af manglende 
ressourcer, ikke har mulighed for at fortage 
indberetning til den elektroniske database, 
der er omhandlet i artikel 36, kan 
vedkommende foretage en indberetning til 
den medlemsstat, hvor den formodede 
alvorlige uventede bivirkning indtraf. 
Denne medlemsstat indberetter den 
formodede alvorlige uventede bivirkning i 
overensstemmelse med stk. 1.

3. Hvis en sponsor, på grund af manglende 
ressourcer som følge af forsøgets 
almennyttige karakter, ikke har mulighed 
for at fortage indberetning til den 
elektroniske database, der er omhandlet i 
artikel 36, kan vedkommende foretage en 
indberetning til den medlemsstat, hvor den 
formodede alvorlige uventede bivirkning 
indtraf. Denne medlemsstat indberetter den 
formodede alvorlige uventede bivirkning i 
overensstemmelse med stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

Støtten fra medlemsstaterne skal kun rettes til nonprofitorganisationer. Kommercielle 
sponsorer bør ikke nyde godt af disse fordele.

Ændringsforslag 561
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår andre ikke-godkendte 
forsøgslægemidler end placebo og 
godkendte forsøgslægemidler, som ifølge 
forsøgsprotokollen ikke anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, indsender
sponsor hvert år elektronisk en rapport om 
sikkerheden af hvert forsøgslægemiddel, 
der anvendes i et klinisk forsøg, som 
vedkommende er sponsor for, til agenturet.

1. Sponsor indsender hvert år elektronisk
til agenturet en rapport om sikkerheden af 
hvert forsøgslægemiddel eller alle 
forsøgslægemidler, der anvendes i et 
klinisk forsøg, som vedkommende er 
sponsor for, hvis det kliniske forsøg 
vedrører godkendte lægemidler, der 
afprøves i forbindelse med behandlinger, 
som ikke er omfattet af 
markedsføringstilladelsen, og som ikke 
understøttes af data eller anbefalinger, og 
hvis det kliniske forsøg har høj risiko.

Or. fr

Ændringsforslag 562
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår andre ikke-godkendte 
forsøgslægemidler end placebo og 
godkendte forsøgslægemidler, som ifølge 
forsøgsprotokollen ikke anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, indsender 
sponsor hvert år elektronisk en rapport om 
sikkerheden af hvert forsøgslægemiddel, 

1. For så vidt angår kliniske forsøg bortset 
fra forsøg med små eller mellemstore 
risici, der anvender behandlingsmetoder, 
der er underbygget af offentliggjort 
evidens og/eller retningslinjer for 
standardbehandling, indsender sponsor 
hvert år elektronisk en rapport om 
sikkerheden af hvert forsøgslægemiddel, 
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der anvendes i et klinisk forsøg, som 
vedkommende er sponsor for, til agenturet.

der anvendes i et klinisk forsøg, som 
vedkommende er sponsor for, til agenturet.

Or. en

Begrundelse

Præcisering, der udnytter definitionen af lav- vs. mellemrisikoforsøg.

Ændringsforslag 563
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår andre ikke-godkendte 
forsøgslægemidler end placebo og 
godkendte forsøgslægemidler, som ifølge 
forsøgsprotokollen ikke anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, indsender 
sponsor hvert år elektronisk en rapport om 
sikkerheden af hvert forsøgslægemiddel, 
der anvendes i et klinisk forsøg, som 
vedkommende er sponsor for, til agenturet.

1. For så vidt angår andre ikke-godkendte 
forsøgslægemidler end placebo og 
godkendte forsøgslægemidler, som ifølge 
forsøgsprotokollen ikke anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, medmindre 
forsøget er udpeget som lav-
interventionsforsøg, indsender sponsor 
hvert år elektronisk en rapport om 
sikkerheden af hvert forsøgslægemiddel, 
der anvendes i et klinisk forsøg, som 
vedkommende er sponsor for, til agenturet.

Or. fi

Ændringsforslag 564
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis sponsor ikke har adgang til visse 
oplysninger og derfor ikke kan indsende 
en fuldstændig rapport, skal dette anføres 
i rapporten.
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Hvis et klinisk forsøg involverer brugen af 
mere end et forsøgslægemiddel, kan 
sponsor indsende en enkelt 
sikkerhedsrapport for alle de 
forsøgslægemidler, der anvendes i det 
pågældende forsøg. Sponsor skal i 
rapporten redegøre for årsagerne til 
beslutningen.

Or. en

Ændringsforslag 565
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den forpligtelse, der er nævnt i stk. 1, 
starter med den første godkendelse af et 
klinisk forsøg i overensstemmelse med 
denne forordning. Den udløber med 
udgangen af det sidste kliniske forsøg, som 
sponsor gennemfører med 
forsøgslægemidlet.

2. Den forpligtelse for en bestemt sponsor, 
der er nævnt i stk. 1, starter med den første 
godkendelse af et klinisk forsøg i 
overensstemmelse med denne forordning
for denne sponsor. Den udløber med 
udgangen af det sidste kliniske forsøg, som 
sponsor gennemfører med 
forsøgslægemidlet. Den årlige 
rapporteringsforpligtelse skal ikke gælde, 
hvis en sponsor aktuelt ikke gennemfører 
nogen kliniske forsøg med 
forsøgslægemidlet.

Or. en

Ændringsforslag 566
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
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Artikel 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39a

Indberetning om manglende effekt af
godkendte lægemidler

For så vidt angår godkendte lægemidler, 
som ifølge forsøgsprotokollen anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, skal 
investigator underrette sponsor og 
agenturet om enhver observeret 
manglende effekt vedrørende 
forsøgslægemidlet.

Or. en

Begrundelse

En manglende effekt af et godkendt lægemiddel kan udgøre en alvorlig risiko for patientens 
sikkerhed, og den bør derfor tilføjes som en rapporteringsforpligtelse under kapitel VII i 
denne forordning.

Ændringsforslag 567
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet fremsender elektronisk de 
oplysninger, der er indberettet i 
overensstemmelse med artikel 38 og 39, til 
de relevante medlemsstater.

1. Agenturet fremsender elektronisk de 
oplysninger, der er indberettet i 
overensstemmelse med artikel 38, 39 og 
39a, til de relevante medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 568
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet fremsender elektronisk de 
oplysninger, der er indberettet i 
overensstemmelse med artikel 38 og 39, til 
de relevante medlemsstater.

1. Agenturet fremsender elektronisk de 
oplysninger, der er indberettet i 
overensstemmelse med artikel 38, 39 og 
41, til de relevante medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 569
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne samarbejder ved 
vurderingen af de oplysninger, der er 
indberettet i overensstemmelse med artikel 
38 og 39.

2. Medlemsstaterne samarbejder ved 
vurderingen af de oplysninger, der er 
indberettet i overensstemmelse med artikel 
38, 39 og 41.

Or. en

Ændringsforslag 570
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den kompetente etiske komité skal 
involveres i vurderingen af disse 
oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 571
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 41 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sponsors årlige rapport til indehaveren af 
markedsføringstilladelsen

Sponsors årlige rapport til agenturet

Or. fr

Ændringsforslag 572
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår godkendte lægemidler, 
som ifølge forsøgsprotokollen anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, underretter 
sponsor hvert år indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om alle 
formodede alvorlige bivirkninger.

1. For så vidt angår godkendte lægemidler, 
som ifølge forsøgsprotokollen anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, underretter 
sponsor hvert år agenturet om alle 
formodede alvorlige bivirkninger.

Or. fr

Ændringsforslag 573
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår godkendte lægemidler, 
som ifølge forsøgsprotokollen anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, underretter 
sponsor hvert år indehaveren af 

1. For så vidt angår godkendte lægemidler, 
som ifølge forsøgsprotokollen anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, underretter 
sponsor mindst hvert år indehaveren af 
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markedsføringstilladelsen om alle 
formodede alvorlige bivirkninger.

markedsføringstilladelsen om alle 
formodede alvorlige bivirkninger i tillæg 
til sikkerhedsindberetningsforpligtelser 
vedrørende godkendte lægemidler i 
henhold til direktiv 2001/83/EF og 
forordning (EF) nr. 726/2004.

Or. en

Begrundelse

Indberetningen af formodede alvorlige uventede bivirkninger bør strømlines i 
overensstemmelse med de gældende krav i henhold til lovgivningen om overvågning af 
lægemidler.

Ændringsforslag 574
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hjælpelægemidler foretages 
sikkerhedsindberetningen i 
overensstemmelse med kapitel 3 i direktiv 
2001/83/EF.

For hjælpelægemidler foretages 
sikkerhedsindberetningen af investigator i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF.

Or. en

Begrundelse

Indberetningen af formodede alvorlige uventede bivirkninger bør strømlines i 
overensstemmelse med de gældende krav i henhold til lovgivningen om overvågning af 
lægemidler.

Ændringsforslag 575
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hjælpelægemidler foretages For hjælpelægemidler foretages 
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sikkerhedsindberetningen i 
overensstemmelse med kapitel 3 i direktiv 
2001/83/EF.

sikkerhedsindberetningen i 
overensstemmelse med kapitel 3 i direktiv 
2001/83/EF som ændret ved direktiv 
2012/84/EU.

Or. fr

Begrundelse

Henvisningen til direktivet bør ændres. Direktiv 2010/84/EU, der trådte i kraft i januar 2011, 
ændrer direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag 576
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører EU-lovgivningen og 
Kommissionens særlige retningslinjer
tager sponsor og investigator ved 
udarbejdelsen af forsøgsprotokollen og ved
anvendelse af denne forordning og 
forsøgsprotokollen behørigt hensyn til de 
kvalitetsstandarder, der er fastsat i de 
detaljerede internationale retningslinjer for 
god klinisk praksis fra den internationale 
konference om harmonisering af krav til 
registrering af lægemidler (ICH).

Uden at det berører EU-lovgivningen og 
Kommissionens særlige retningslinjer
henviser sponsor og investigator ved 
udarbejdelsen af forsøgsprotokollen og ved
gennemførelse af et klinisk forsøg 
vedrørende denne forordning til de 
kvalitetsstandarder, der er fastsat i de 
detaljerede internationale retningslinjer for 
god klinisk praksis fra den internationale 
konference om harmonisering af krav til 
registrering af lægemidler (ICH), som 
oplyst i bilag [xxx].

Or. en

Begrundelse

God fremstillingspraksis er fortsat referencen for gennemførelsen af et forsøg.

Ændringsforslag 577
Roberta Angelilli

Forslag til forordning



PE506.161v01-00 64/78 AM\928647DA.doc

DA

Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør de detaljerede 
retningslinjer for god klinisk praksis, der er 
omhandlet i andet afsnit.

Kommissionen offentliggør de detaljerede 
retningslinjer for god klinisk praksis, der er 
omhandlet i andet afsnit i bilag [xxx] i 
denne forordning, og den skal 
regelmæssigt ajourføre dem.

Or. en

Ændringsforslag 578
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 45 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågning Risikovurdering, kvalitetsstyring og
overvågning

Or. en

Ændringsforslag 579
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sponsor overvåger på passende vis 
gennemførelsen af et klinisk forsøg. 
Omfanget og arten af overvågningen 
fastlægges af sponsor på grundlag af alle 
det kliniske forsøgs karakteristika, 
herunder følgende:

Sponsor overvåger på passende vis 
gennemførelsen af et klinisk forsøg. 
Omfanget og arten af overvågningen 
fastlægges af sponsor på grundlag af en 
risikovurdering, der dækker alle det 
kliniske forsøgs risikodeterminanter 
(risikoen for forsøgspersoners rettigheder, 
risikoen for forsøgspersoners sikkerhed 
og integritet, risikoen for datakvalitet og 
resultaternes pålidelighed). 
Risikovurderingen skal fastlægge 
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kvalitetsstyringen og 
forsøgsovervågningen under hensyntagen 
til følgende:

Or. en

Begrundelse

En forsøgsspecifik risikovurdering, der dækker hele spektret af risikodeterminanter (inklusive 
den risiko, der er forbundet med diagnoseproceduren) bør fastlægge kvalitetsstyringen af 
forsøget inklusive overvågningsstrategien.

Ændringsforslag 580
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sponsor overvåger på passende vis 
gennemførelsen af et klinisk forsøg. 
Omfanget og arten af overvågningen
fastlægges af sponsor på grundlag af alle 
det kliniske forsøgs karakteristika, 
herunder følgende:

Sponsor overvåger på passende vis 
gennemførelsen af et klinisk forsøg. 
Omfanget og arten af overvågningen
udføres i overensstemmelse med gældende 
retningslinjer for god klinisk praksis og 
under hensyntagen til følgende:

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne om overvågning er allerede blevet fastsat på internationalt plan gennem god 
klinisk praksis.

Ændringsforslag 581
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om det kliniske forsøg er et klinisk lav-
interventionsforsøg

a) om det kliniske forsøg er et klinisk
mellem- eller lavrisikoforsøg
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Or. en

Ændringsforslag 582
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) graden af interventionens afvigelse fra 
normal klinisk praksis.

c) graden af diagnoseprocedurens
afvigelse fra normal klinisk praksis.

Or. en

Ændringsforslag 583
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andre personer, der er involveret i 
gennemførelse af et klinisk forsøg, skal 
være tilstrækkeligt kvalificerede med 
hensyn til uddannelse og erfaring til at 
varetage deres opgaver.

Andre personer, der er involveret i 
gennemførelse af og opfølgning på et 
klinisk forsøg, skal være tilstrækkeligt 
kvalificerede med hensyn til uddannelse og 
erfaring til at varetage deres opgaver.

Or. fr

Ændringsforslag 584
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 46 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46a
Bedste aktuelle dokumenterede 
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intervention
Alle nye interventioner skal testes i 
forhold til den bedste aktuelle 
dokumenterede intervention, undtagen i 
følgende tilfælde:
a) brugen af placebo eller ingen 
behandling skal være acceptabel i 
undersøgelser, hvor der ikke findes nogen 
dokumenteret intervention, eller
b) hvis det af tvingende og videnskabeligt 
holdbare metodologiske årsager er 
nødvendigt at anvende placebo for at 
fastslå en interventions effekt eller 
sikkerhed, og de patienter, som får 
placebo eller ingen behandling, ikke 
udsættes for risiko for alvorlig eller 
uigenkaldelig skade.

Or. en

Begrundelse

For at beskytte menneskerettighederne og den menneskelige værdighed hos deltagerne i et 
klinisk forsøg i forbindelse med biologiske og medicinske anvendelser skal brugen af placebo 
eller ingen behandling altid anvendes med største forsigtighed som nævnt i artikel 32 i 2008-
udgaven af Helsingforserklæringen.

Ændringsforslag 585
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 48 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sporing, opbevaring, destruktion og 
tilbagesendelse af lægemidler

Modtagelse, sporing, opbevaring,
udlevering, destruktion og tilbagesendelse 
af lægemidler

Or. fr
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Ændringsforslag 586
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsøgslægemidler skal kunne spores, 
opbevares, destrueres og tilbagesendes, alt 
efter hvad der er hensigtsmæssigt og 
proportionalt for at sikre forsøgspersoners 
sikkerhed og pålideligheden og 
robustheden af data genereret i det kliniske 
forsøg, idet der tages hensyn til, om
forsøgslægemidlet er godkendt, og om det 
kliniske forsøg er et klinisk lav-
interventionsforsøg.

Forsøgslægemidler skal kunne spores, 
opbevares, destrueres og tilbagesendes, alt 
efter hvad der er hensigtsmæssigt og 
proportionalt for at sikre forsøgspersoners 
sikkerhed og pålideligheden og 
robustheden af data genereret i det kliniske 
forsøg, idet der tages hensyn til, om det er 
et klinisk mellem- eller lavrisikoforsøg.

Or. en

Begrundelse

Præcisering, der udnytter definitionen af lav- og mellemrisikoforsøg.

Ændringsforslag 587
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsøgslægemidler skal kunne spores, 
opbevares, destrueres og tilbagesendes, alt 
efter hvad der er hensigtsmæssigt og 
proportionalt for at sikre forsøgspersoners 
sikkerhed og pålideligheden og 
robustheden af data genereret i det kliniske 
forsøg, idet der tages hensyn til, om 
forsøgslægemidlet er godkendt, og om det 
kliniske forsøg er et klinisk lav-
interventionsforsøg.

Forsøgslægemidler skal kunne modtages,
spores, opbevares, udleveres, destrueres og 
tilbagesendes, alt efter hvad der er 
hensigtsmæssigt og proportionalt for at 
sikre forsøgspersoners sikkerhed og 
pålideligheden og robustheden af data 
genereret i det kliniske forsøg, idet der 
tages hensyn til, om forsøgslægemidlet er 
godkendt, og om det kliniske forsøg er et 
klinisk lav-interventionsforsøg.

Or. fr
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Ændringsforslag 588
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse processer skal udføres af personer, 
der i henhold til medlemsstatens 
lovgivning har tilladelse til at udføre dem, 
og herunder særligt når disse processer 
udføres på hospitaler, sundhedscentre 
eller klinikker, af farmaceuter eller af 
andre personer, der i henhold til 
medlemsstatens lovgivning har tilladelse 
til at udføre de omtalte processer.

Or. fr

Ændringsforslag 589
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Relevante oplysninger om sporbarhed, 
opbevaring, destruktion og tilbagesendelse 
af lægemidler som omhandlet i stk. 1 
anføres i ansøgningsdossieret.

2. Relevante oplysninger om sporbarhed, 
opbevaring, udlevering, destruktion og 
tilbagesendelse af lægemidler som 
omhandlet i stk. 1 anføres i 
ansøgningsdossieret.

Or. fr

Ændringsforslag 590
Richard Seeber

Forslag til forordning



PE506.161v01-00 70/78 AM\928647DA.doc

DA

Artikel 49 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I denne artikel forstås ved "en alvorlig 
overtrædelse" en overtrædelse, der i 
betydelig grad kan påvirke 
forsøgspersonernes sikkerhed og
rettigheder eller pålideligheden og 
robustheden af de data, der genereres i det 
kliniske forsøg.

2. I denne artikel forstås ved "en alvorlig 
overtrædelse" en overtrædelse, der i 
betydelig grad kan påvirke 
forsøgspersonernes sikkerhed, rettigheder
og velfærd eller pålideligheden og 
robustheden af de data, der genereres i det 
kliniske forsøg.

Or. en

Begrundelse

Ifølge artikel 3 i den foreslåede forordning og ifølge artikel 6 i 
Verdenslægesammenslutningens Helsingforserklæring om etiske principper for medicinsk 
forskning med mennesker (Seoul 2008), bør forsøgspersoners sikkerhed, rettigheder og 
velfærd prioriteres.

Ændringsforslag 591
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Sponsor underretter hurtigst muligt via 
EU-portalen de berørte medlemsstater om 
alle uventede hændelser, der påvirker 
forholdet mellem fordele og risici ved det 
kliniske forsøg, men som ikke er 
formodede alvorlige uventede 
bivirkninger som omhandlet i artikel 38.

1. Sponsor underretter hurtigst muligt via 
EU-portalen de berørte medlemsstater om 
alle uventede hændelser, der påvirker 
forholdet mellem fordele og risici ved det 
kliniske forsøg.

Or. en

Begrundelse

Alle uventede hændelser, dvs. SUSAR'er, skal indberettes.

Ændringsforslag 592
Zofija Mazej Kukovič
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Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Investigatorbrochuren opdateres, når der 
foreligger nye sikkerhedsoplysninger og
mindst en gang om året.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. sl

Ændringsforslag 593
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Investigatorbrochuren opdateres, når der 
foreligger nye sikkerhedsoplysninger og 
mindst en gang om året.

3. Investigatorbrochuren opdateres, så 
snart der foreligger nye 
sikkerhedsoplysninger og mindst en gang 
om året.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør ikke medføre unødige administrative byrder. Investigatorbrochuren bør 
opdateres, hver gang der foreligger nye sikkerhedsoplysninger, hvilket kan tage mere end et 
år.

Ændringsforslag 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Investigatorbrochuren opdateres, når der 
foreligger nye sikkerhedsoplysninger og 
mindst en gang om året.

3. Investigatorbrochuren opdateres, når der 
foreligger nye og relevante
sikkerhedsoplysninger.

Or. fi
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Ændringsforslag 595
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Indholdet af investigatorbrochuren 
skal tilpasses lav- og mellemrisikoforsøg 
(se bilag I, del 5, punkt 20).

Or. en

Begrundelse

Som anført i bilag I, del 5, punkt 20, kan investigatorbrochuren erstattes af et produktresumé 
for lavrisikoforsøg og af et produktresumé plus supplerende dokumenter for 
mellemrisikoforsøg.

Ændringsforslag 596
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. For godkendte lægemidler, der ifølge 
protokollen bruges i overensstemmelse 
med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, kan det 
godkendte produktresumé anvendes som 
referencedokument.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden af den lettere tilsynsordning, der gælder for forsøg, som ikke udgør 
nogen ekstra risiko for deltagerne sammenlignet med normal klinisk praksis, er det nyttigt i 
den omfattende retsakt at specificere kravene til investigatorbrochuren for forsøg med 
godkendte lægemidler, ud over at oplyse dette i bilag I (punkt 5.20).
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Ændringsforslag 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle oplysninger om det kliniske forsøg 
registreres, behandles, håndteres og 
opbevares på en måde, der muliggør 
korrekt indberetning, fortolkning og 
efterprøvning, samtidig med at 
fortroligheden af optegnelser og 
forsøgspersonernes personoplysninger 
beskyttes i overensstemmelse med den 
gældende lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger.

1. Alle oplysninger om det kliniske forsøg 
registreres, behandles, håndteres og 
opbevares på en måde, der muliggør 
korrekt indberetning, fortolkning og 
efterprøvning, samtidig med at 
fortroligheden af optegnelser og 
forsøgspersonernes personoplysninger 
beskyttes i overensstemmelse med den 
gældende lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger med offentligt 
tilgængelige kliniske 
undersøgelsesrapporter, der er lette at 
søge i på internettet.

Or. en

Begrundelse

For at fremme øget gennemsigtighed skal alle oplysninger vedrørende kliniske forsøg 
inklusive alle resultater og alle underliggende data være i formatet for rapporten vedrørende 
kliniske undersøgelser. På grund af de undertiden meget store filer skal rapporten være i et 
format, som det er nemt at søge i.

Ændringsforslag 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der etableres en kontrolordning for hele 
det kliniske forsøgs forløb med henblik på 
at bestemme de deltagende institutioners, 
agenturers og centres ansvar, såfremt der 
lækkes oplysninger om nævnte forsøg 
eller personoplysninger om patienterne.
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Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt klart at fastslå, at den offentlige forvaltning (institutioner, agenturer, 
organisationer) og de centre, der deltager i de kliniske forsøg, er ansvarlige for en forsvarlig 
forvaltning af oplysningerne om forsøgene og af behandlingen af patientoplysningerne, idet 
de i modsat fald kan pådrage sig et erstatningsansvar.

Ændringsforslag 599
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sponsor og investigator fører en masterfil 
for det kliniske forsøg.

Sponsor eller investigator fører en 
masterfil for det kliniske forsøg.

Or. fr

Ændringsforslag 600
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indholdet af masterfilen for det kliniske 
forsøg gør det muligt at verificere 
gennemførelsen af et klinisk forsøg under 
hensyntagen til alle det kliniske forsøgs 
karakteristika, herunder om det kliniske 
forsøg er et klinisk lav-
interventionsforsøg.

Indholdet af masterfilen for det kliniske 
forsøg gør det muligt at verificere 
gennemførelsen af et klinisk forsøg under 
hensyntagen til alle det kliniske forsøgs 
karakteristika, herunder om det kliniske 
forsøg er et klinisk mellem- eller 
lavrisikoforsøg.

Or. en

Begrundelse

Risikoopdelingen bør påvirke indholdet af forsøgets masterfil.

Ændringsforslag 601
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre anden EU-lovgivning kræver 
arkivering i en længere periode, 
opbevarer sponsor og investigator 
indholdet af masterfilen for det kliniske 
forsøg i mindst fem år efter det kliniske 
forsøgs afslutning. Forsøgspersonernes 
journaler opbevares dog i 
overensstemmelse med national 
lovgivning.

Sponsor og investigator skal opbevare
indholdet af masterfilen for det kliniske 
forsøg i elektronisk format efter det 
kliniske forsøgs afslutning. Den 
elektroniske masterfil skal opbevares i et 
læsbart og let tilgængeligt format.
Forsøgspersonernes journaler opbevares 
dog i overensstemmelse med national 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre anden EU-lovgivning kræver 
arkivering i en længere periode, opbevarer 
sponsor og investigator indholdet af 
masterfilen for det kliniske forsøg i mindst
fem år efter det kliniske forsøgs afslutning. 
Forsøgspersonernes journaler opbevares 
dog i overensstemmelse med national 
lovgivning.

Medmindre anden EU-lovgivning kræver 
arkivering i en længere periode, opbevarer 
sponsor og investigator indholdet af 
masterfilen for det kliniske forsøg i mindst
tyve år efter det kliniske forsøgs afslutning. 
Forsøgspersonernes journaler opbevares 
dog i overensstemmelse med national 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Visse uønskede langtidsvirkninger, såsom kræft eller teratogenicitet, ses først efter mange års 
brug, endog længere tid end en generation af patienter.

Ændringsforslag 603
Rebecca Taylor
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Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre anden EU-lovgivning kræver 
arkivering i en længere periode, opbevarer 
sponsor og investigator indholdet af 
masterfilen for det kliniske forsøg i mindst
fem år efter det kliniske forsøgs afslutning. 
Forsøgspersonernes journaler opbevares 
dog i overensstemmelse med national 
lovgivning.

Medmindre anden EU-lovgivning kræver 
arkivering i en længere periode, opbevarer 
sponsor og investigator indholdet af 
masterfilen for det kliniske forsøg i mindst
tyve år efter det kliniske forsøgs afslutning. 
Forsøgspersonernes journaler opbevares 
dog i overensstemmelse med national 
lovgivning. Hvis sponsor ikke kan 
opbevare masterfilen, kan den opbevares 
hos agenturet.

Or. en

Begrundelse

Arkiveringen af masterfilen kan være afgørende, hvis der skulle opstå behov for at foretage en 
kritisk gennemgang af afsluttede undersøgelser for at undersøge bekymringer vedrørende 
patientsikkerheden. Arkivering i en periode på 20 år med mulighed for arkivering hos Det 
Europæiske Lægemiddelagentur skulle være tilstrækkeligt til at tilgodese patientsikkerheden 
uden at være alt for besværlig for mindre akademiske forsøg.

Ændringsforslag 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre anden EU-lovgivning kræver 
arkivering i en længere periode, opbevarer 
sponsor og investigator indholdet af 
masterfilen for det kliniske forsøg i mindst
fem år efter det kliniske forsøgs afslutning. 
Forsøgspersonernes journaler opbevares 
dog i overensstemmelse med national 
lovgivning.

Medmindre anden EU-lovgivning kræver 
arkivering i en længere periode, opbevarer 
sponsor og investigator indholdet af 
masterfilen for det kliniske forsøg i mindst
25 år efter det kliniske forsøgs afslutning
og, hvor en markedsføringstilladelse er 
udstedt for det afprøvede 
forsøgslægemiddel, på grundlag af de 
kliniske forsøgsresultater, i hele 
markedsføringstilladelsesperioden for 
ethvert af de aktive indholdsstoffer, der er 
undersøgt. Forsøgspersonernes journaler
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opbevares dog i overensstemmelse med 
national lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Da nogle langtidsvirkninger først viser sig efter årtiers brug er det vigtigt at garantere en 
betydelig arkiveringsperiode, specielt så længe et lægemiddel eller et af dets aktive stoffer 
fortsat anvendes.

Ændringsforslag 605
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ommærkning, ompakning eller 
rekonstitution før anvendelse eller 
indpakning, for så vidt disse processer 
udføres på hospitaler, sundhedscentre eller 
klinikker, af farmaceuter eller af andre 
personer, der i henhold til medlemsstatens 
lovgivning har tilladelse til at udføre de 
omtalte processer, og for så vidt 
forsøgslægemidlerne udelukkende er 
beregnet til brug i disse institutioner

a) mærkning, ommærkning, ompakning, 
pakning eller rekonstitution før anvendelse 
eller indpakning, for så vidt disse processer 
udføres på hospitaler, sundhedscentre eller 
klinikker, af farmaceuter eller af andre 
personer, der i henhold til medlemsstatens 
lovgivning har tilladelse til at udføre de 
omtalte processer, og for så vidt 
forsøgslægemidlerne udelukkende er 
beregnet til brug i disse institutioner

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en præcisering, og det sikrer, at man f.eks. på hospitalsapoteker, 
hvor der skal fremstilles visse blandinger af lægemidler til brug i et klinisk forsøg i henhold til 
sponsorens godkendte plan, og hvor blandingen skal pakkes og mærkes, fortsat kan gøre dette 
uden en fremstillingstilladelse.

Ændringsforslag 606
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
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Artikel 58 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tilberedning af lægemidler, jf. artikel 3, 
stk. 1 og 2, i direktiv 2001/83/EF.

c) tilberedning af lægemidler, jf. artikel 3, 
stk. 1 og 2, i direktiv 2001/83/EF eller i 
henhold til sponsorens plan.

Or. en


