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Ändringsförslag 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska skriftligen ge ett 
frivilligt informerat samtycke, som ska 
vara daterat och undertecknat, efter att han 
eller hon har blivit vederbörligen
informerad om prövningens art, betydelse, 
konsekvenser och risker. Samtycket ska 
dokumenteras på lämpligt sätt. Om 
försökspersonen är oförmögen att skriva 
kan i undantagsfall ett muntligt samtycke 
ges i närvaro av minst ett oberoende vittne. 
Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska få en kopia av det 
dokument genom vilket det informerade 
samtycket har getts.

1. Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska skriftligen ge ett 
frivilligt informerat samtycke, som ska 
vara daterat och undertecknat, efter att han 
eller hon har fått omfattande information
om prövningens art, varaktighet, betydelse, 
konsekvenser och risker samt om huruvida 
den kliniska prövningen måste avbrytas, 
eventuella behandlingsalternativ och all 
övrig information som föreskrivs i den 
nationella lagstiftningen. Information ska 
även ges muntligt med möjlighet att ställa 
frågor och försökspersonen ska få 
omfattande skriftlig information som han 
eller hon får behålla. Försökspersonen 
ska få tillräckligt med tid för att hinna 
överväga sitt beslut. Den information som 
lämnas och det informerade samtycket ska 
dokumenteras på lämpligt sätt. Om 
försökspersonen är oförmögen att skriva 
kan i undantagsfall ett muntligt samtycke 
ges i närvaro av minst ett oberoende vittne 
som försökspersonen har förtroende för. 
Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska få en kopia av det 
dokument genom vilket det informerade 
samtycket har getts.

Följande information ska systematiskt 
anges i det dokument genom vilket det 
informerade samtycket ges:
a. Prövningens registreringsnummer i 
EU-portalen.
b. En förklaring om att resultaten 
kommer att tillgängliggöras i EU-portalen 
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inom ett år efter prövningens slut, 
tillsammans med en uppgift om 
ungefärligt datum.

Or. en

Motivering

Den information som lämnas till försökspersonen bör motsvara den enskilda personens behov 
av information. Ändringsförslaget syftar till ett återinförande av en minimiuppsättning av 
information för informerat samtycke, som föreskrivs i direktiv 2001/20/EG, i syfte att 
garantera EU-medborgarna lika rättigheter, vilket bör upprätthållas. Det ”oberoende 
vittnet” bör identifieras och underteckna blanketten om informerat samtycke åt 
försökspersonen.

Ändringsförslag 462
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska skriftligen ge ett 
frivilligt informerat samtycke, som ska 
vara daterat och undertecknat, efter att 
han eller hon har blivit vederbörligen 
informerad om prövningens art, betydelse, 
konsekvenser och risker. Samtycket ska
dokumenteras på lämpligt sätt. Om 
försökspersonen är oförmögen att skriva 
kan i undantagsfall ett muntligt samtycke 
ges i närvaro av minst ett oberoende 
vittne. Försökspersonen eller dennes 
legala ställföreträdare ska få en kopia av 
det dokument genom vilket det 
informerade samtycket har getts.

1. Den skriftliga information som ges till 
försökspersonen och/eller dennes legala 
ställföreträdare i syfte att inhämta 
informerat samtycke ska vara kortfattad, 
tydlig, relevant och begriplig för en 
lekman. Informationen ska innehålla 
både medicinska och juridiska fakta. 
Försökspersonen ska också få 
information om sin rätt att återkalla 
samtycket. Informationen ska innehålla 
tydliga och omfattande uppgifter om 
rättsliga åtgärder och villkor för tillgång 
till ersättningssystemet, i fall skador har 
uppstått under prövningen.

Or. en

Motivering

I denna förordning kan inte de bestämmelser undantas som fastställts i kommissionens etiska 
rekommendationer, som är de senaste och mest relevanta bestämmelserna för pediatriska 
kliniska prövningar. Barnets samtycke bör beaktas, i enlighet med vad som fastställs i ovan 
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nämnda europeiska etiska rekommendationer från kommissionen 2008. Detta har ersatt 
hänvisningen till ”barnets förmodade vilja”, som anges i direktiv 2001/20/EG. Skadade 
deltagare ställs inför stora utmaningar för att få ersättning genom olika nationella 
bestämmelser, vilket inbegriper flera begränsningar och villkor.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska skriftligen ge ett 
frivilligt informerat samtycke, som ska 
vara daterat och undertecknat, efter att han 
eller hon har blivit vederbörligen
informerad om prövningens art, betydelse, 
konsekvenser och risker. Samtycket ska 
dokumenteras på lämpligt sätt. Om 
försökspersonen är oförmögen att skriva 
kan i undantagsfall ett muntligt samtycke 
ges i närvaro av minst ett oberoende vittne. 
Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska få en kopia av det 
dokument genom vilket det informerade 
samtycket har getts.

1. Försökspersonen eller dennes legala
ställföreträdare ska skriftligen ge ett 
frivilligt informerat samtycke, som ska 
vara daterat och undertecknat, efter att han 
eller hon ingående och begripligt har blivit 
informerad om prövningens art, betydelse, 
konsekvenser och risker, och fått 
motsvarande skriftlig information. 
Samtycket ska dokumenteras på lämpligt 
sätt. Om försökspersonen är oförmögen att 
skriva kan i undantagsfall ett muntligt 
samtycke ges i närvaro av minst ett 
oberoende vittne. Försökspersonen eller 
dennes legala ställföreträdare ska få en 
kopia av det dokument genom vilket det 
informerade samtycket har getts.

Or. en

Ändringsförslag 464
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Försökspersonen eller dennes legala 1. Försökspersonen eller dennes legala 
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ställföreträdare ska skriftligen ge ett 
frivilligt informerat samtycke, som ska 
vara daterat och undertecknat, efter att han 
eller hon har blivit vederbörligen 
informerad om prövningens art, betydelse, 
konsekvenser och risker. Samtycket ska 
dokumenteras på lämpligt sätt. Om 
försökspersonen är oförmögen att skriva 
kan i undantagsfall ett muntligt samtycke 
ges i närvaro av minst ett oberoende vittne. 
Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska få en kopia av det 
dokument genom vilket det informerade 
samtycket har getts.

ställföreträdare ska skriftligen ge ett 
frivilligt informerat samtycke, som ska 
vara daterat och undertecknat, efter att han 
eller hon har blivit vederbörligen 
informerad om prövningens art, betydelse, 
konsekvenser och risker. Samtycket ska 
dokumenteras på lämpligt sätt. Om 
försökspersonen är oförmögen att skriva 
kan i undantagsfall ett muntligt samtycke 
ges i närvaro av minst ett oberoende vittne 
vars identitet ska registreras. 
Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska få en kopia av det 
dokument genom vilket det informerade 
samtycket har getts.

Or. en

Motivering

Det oberoende vittnet bör identifieras och underteckna blanketten om informerat samtycke åt 
försökspersonen.

Ändringsförslag 465
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska skriftligen ge ett 
frivilligt informerat samtycke, som ska 
vara daterat och undertecknat, efter att han 
eller hon har blivit vederbörligen 
informerad om prövningens art, betydelse, 
konsekvenser och risker. Samtycket ska 
dokumenteras på lämpligt sätt. Om 
försökspersonen är oförmögen att skriva 
kan i undantagsfall ett muntligt samtycke 
ges i närvaro av minst ett oberoende vittne. 
Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska få en kopia av det 
dokument genom vilket det informerade 
samtycket har getts.

1. Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska skriftligen ge ett 
frivilligt informerat samtycke, som ska 
vara daterat och undertecknat, efter att han 
eller hon har blivit vederbörligen 
informerad om prövningens art, betydelse, 
konsekvenser och risker. Samtycket ska 
dokumenteras på lämpligt sätt. Om 
försökspersonen är oförmögen att skriva 
kan i undantagsfall ett muntligt samtycke 
ges i närvaro av minst ett oberoende vittne 
som är fristående gentemot prövaren. 
Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska få en kopia av det 
dokument genom vilket det informerade 
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samtycket har getts.

Or. fr

Ändringsförslag 466
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 28 får det informerade samtycket 
avges muntligen i fall då den kliniska 
prövningen innebär en minimal risk, 
under förutsättning att samtycket 
dokumenteras på vederbörligt sätt i 
enlighet med lagstiftningen i den berörda 
medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

I förslaget till förordning ändras inte förfarandena avseende information och samtycke 
beroende på den risk och de olägenheter som forskningen medför. Eftersom detta är en rent 
nationell fråga är det absolut nödvändigt att göra det möjligt för medlemsstaterna att 
förenkla förfarandena för inhämtande av samtycke för kliniska prövningar med minimal risk, 
under förutsättning att försökspersonens samtycke dokumenteras på vederbörligt sätt.

Ändringsförslag 467
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den skriftliga information som ges till 
försökspersonen och/eller dennes legala 
ställföreträdare i syfte att inhämta 
informerat samtycke ska vara kortfattad, 
tydlig, relevant och begriplig för en 

2. Skriftlig information ska ges till 
försökspersonen och/eller dennes legala 
ställföreträdare innan hans eller hennes
informerade samtycke inhämtas. 
Informationen ska vara kortfattad, tydlig, 
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lekman. Informationen ska innehålla både 
medicinska och juridiska fakta. 
Försökspersonen ska också få information 
om sin rätt att återkalla samtycket.

relevant och begriplig för en lekman. 
Informationen ska innehålla både 
medicinska och juridiska fakta. 
Försökspersonen ska också få information 
om sin rätt att när som helst under den 
kliniska prövningen återkalla samtycket.

Or. en

Motivering

Skriftlig information ska ges till försökspersonen eller dennes legala ställföreträdare innan 
beslut om informerat samtycke fattas. Det bör vara möjligt att när som helst återkalla det 
informerade samtycket i enlighet med artikel 28.3.

Ändringsförslag 468
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den skriftliga information som ges till 
försökspersonen och/eller dennes legala 
ställföreträdare i syfte att inhämta 
informerat samtycke ska vara kortfattad, 
tydlig, relevant och begriplig för en 
lekman. Informationen ska innehålla både 
medicinska och juridiska fakta. 
Försökspersonen ska också få information 
om sin rätt att återkalla samtycket.

2. Den skriftliga information som ges till 
försökspersonen och/eller dennes legala 
ställföreträdare i syfte att inhämta 
informerat samtycke ska vara skriven på 
deras modersmål och vara kortfattad, 
tydlig, relevant och begriplig för en 
lekman. Informationen ska innehålla både 
medicinska och juridiska fakta, samt 
kontroversiella etiska frågor om de är 
motiverade. Försökspersonen ska också få 
information om sin rätt att återkalla 
samtycket.

Or. pt

Ändringsförslag 469
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När samtycke inhämtas från 
försökspersonen ska denne även 
informeras om att den sammanfattning av 
resultaten av den kliniska prövningen som 
avses i artikel 34.3 stycke 2a kommer att 
offentliggöras i Europeiska unionens 
databas.

Or. fr

Ändringsförslag 470
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska finnas en kontaktpunkt som 
försökspersonen kan vända sig till för att 
få ytterligare information.

3. Det ska skapas möjligheter och 
nödvändiga förutsättningar för att
försökspersonen ska kunna få ytterligare 
information.

Or. pt

Ändringsförslag 471
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska finnas en kontaktpunkt som 
försökspersonen kan vända sig till för att 
få ytterligare information.

3. Försökspersonen ska få information 
om resultaten av den kliniska prövning 
som han eller hon har deltagit i när 
denna väl har avslutats, såvida inte 
försökspersonen under sitt deltagande 
meddelar att han eller hon inte vill bli 
informerad. Om det inte längre är möjligt 
att kontakta försökspersonen ska 
offentliggörandet av resultaten med hjälp 
av lämpliga databaser eller publikationer 
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betraktas som tillräckligt.

Or. en

Motivering

Vissa patienter kanske inte vill få veta resultaten av prövningen och detta måste respekteras. 
Dessutom är det inte alltid möjligt att informera patienterna om resultaten, eftersom dessa 
kanske blir tillgängliga först när den specifika patienten inte längre följs upp. Det finns ingen 
garanti för att patienten ens bor kvar i samma land eller på samma kontinent som han eller 
hon gjorde under prövningen. I sådana situationer bör ett offentliggörande av 
prövningsresultaten vara tillräckligt.

Ändringsförslag 472
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om försökspersonen begär att få 
information om resultaten av den kliniska 
prövning som han eller hon har deltagit i, 
ska så ske så snart resultaten finns 
tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 473
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid kliniska prövningar som kräver 
metoder som inte medger inhämtande av 
samtycke kan det i prövningsprotokollet 
anges att samtycke inte eftersökts och att 
informationen är gemensam förutsatt att 
den kliniska prövningen uppfyller 
samtliga följande villkor:
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a) Prövningsläkemedlen är godkända.
b) Enligt prövningsprotokollet används 
prövningsläkemedlen i enlighet med 
villkoren för deras godkännande för 
försäljning eller så underbyggs deras 
användning av offentliggjorda uppgifter 
och/eller rekommendationer om 
standardbehandling från vetenskapliga 
sammanslutningar eller officiella organ.
c) Enligt de kompletterande handlingarna 
och förfarandena för diagnostik eller 
övervakning bidrar de inte mer än 
minimalt till risken eller bördan. 
d) Ett positivt etiskt yttrande har avgetts 
om prövningsprotokollet.
e) Personen skulle inte ha invänt efter att 
ha informerats.
f) Forskningen fyller ett 
folkhälsoändamål.

Or. fr

Motivering

Kliniska prövningar som genomförs i kluster omfattas av särskilda metodkrav som inte är 
förenliga med individuell information och inhämtande av samtycke. Sådana försök är dock 
absolut nödvändiga för folkhälsan (till exempel för att bekämpa vårdrelaterade infektioner 
orsakade av multiresistenta bakterier genom selektiv dekontaminering av 
matsmältningssystemet i sjukhus som randomiserats efter kluster).

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den legala ställföreträdaren har gett 
informerat samtycke och detta ger uttryck 
för försökspersonens förmodade vilja.

a) Den legala ställföreträdaren har gett 
informerat samtycke. Samtycket ska ge
uttryck för försökspersonens förmodade 
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vilja och kan återkallas när som helst, 
utan negativa följder för försökspersonen.

Or. en

Motivering

Skyddsnivån för personer som inte är beslutskompetenta får inte under några omständigheter 
begränsas. Därför bör vi behålla lydelsen i 2001/20 EG.

Ändringsförslag 475
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den försöksperson som inte är 
beslutskompetent har fått information som 
rör prövningen, riskerna och nyttan och 
som är anpassad till hans eller hennes 
förmåga att förstå.

b) Den försöksperson som inte är 
beslutskompetent har av prövaren eller 
prövarens representant i enlighet med 
lagstiftningen i den berörda 
medlemsstaten fått information som rör 
prövningen, riskerna och nyttan och som är 
anpassad till hans eller hennes förmåga 
att förstå. 

Or. fr

Motivering

Man bör påminna om att en prövare i praktiken kan överlåta åt en läkare som företräder 
prövaren att informera och inhämta samtycke från försökspersonen eller vederbörandes 
lagliga ställföreträdare. I exempelvis Frankrike är detta tillåtet enligt lagen.

Ändringsförslag 476
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Prövaren tar hänsyn till uttryckliga c) Prövaren ska rätta sig efter uttryckliga 
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önskemål från en försöksperson som inte är 
beslutskompetent men som har förmåga att 
inta en ståndpunkt och bedöma den 
information han eller hon fått om att vägra 
delta eller när som helst avsluta sitt 
deltagande i den kliniska prövningen.

önskemål från en försöksperson som inte är 
beslutskompetent men som har förmåga att 
inta en ståndpunkt och bedöma den 
information han eller hon fått om att vägra 
delta eller när som helst avsluta sitt 
deltagande i den kliniska prövningen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att garantera att prövaren rättar sig efter ett beslut om att vägra 
delta som fattats av en försöksperson som inte är beslutskompetent. I annat fall skulle detta 
utgöra en överträdelse av de grundläggande rättigheterna för en försöksperson som inte är 
beslutskompetent i enlighet med artikel 3 jämförd med artikel 8 i den europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt artikel 1 
jämförd med artikel 3.1 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, båda jämförda 
med artiklarna 6.1 och 3 i EU-fördraget.

Ändringsförslag 477
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Prövaren tar hänsyn till uttryckliga 
önskemål från en försöksperson som inte är 
beslutskompetent men som har förmåga att 
inta en ståndpunkt och bedöma den 
information han eller hon fått om att vägra 
delta eller när som helst avsluta sitt 
deltagande i den kliniska prövningen.

c) Prövaren tar hänsyn till uttryckliga 
önskemål från en försöksperson som inte är 
beslutskompetent men som har förmåga att 
inta en ståndpunkt och bedöma den 
information han eller hon fått om att vägra 
delta eller när som helst avsluta sitt 
deltagande i den kliniska prövningen, även 
utan angivande av skäl och utan att det 
därför medför något ansvar eller någon 
nackdel för försökspersonen eller dennas 
legala ställföreträdare.

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Prövaren tar hänsyn till uttryckliga 
önskemål från en försöksperson som inte är 
beslutskompetent men som har förmåga att 
inta en ståndpunkt och bedöma den 
information han eller hon fått om att vägra 
delta eller när som helst avsluta sitt 
deltagande i den kliniska prövningen.

c) Prövaren tar vederbörlig hänsyn till 
uttryckliga önskemål från en försöksperson 
som inte är beslutskompetent men som har 
förmåga att inta en ståndpunkt och bedöma 
den information han eller hon fått om att 
vägra delta eller när som helst avsluta sitt 
deltagande i den kliniska prövningen.

Or. en

Ändringsförslag 479
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Forskningen har ett direkt samband med 
ett livshotande eller försvagande
medicinskt tillstånd som försökspersonen
lider av.

f) Forskningen har ett direkt samband med 
ett medicinskt tillstånd som den berörda 
personen lider av

Or. fr

Motivering

Artikel 30 avser patienter som inte kan ge sitt samtycke på grund av sjukdomar som påverkar 
deras kognitiva funktioner. Detta tillstånd skiljer sig från nödsituationer, som tas upp i 
artikel 32 och som inte bör nämnas här. Adjektivet débilitant i den franska versionen är föga 
brukligt i dag i den betydelse som avses här. Man bör endast nämna det medicinska tillstånd 
som ”den berörda personen lider av” och som är skälet till att personen inte kan samtycka.

Ändringsförslag 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Det finns anledning att anta att 
deltagande i den kliniska prövningen 
medför nytta som uppväger riskerna för en 
försöksperson som inte är 
beslutskompetent, eller att deltagandet inte
innebär några risker alls.

h) Det finns anledning att anta att 
deltagande i den kliniska prövningen 
medför nytta som uppväger riskerna för en 
försöksperson som inte är 
beslutskompetent, eller att deltagandet 
innebär endast en minimal risk.

Or. fr

Motivering

Förslaget till förordning gäller bara kliniska prövningar som innebär risker (minimala eller 
större än minimala risker). Det täcker inte icke-interventionsstudier, som per definition inte 
innebär någon risk.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Etikkommittén som har sakkunskap 
om den aktuella sjukdomen och berörda 
patientgruppen eller som har inhämtat 
råd i kliniska, etiska och psykosociala 
frågor på samma område som den 
aktuella sjukdomen och som rör den 
berörda patientgruppen har godkänt 
protokollet.

Or. en

Motivering

Skyddsnivån för personer som inte är beslutskompetenta får inte under några omständigheter 
begränsas. Därför bör vi behålla lydelsen i 2001/20 EG.
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Ändringsförslag 482
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Ingen beslutskompetent försöksperson 
finns tillgänglig för en klinisk prövning.

Or. en

Motivering

Enligt Helsingforsdeklarationen, som fastställts av World Medical Association, om etiska 
principer för medicinsk forskning som inbegriper mänskliga individer bör försök endast 
utföras på personer som är beslutskompetenta. Endast om ingen sådan person finns 
tillgänglig får kliniska prövningar utföras på försökspersoner som inte är beslutskompetenta.

Ändringsförslag 483
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Både försökspersonen som inte är 
beslutskompetent och dennas legala 
ställföreträdare får återkalla samtycket 
när som helst, även utan angivande av 
skäl och utan att det därför medför något 
ansvar eller någon nackdel för 
försökspersonen eller dennas legala 
ställföreträdare.

Or. es

Ändringsförslag 484
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den legala ställföreträdaren har gett 
informerat samtycke och detta ger uttryck 
för den underårigas förmodade vilja.

a) Den eller de legala ställföreträdarna har 
gett informerat samtycke och detta ger 
uttryck för den underårigas förmodade 
vilja.

Or. fr

Ändringsförslag 485
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den legala ställföreträdaren har gett 
informerat samtycke och detta ger uttryck 
för den underårigas förmodade vilja.

a) Den legala ställföreträdaren har gett 
skriftligt informerat samtycke.

Or. en

Motivering

I denna förordning kan inte de bestämmelser undantas som fastställts i kommissionens etiska 
rekommendationer, som är de senaste och mest relevanta bestämmelserna för pediatriska 
kliniska prövningar. Barnets samtycke bör beaktas, i enlighet med vad som fastställs i ovan 
nämnda europeiska etiska rekommendationer från kommissionen 2008. Detta har ersatt 
hänvisningen till ”barnets förmodade vilja”, som anges i direktiv 2001/20/EG.

Ändringsförslag 486
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Att den underåriga som ger ett 
informerat och uttryckligt samtycke har 
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uppnått 12 års ålder.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Personal som är utbildad för eller har 
erfarenhet av att arbeta med barn har gett 
den underåriga all relevant information om 
prövningen, riskerna och nyttan på ett sätt 
som anpassats till hans eller hennes ålder 
och mognad.

b) En läkare (antingen prövaren eller en 
person som ingår i prövningsgruppen)
som är utbildad för eller har erfarenhet av 
att arbeta med barn har gett den underåriga 
all relevant information om prövningen, 
riskerna och nyttan på ett sätt som 
anpassats till hans eller hennes ålder och 
mognad.

Or. en

Motivering

Endast en läkare har den vetenskapliga kunskapsgrund och erfarenhet som krävs för att 
ingående informera försökspersonen om vilka risker och olägenheter den kliniska prövningen 
innebär. Därför måste det informerade samtycket genomföras av en medlem i 
prövningsgruppen som är utbildad läkare.

Ändringsförslag 488
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Prövaren tar vederbörlig hänsyn till 
uttryckliga önskemål från en underårig som 
har förmåga att inta en ståndpunkt och 

c) Prövaren tar vederbörlig hänsyn till 
uttryckliga önskemål från en underårig som 
har förmåga att inta en ståndpunkt och 
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bedöma den information han eller hon fått 
om att vägra delta eller när som helst 
avsluta sitt deltagande i den kliniska 
prövningen, med beaktande av den 
underårigas ålder och mognad.

bedöma den information han eller hon fått 
om att vägra delta eller när som helst 
avsluta sitt deltagande i den kliniska 
prövningen, med beaktande av den 
underårigas ålder och mognad, även utan 
angivande av skäl och utan att det därför 
medför något ansvar eller någon nackdel 
för den underåriga försökspersonen eller 
dennas legala ställföreträdare.

Or. es

Ändringsförslag 489
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Prövaren tar vederbörlig hänsyn till 
uttryckliga önskemål från en underårig 
som har förmåga att inta en ståndpunkt och 
bedöma den information han eller hon fått 
om att vägra delta eller när som helst 
avsluta sitt deltagande i den kliniska 
prövningen, med beaktande av den 
underårigas ålder och mognad.

c) Samtycke har inhämtats från en 
underårig som har förmåga att inta en 
ståndpunkt och bedöma den information 
han eller hon fått om att vägra delta eller 
när som helst avsluta sitt deltagande i den 
kliniska prövningen, med beaktande av den 
underårigas ålder och mognad.

Or. en

Motivering

I denna förordning kan inte de bestämmelser undantas som fastställts i kommissionens etiska 
rekommendationer, som är de senaste och mest relevanta bestämmelserna för pediatriska 
kliniska prövningar. Barnets samtycke bör beaktas, i enlighet med vad som fastställs i ovan 
nämnda europeiska etiska rekommendationer från kommissionen 2008. Detta har ersatt 
hänvisningen till ”barnets förmodade vilja”, som anges i direktiv 2001/20/EG.

Ändringsförslag 490
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Prövaren tar vederbörlig hänsyn till 
uttryckliga önskemål från en underårig
som har förmåga att inta en ståndpunkt och 
bedöma den information han eller hon 
fått om att vägra delta eller när som helst 
avsluta sitt deltagande i den kliniska 
prövningen, med beaktande av den 
underårigas ålder och mognad.

c) Prövaren tar vederbörlig hänsyn till 
uttryckliga önskemål från ett barn som har 
förmåga att inta en ståndpunkt om att vägra 
delta eller när som helst avsluta sitt 
deltagande i den kliniska prövningen, med 
beaktande av barnets ålder och mognad. 
Prövaren agerar till förmån för skydd av 
barnets rättigheter.

Or. sl

Motivering

I Artikel 1 i FN:s konvention om barnets rättigheter avses med barn varje människa under 
18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Prövaren tar vederbörlig hänsyn till 
uttryckliga önskemål från en underårig som 
har förmåga att inta en ståndpunkt och 
bedöma den information han eller hon fått 
om att vägra delta eller när som helst 
avsluta sitt deltagande i den kliniska 
prövningen, med beaktande av den 
underårigas ålder och mognad.

c) Prövaren tar vederbörlig hänsyn till 
uttryckliga önskemål från en underårig som 
har förmåga att inta en ståndpunkt och 
bedöma den information han eller hon fått 
om att vägra delta eller när som helst 
avsluta sitt deltagande i den kliniska 
prövningen.

Or. en

Motivering

Skyddsnivån för försökspersoner som är underåriga får inte under några omständigheter 
begränsas. Därför bör vi behålla lydelsen i 2001/20 EG.
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Ändringsförslag 492
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Forskningen är avgörande för 
validering av data som erhållits i kliniska 
prövningar på personer som har förmåga 
att ge sitt informerade samtycke eller 
genom andra forskningsmetoder.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 493
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Den kliniska prövningen är av direkt 
nytta för patientgruppen.

h) Den kliniska prövningen kan bli av viss 
direkt nytta för den patientkategori som 
prövningen avser.

Or. fr

Motivering

Termen patientkategori är bättre.

Ändringsförslag 494
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Den kliniska prövningen är av direkt h) Målet med den kliniska prövningen är 
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nytta för patientgruppen. att förbättra hanteringen av 
försökspersonens tillstånd eller relaterade 
problem (till exempel bättre livskvalitet).

Or. en

Motivering

Ingen klinisk prövning kan garanterat leda till en förbättring. Kliniska prövningar som syftar 
till att testa hypotesen att ett tillvägagångssätt skulle vara överlägset ett annat kan dessvärre 
vara negativa i slutändan.

Ändringsförslag 495
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Skadeersättnings-/försäkringssystemet 
innefattar specifika bestämmelser om 
långsiktiga effekter på barnets utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) Läkemedelsmyndighetens 
motsvarande vetenskapliga riktlinjer har 
följts.

Or. en
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Motivering

Skyddsnivån för personer som inte är beslutskompetenta får inte under några omständigheter 
begränsas. Därför bör vi behålla lydelsen i 2001/20 EG.

Ändringsförslag 497
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led hc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hc) Prövningen utgör inte en 
reproduktion av andra prövningar som 
bygger på samma hypotes, och 
formuleringar som är åldersanpassade 
används.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led hd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hd) Etikkommittén, som har pediatrisk 
sakkunskap eller som har inhämtat råd i 
kliniska, etiska och psykosociala frågor 
inom pediatriken, har godkänt 
protokollet.

Or. en

Motivering

Skyddsnivån för personer som inte är beslutskompetenta får inte under några omständigheter 
begränsas. Därför bör vi behålla lydelsen i 2001/20 EG.
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Ändringsförslag 499
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led he (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

he) Placebo används i begränsad 
omfattning och i relevanta fall inrättas en 
säkerhetskommitté (Data Safety 
Monitoring Board, DSMB).

Or. en

Ändringsförslag 500
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När en klinisk prövning innebär en 
minimal risk och den andra 
vårdnadshavarens samtycke inte kan 
inhämtas inom den tid som krävs enligt 
prövningsmetoden får en klinisk prövning 
på en underårig person inledas med 
enbart den närvarande vårdnadshavarens 
samtycke, under förutsättning att ett 
positivt etiskt yttrande avgetts. Detta 
påverkar inte tillämpningen av 
artikel 31.1.

Or. fr

Motivering

I förslaget till förordning ändras inte förfarandena för inhämtande av samtycke beroende på 
den risk och de olägenheter som forskningen medför. Det är önskvärt att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att förenkla förfarandena för inhämtande av samtycke för kliniska 
prövningar med minimal risk för underåriga i fall då det är omöjligt att invänta den 
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andra vårdnadshavarens ankomst på grund av den korta tidsperiod då personen kan 
inkluderas med förbehåll för att ett positivt etiskt yttrande avgetts.

Ändringsförslag 501
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den underåriga ska delta i förfarandet 
för inhämtande av samtycke på ett sätt som 
är anpassat till hans eller hennes ålder och 
mognad.

2. Den underåriga ska delta i förfarandet 
för inhämtande av samtycke på ett sätt som 
är anpassat till hans eller hennes ålder och 
mognad. En underårig som uppnått 12 års 
ålder måste dessutom avge ett informerat 
och uttryckligt samtycke för att få delta i 
prövningen.

Or. es

Ändringsförslag 502
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den underårige under loppet av en 
klinisk prövning blir myndig enligt den 
berörda medlemsstatens lagstiftning ska 
ett informerat samtycke till att den 
kliniska prövningen fortsätter uttryckligen 
inhämtas från den berörda personen.

Or. fr



PE506.161v01-00 26/78 AM\928647SV.doc

SV

Ändringsförslag 503
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Både den underåriga försökspersonen 
och dennas legala ställföreträdare får 
återkalla samtycket när som helst, utan 
angivande av skäl och utan att det därför 
medför något ansvar eller någon nackdel 
för den underåriga eller dennas legala 
ställföreträdare.

Or. es

Ändringsförslag 504
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Kliniska prövningar på personer från 

andra sårbara befolkningsgrupper
1. Kliniska prövningar på personer från 
andra sårbara befolkningsgrupper får 
genomföras endast om samtliga villkor 
nedan, utöver de villkor som anges i 
artikel 28, uppfylls:
a) Personal som är utbildad eller har 
erfarenhet att arbeta med denna grupp 
har gett försökspersonen all relevant 
information om prövningen, och dess 
risker och nytta.
b) Prövaren tar hänsyn till uttryckliga 
önskemål från försökspersonen om att 
vägra delta eller när som helst avsluta sitt 
deltagande i den kliniska prövningen, 
även utan angivande av skäl och utan att 
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det därför medför något ansvar eller 
någon nackdel för försökspersonen.
c) Inga incitament eller ekonomiska 
förmåner ges, med undantag för 
ersättning för deltagandet i den kliniska 
prövningen.
d) Forskningen har ett direkt samband 
med ett medicinskt tillstånd som 
försökspersonen lider av eller passar den 
sårbara grupp som försökspersonen 
tillhör.
e) Den kliniska prövningen har utformats 
för att minimera smärta, obehag, rädsla 
och alla andra förutsebara risker som hör 
samman med sjukdomen och dess 
utvecklingsstadier, och både risktröskeln 
och graden av lidande har definierats 
särskilt och ses regelbundet över.
f) Den kliniska prövningen är av direkt 
nytta för patientgruppen i fråga (till 
exempel förbättrade livsvillkor).
2. Försökspersonen ska alltid delta i 
förfarandet för inhämtande av samtycke.
3. Försökspersonen får återkalla sitt 
samtycke när som helst, utan angivande 
av skäl och utan att det därför medför 
något ansvar eller någon nackdel för 
denna.

Or. es

Ändringsförslag 505
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 28.1 c 
och d, artikel 30.1 a och b samt 
artikel 31.1 a och b får informerat 
samtycke till att fortsätta den kliniska 

1. Genom undantag från artikel 28.1 c 
och d, artikel 30.1 a och b samt 
artikel 31.1 a och b ska informerat 
samtycke i enlighet med artikel 29.1
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prövningen inhämtas och information om 
den kliniska prövningen ges efter det att 
prövningen har inletts, förutsatt att 
samtliga omständigheter nedan föreligger:

inhämtas och information om den kliniska 
prövningen ges snarast möjligt efter det att 
prövningen har inletts, förutsatt att 
samtliga omständigheter nedan föreligger:

Or. fr

Motivering

Det är önskvärt att samtycke till att fortsätta den kliniska prövningen inhämtas så snart 
försökspersonen återfår sin förmåga att samtycka, helst före prövningens utgång.

Ändringsförslag 506
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det är omöjligt att inhämta informerat 
samtycke från försökspersonen på förhand 
och att ge försökspersonen information på 
förhand på grund av att det är en 
brådskande situationen som orsakats av ett 
plötsligt livshotande eller annat plötsligt 
allvarligt medicinskt tillstånd.

a) Det är omöjligt att inhämta informerat 
samtycke från försökspersonen på förhand 
och att ge försökspersonen information på 
förhand på grund av att det är en 
brådskande situation.

Or. fr

Ändringsförslag 507
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det är omöjligt att inhämta informerat 
samtycke från försökspersonen på förhand 
och att ge försökspersonen information på 
förhand på grund av att det är en 
brådskande situationen som orsakats av ett 
plötsligt livshotande eller annat plötsligt 

a) Det är omöjligt att inhämta informerat 
samtycke från försökspersonen eller 
dennes legala ställföreträdare (förälder 
eller förmyndare) på förhand och att ge 
försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare (förälder eller 
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allvarligt medicinskt tillstånd. förmyndare) information på förhand på 
grund av att det är en brådskande 
situationen som orsakats av ett plötsligt 
livshotande eller annat plötsligt allvarligt 
medicinskt tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det finns ingen legal ställföreträdare. b) Den legala ställföreträdarens samtycke 
kan inte ges inom den tid som krävs enligt 
prövningsmetoden.

Or. fr

Motivering

Man bör stryka kravet på avsaknad av en ställföreträdare för genomförandet av kliniska 
prövningar i nödsituationer. Denna bestämmelse skulle faktiskt innebära ett steg tillbaka i 
vissa nationella lagstiftningar. Enligt den franska lagstiftningen, till exempel, är det tillåtet 
att inleda en prövning utan familjens föregående samtycke i akuta livshotande situationer 
(hjärtstillestånd), även om familjen är närvarande.

Ändringsförslag 509
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Försökspersonen har så vitt prövaren vet 
inte tidigare gjort några invändningar.

c) Försökspersonen eller den legala 
ställföreträdaren har så vitt prövaren vet 
inte tidigare gjort några invändningar.

Or. en
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Ändringsförslag 510
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Forskningen har ett direkt samband 
med ett medicinskt tillstånd som gör det 
omöjligt att inhämta informerat samtycke 
eller tillhandahålla information på 
förhand.

utgår

Or. fr

Motivering

Att det rör sig om en akut situation är inte alltid skälet till att det inte går att inhämta 
samtycke: Exempelvis kan en studie om chocktillstånd omfatta patienter som vårdas på 
intensivvårdsavdelningar och därför inte kan samtycka (t.ex. på grund av koma eller 
sedering). En bokstavlig tolkning av denna artikel skulle kunna förhindra sådan forskning.

Ändringsförslag 511
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Den kliniska prövningen innebär en 
minimal risk och en minimal börda för 
försökspersonen.

e) Det finns anledning att anta att 
deltagande i den kliniska prövningen 
medför nytta som uppväger riskerna för 
försökspersonen eller att deltagandet 
innebär endast en minimal risk.

Or. fr

Motivering

Philippe Juvin välkomnar möjligheten att genom förslaget till förordning föreskriva om 
undantag från kravet på patientens föregående samtycke för kliniska prövningar som görs i 
akuta situationer. Att begränsa möjligheterna att bedriva sådan forskning till enbart 
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prövningar med minimal risk förefaller dock alltför restriktivt och skulle innebära ett steg 
tillbaka i vissa medlemsstater. I praktiken skulle denna bestämmelse utesluta en mängd 
studier på området för återupplivande och innovativa läkemedel.

Ändringsförslag 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Den kliniska prövningen innebär en 
minimal risk och en minimal börda för 
försökspersonen.

e) Den kliniska prövningen innebär en 
minimal risk och en minimal börda för 
försökspersonen jämfört med den 
underliggande sjukdomen.

Or. fi

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Den kliniska prövningen innebär en 
minimal risk och en minimal börda för 
försökspersonen.

e) Etikkommittén gör en positiv 
bedömning av att den kliniska prövningen
förväntas vara av direkt nytta för 
patienten och att prövningen innebär en 
minimal risk och en minimal börda för 
försökspersonen.

Or. en

Motivering

Den ansvariga etikkommittén bör bedöma den kliniska prövningens direkta nytta för 
patienten.
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Ändringsförslag 514
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) När det gäller försökspersoner som inte 
är beslutskompetenta och underåriga ska 
det informerade samtycket enligt punkt 1 
så fort som möjligt inhämtas från den 
legala ställföreträdaren och den 
information som avses i punkt 1 ska så fort 
som möjligt ges till försökspersonen.

a) När det gäller försökspersoner som inte 
är beslutskompetenta och underåriga ska 
det informerade samtycket enligt punkt 1 
så fort som möjligt inhämtas från den 
legala ställföreträdaren och den
information som avses i punkt 1 ska så fort 
som möjligt ges till försökspersonen av 
prövaren eller prövarens representant.

Or. fr

Motivering

Man bör påminna om att en prövare i praktiken kan överlåta åt en läkare som företräder 
prövaren att informera och inhämta samtycke från försökspersonen eller vederbörandes 
lagliga ställföreträdare. I exempelvis Frankrike är detta tillåtet enligt lagen.

Ändringsförslag 515
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 1 och 2 i denna artikel ska den 
nationella lagstiftningen om personer som 
inte är beslutskompetenta och om utsatta 
personer samt de åtgärder som är i kraft 
enligt denna respekteras.

Or. fr
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Ändringsförslag 516
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. När försökspersonen eller, i 
förekommande fall, dennes legala 
ställföreträdare inte samtycker till att 
fortsätta studien ska vederbörande 
informeras om att han eller hon kan 
motsätta sig att de uppgifter som samlats 
in innan han eller hon nekade sitt 
samtycke används.

Or. fr

Motivering

För att garantera försökspersonens säkerhet och uppgifternas tillförlitlighet föreslår Philippe 
Juvin att det ska införas en bestämmelse om att prövaren, eller prövarens representant, är 
skyldig att fråga försökspersonen eller, i förekommande fall, dennes ställföreträdare om de 
motsätter sig att uppgifterna används.

Ändringsförslag 517
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 33 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan om den kliniska prövningens start 
och om avslutad rekrytering av 
försökspersoner

Anmälan om den kliniska prövningens start 

Or. en

Ändringsförslag 518
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan ska göras inom 15 dagar från det 
att den kliniska prövning som rör 
medlemsstaten har startat.

Anmälan ska göras inom 30 dagar från det 
att den kliniska prövning som rör 
medlemsstaten har startat.

Or. fr

Ändringsförslag 519
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sponsorn ska via EU-portalen anmäla 
till varje berörd medlemsstat att 
rekryteringen av försökspersoner till en 
klinisk prövning som rör den 
medlemsstaten har avslutats.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 520
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan ska göras inom 15 dagar från 
det att rekryteringen av försökspersoner 
har avslutats. Om rekryteringen 
återupptas ska punkt 1 tillämpas.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 521
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan ska göras inom 15 dagar från det 
att rekryteringen av försökspersoner har 
avslutats. Om rekryteringen återupptas ska 
punkt 1 tillämpas.

Anmälan ska göras inom 30 dagar från det 
att rekryteringen av försökspersoner har 
avslutats. Om rekryteringen återupptas ska 
punkt 1 tillämpas.

Or. fr

Ändringsförslag 522
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innan de inleds ska alla kliniska 
prövningar registreras i den databas som 
finns omnämnd i denna förordning. Den 
information som då ges ska också omfatta 
tidpunkten för när rekryteringen av 
försökspersoner inleds och avslutas.

Or. en

Ändringsförslag 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 34 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kliniska prövningens slut och kliniska 
prövningar som avslutas i förtid

Den kliniska prövningens slut, kliniska 
prövningar som avslutas i förtid och 

inlämnande av resultat
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Or. en

Motivering

Förtydligande av rubriken för att anpassa den till artikelns innehåll.

Ändringsförslag 524
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan ska göras inom 15 dagar från det 
att den kliniska prövning som rör 
medlemsstaten har avslutats.

Anmälan ska göras inom 90 dagar från det 
att den kliniska prövning som rör 
medlemsstaten har avslutats.

Or. en

Motivering

För närvarande gäller 90 dagar och det finns ingen anledning att förkorta tiden för anmälan 
om prövningens normala slut. 15 dagar sätter stor press på sponsorn om prövningen utförs i 
många medlemsstater.

Ändringsförslag 525
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan ska göras inom 15 dagar från den 
kliniska prövningens slut.

Anmälan ska göras inom 90 dagar från den 
kliniska prövningens slut.

Or. en

Motivering

För närvarande gäller 90 dagar och det finns ingen anledning att förkorta tiden för anmälan 
om prövningens normala slut. 15 dagar sätter stor press på sponsorn om prövningen utförs i 
många medlemsstater.
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Ändringsförslag 526
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan ska göras inom 15 dagar från det 
att den kliniska prövning som rör 
medlemsstaten har avslutats.

Anmälan ska göras inom 30 dagar från det 
att den kliniska prövning som rör 
medlemsstaten har avslutats.

Or. fr

Ändringsförslag 527
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in en 
sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen till EU-databasen.

3. Inom två år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in en 
sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen till EU-databasen.

Med den kliniska prövningens slut avses 
slutet på övervakningsperioden för den 
sista patienten i den kliniska prövningen.

Or. fr

Ändringsförslag 528
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in en 

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in en 
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sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen till EU-databasen.

sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen till EU-databasen om 
huruvida resultaten är positiva, negativa 
eller sådana att en slutsats inte kan dras.

Or. en

Motivering

För patientförtroendet bör man offentliggöra huruvida resultaten är positiva, negativa eller 
sådana att en slutsats inte kan dras.

Ändringsförslag 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in en 
sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen till EU-databasen.

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut eller avbrottet för 
utvecklingen av en medicinsk produkt ska 
sponsorn lämna in en sammanfattning av 
de positiva och/eller negativa resultaten av 
den kliniska prövningen till EU-databasen, 
i enlighet med bilaga IIIa. Fram till 
offentliggörandet av 
resultatsammanfattningen i enlighet med 
bestämmelserna i denna punkt ska denna 
endast vara tillgänglig för behöriga 
myndigheter i de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

En närmare specificering bör göras av vad resultatsammanfattningen ska innehålla. Av 
denna anledning föreslås en ny bilaga som fastställer innehållet i den sammanfattning som 
ska lämnas in. Det bör även förtydligas att både positiva och negativa resultat bör lämnas in 
och därefter offentliggöras.
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Ändringsförslag 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in en 
sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen till EU-databasen.

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in en 
sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen, den kliniska 
studierapporten och den kliniska 
prövningens fullständiga datasamling till 
EU-databasen. Dessa delar ska 
offentliggöras i EU-databasen.

Or. en

Motivering

Att inte offentliggöra resultaten av kliniska prövningar i form av obearbetade kliniska data 
och kliniska studierapporter försämrar den vetenskapliga kunskapsgrunden och leder till en 
ensidig offentlig vinkling (negativa resultat offentliggörs inte), en ofullständig föreställning 
om ett läkemedels verkan och en onödig upprepning av kliniska prövningar. Kliniska 
studierapporter följer redan i nuläget med kliniska prövningar och står inte för någon extra 
administrativ börda. De innehåller inga personliga patientuppgifter (de är anonyma) och 
heller ingen information som rör affärshemligheter.

Ändringsförslag 531
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in en 
sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen till EU-databasen.

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in de 
fullständiga resultaten av den kliniska 
prövningen, både positiva och negativa,
till EU-databasen. De kliniska 
prövningsresultat som har återkallats 
eller hävts ska också lämnas in, med en 
förklaring till varför de återkallats eller 
hävts.
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Or. es

Motivering

Det är viktigt att känna till de fullständiga resultaten av en klinisk prövning. Negativa kliniska 
prövningar eller sådana som återkallats innehåller mycket nyttig information som bör bli 
känd och användas.

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

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in en 
sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen till EU-databasen.

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in en 
sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen till EU-databasen och 
läkemedelsdatabasen Eudrapharm.

Or. en

Motivering

För att garantera insyn bör en det införas och genomföras en skyldighet att offentliggöra 
resultaten av kliniska prövningar i läkemedelsdatabasen Eudrapharm.

Ändringsförslag 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in en 
sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen till EU-databasen.

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in 
alla resultat av och alla stödjande 
uppgifter för den kliniska prövningen till 
EU-databasen i form av en fullständig 
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klinisk studierapport. Rapporten ska vara 
lätt att söka i.

Or. en

Motivering

Patienter och frivilliga friska personer deltar i kliniska prövningar och utsätter sig själva 
ibland för stora risker för att hjälpa vetenskapen att göra framsteg. Av denna anledning hör 
de uppgifter och resultat som framkommit i kliniska prövningar till den breda allmänheten 
och måste offentliggöras. Full insyn i och tillgång till uppgifter och resultat för kliniska 
prövningar kommer även att göra det möjligt för oberoende forskare att utföra användbara 
metaanalyser och randomiserade prövningar.

Ändringsförslag 534
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen som avses i första 
stycket i denna punkt offentliggörs av 
kommissionen i EU-databasen och är 
tillgänglig för allmänheten. 
Sammanfattningen ska innehålla 
samtliga element som anges i bilaga IIIa 
till denna förordning. Kommissionen ska 
ha rätt att anta delegerade akter enligt 
artikel 85 med avseende på ändringar av 
elementen i sammanfattningen.

Or. fr

Ändringsförslag 535
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det av vetenskapliga skäl inte är 
möjligt att lämna in en sammanfattning av 
resultaten inom ett år ska 
sammanfattningen lämnas in så fort den är 
tillgänglig. I detta fall ska det i 
prövningsprotokollet anges när resultaten 
kommer att lämnas in och ges en 
förklaring.

Om det av vetenskapliga skäl inte är 
möjligt att lämna in en sammanfattning av 
resultaten inom två år ska 
sammanfattningen lämnas in så fort den är 
tillgänglig. I detta fall ska det i 
prövningsprotokollet anges när resultaten 
kommer att lämnas in och ges en 
förklaring.

Or. fr

Ändringsförslag 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det av vetenskapliga skäl inte är 
möjligt att lämna in en sammanfattning av 
resultaten inom ett år ska 
sammanfattningen lämnas in så fort den är 
tillgänglig. I detta fall ska det i 
prövningsprotokollet anges när resultaten
kommer att lämnas in och ges en
förklaring.

Om det av motiverade vetenskapliga skäl 
inte är möjligt att lämna in en fullständig 
studierapport med alla resultat och alla 
stödjande uppgifter inom ett år ska denna
lämnas in så fort den är tillgänglig. I detta 
fall ska det i prövningsprotokollet anges 
när den fullständiga kliniska 
studierapporten med alla resultat och alla 
stödjande uppgifter kommer att lämnas in 
och ges en motivering. Motiveringen ska 
offentliggöras i EU-databasen.

Or. en

Motivering

För att garantera insyn och öka allmänhetens förtroende för förfarandet måste förklaringen 
till att offentliggörandet av resultat och stödjande uppgifter försenats vara väl motiverad och 
göras tillgänglig för allmänheten av sponsorn i EU-databasen.
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Ändringsförslag 537
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förutom den sammanfattning som avses i 
artikel 34.3 och i bilaga IIIa i denna 
förordning ska EU-databasen innehålla 
en sammanfattning av resultaten som är 
anpassad så att den är lätt att förstå för en 
lekman.

Or. fr

Ändringsförslag 538
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en sponsor inte fullgör den skyldighet 
som avses i punkt 3 ska de berörda 
medlemsstaterna påföra böter. 
Kommissionen ska ta fram riktlinjer för 
medlemsstaterna om en enhetlig 
tillämpning av sådana böter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att skydda personuppgifter och 
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information som rör affärshemligheter, i 
enlighet med bestämmelserna i 
artikel 78.3, ska sammanställningen av 
resultaten för en klinisk prövning avsedd 
att beviljas godkännande för försäljning 
offentliggöras 30 dagar efter 
godkännandet för försäljning eller ett år 
efter att den kliniska prövningen 
avslutats, om produktutvecklingen 
avbrutits.

Or. en

Motivering

Resultaten för alla kliniska prövningar bör offentliggöras inom kort. Detta offentliggörande 
bör ge information till allmänheten, patienter och forskare om slutsatserna av den kliniska 
prövningen, utan att hindra konkurrenskraften inom EU:s medicinska forskning. Tidsperioden 
för offentliggörandet av dessa resultat är viktig för att undvika orättvis konkurrens som skulle 
undergräva konkurrenskraften inom EU:s medicinska forskning.

Ändringsförslag 540
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – styckena 2a och 2b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det gäller medicinska produkter som 
har beviljats godkännande för försäljning 
eller för vilka beslutsgången om en 
ansökan om godkännande för försäljning 
har fullgjorts ska sponsorn lämna in den 
kliniska studierapporten för den kliniska 
prövningen till EU-databasen.
Kommissionen ska i samarbete med 
läkemedelsmyndigheten ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 85 gällande allmänhetens tillgång 
till den kliniska studierapporten och 
andra relaterade data från den kliniska 
prövningen, i syfte att fastställa regler för 
förpliktelser, format för kliniska data och 
god analyspraxis.
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Or. en

Motivering

Sedan november 2010 har den europeiska läkemedelsmyndigheten i enlighet med den 
befintliga EU-lagstiftningen om allmänhetens tillgång till handlingar offentliggjort över 
1,5 miljoner sidor data från kliniska prövningar som svar på säkerhetsrelaterade 
förfrågningar, och myndigheten arbetar nu på ett proaktivt offentliggörande av data från 
kliniska prövningar av läkemedel så snart beslutsgången för en ansökan om ett europeiskt 
godkännande för försäljning har fullgjorts. Ytterligare bestämmelser bör därför antas, i nära 
samarbete med myndigheten, för offentliggörande av kliniska data när produkten väl har 
beviljats godkännande för försäljning.

Ändringsförslag 541
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en sponsor inte fullgör den 
skyldighet som avses i punkt 3 och om en 
eventuell lämplig motivering inte 
meddelas de berörda medlemsstaterna 
genom portalen ska de berörda 
medlemsstaterna påföra böter.

Or. en

Motivering

Det kan finnas fall där en lämplig och godtagbar motivering föreligger, åtminstone bör det 
finnas möjlighet att beakta denna innan böter utfärdas. Vi anser att sådana fall ska vara 
undantagsfall, men det kan vara lämpligt att sponsorn kan kontakta rapportören för att 
kontrollera om motiveringen är godtagbar. Sådana undantagsfall måste diskuteras ytterligare 
i ett forum mellan medlemsstaterna för att få substans.

Ändringsförslag 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en sponsor inte fullgör den 
skyldighet som avses i punkt 3 ska 
harmoniserade böter verkställas av de 
berörda medlemsstaterna. Beloppet ska 
vara upp till 7 000 euro för de första 
30 dagarna av bristande efterlevnad och 
upp till 7 000 euro för varje ytterligare
dag tills skyldigheterna fullgörs.

Or. en

Motivering

Systemet med böter skulle ge medlemsstaterna möjlighet till verkställighet, i syfte att 
garantera att sponsorerna fullgör sin skyldighet att offentliggöra resultaten. USA har också 
ett system med böter (10 000 dollar för de första 30 dagarna och 10 000 dollar per ytterligare 
dag).

Ändringsförslag 543
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För tillämpningen av denna förordning 
ska en klinisk prövning som fått förbud att 
fortsätta eller som tillfälligt avbrutits och 
som inte återupptas anses vara slut den dag 
då sponsorns beslut om att inte återuppta 
den kliniska prövningen är daterat. Om en 
klinisk prövning avslutas i förtid ska det 
datum detta sker anses vara prövningens 
slutdatum.

4. För tillämpningen av denna förordning
ska en klinisk prövning som fått förbud att 
fortsätta eller som tillfälligt avbrutits och 
som inte återupptas anses vara slut den dag 
då sponsorns beslut om att inte återuppta 
den kliniska prövningen är daterat med 
tillägg av den period för uppföljning av
försökspersonerna som föreskrivs i 
prövningsprotokollet. Om en klinisk 
prövning avslutas i förtid ska det datum 
detta sker anses vara prövningens 
slutdatum.

Or. fr
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Ändringsförslag 544
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För tillämpningen av denna förordning 
ska en klinisk prövning som fått förbud att 
fortsätta eller som tillfälligt avbrutits och 
som inte återupptas anses vara slut den dag 
då sponsorns beslut om att inte återuppta 
den kliniska prövningen är daterat. Om en 
klinisk prövning avslutas i förtid ska det 
datum detta sker anses vara prövningens 
slutdatum.

4. För tillämpningen av denna förordning 
ska en klinisk prövning som fått förbud att 
fortsätta eller som tillfälligt avbrutits och 
som inte återupptas anses vara slut den dag 
då sponsorns beslut om att inte återuppta 
den kliniska prövningen är daterat. Om en 
klinisk prövning avslutas i förtid ska det 
datum detta sker anses vara prövningens 
slutdatum. Efter 12 månader av tillfälligt 
avbrott och om en eventuell lämplig 
motivering inte meddelas de berörda 
medlemsstaterna ska data från den 
kliniska prövningen lämnas in till 
EU-databasen, även om dessa är 
ofullständiga. Orsakerna till att en klinisk 
prövning avbrutits i förtid ska 
offentliggöras i EU-databasen.

Or. en

Motivering

Det kan finnas fall där en lämplig och godtagbar motivering föreligger, åtminstone bör det 
finnas möjlighet att denna beaktas innan böter utfärdas. Exempel: Brist på ett läkemedel i 
vissa medlemsstater, vilket nyligen inträffade för Caelix inom EU. Vissa prövningar var 
därmed tvungna att avbrytas, medan vissa kunde få ett tillfälligt uppehåll och sedan 
återupptas 12 månader senare.

Ändringsförslag 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 85 
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med avseende på att ändra bilaga IIIa för 
att anpassa den till vetenskapens eller den 
globala utvecklingen på regelområdet.

Or. en

Motivering

Det behövs handlingsfrihet för att innehållet i sammanfattningarna av resultaten ska kunna 
anpassas, om vetenskapens eller den globala utvecklingen på regelområdet så kräver.

Ändringsförslag 546
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska läkemedelsmyndigheten 
som inrättades genom förordning (EG) 
nr 726/2004 (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten) ska skapa och 
upprätthålla en elektronisk databas för den 
rapportering som avses i artiklarna 38 
och 39.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten 
som inrättades genom förordning (EG) 
nr 726/2004 (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten) ska skapa och 
upprätthålla en elektronisk databas för den 
rapportering som avses i artiklarna 38, 39
och 41.

Or. fr

Ändringsförslag 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska läkemedelsmyndigheten 
som inrättades genom förordning (EG) 
nr 726/2004 (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten) ska skapa och 
upprätthålla en elektronisk databas för den 
rapportering som avses i artiklarna 38 
och 39.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten 
som inrättades genom förordning (EG) 
nr 726/2004 (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten) ska skapa och 
upprätthålla en elektronisk databas för den 
rapportering som avses i artiklarna 38 
och 39. Denna elektroniska databas bör 
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vara en modul av den databas som avses i 
artikel 25 i förordning (EG) nr 726/2004.

Or. en

Motivering

Förtydligande att det är Eudravigilence-databasen som avses och inte en ny databas. 
Förordningen måste bygga på befintliga verktyg.

Ändringsförslag 548
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska läkemedelsmyndigheten 
som inrättades genom förordning (EG) 
nr 726/2004 (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten) ska skapa och 
upprätthålla en elektronisk databas för den 
rapportering som avses i artiklarna 38 
och 39.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten 
som inrättades genom förordning (EG) 
nr 726/2004 (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten) ska skapa och 
upprätthålla en elektronisk databas för den 
rapportering som avses i artiklarna 38 
och 39, som ska vara åtkomlig för 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Insyn i säkerhetsrelaterade uppgifter är nödvändigt för att tidigt upptäcka signaler.

Ändringsförslag 549
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Prövaren ska omedelbart rapportera 
allvarliga incidenter till sponsorn, med 
undantag för sådana allvarliga incidenter 

(Berör inte den svenska versionen.)
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som enligt prövningsprotokollet inte kräver 
någon rapport. Prövaren ska registrera alla 
allvarliga incidenter. Vid behov ska 
prövaren sända en uppföljande rapport till 
sponsorn.

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 550
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Prövaren ska omedelbart rapportera 
allvarliga incidenter till sponsorn, med 
undantag för sådana allvarliga incidenter 
som enligt prövningsprotokollet inte 
kräver någon rapport. Prövaren ska 
registrera alla allvarliga incidenter. Vid 
behov ska prövaren sända en uppföljande 
rapport till sponsorn.

2. Prövaren ska omedelbart rapportera 
allvarliga incidenter till sponsorn. Prövaren 
ska registrera alla allvarliga incidenter.
Sponsorn ska lämna in kopior på dessa 
registreringar till EU-databasen genom 
EU-portalen. Prövaren ska sända en 
uppföljande rapport till sponsorn och 
sponsorn ska lämna in en utförlig 
uppföljande rapport till EU-databasen så 
snart som möjligt. 

Or. en

Motivering

Det måste vara en tydlig skyldighet att inom kort rapportera allvarliga incidenter och att 
lämna in korrekta och fullständiga rapporter om incidenter till EU-databasen.

Ändringsförslag 551
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Prövaren ska omedelbart rapportera 
allvarliga incidenter till sponsorn, med 
undantag för sådana allvarliga incidenter 
som enligt prövningsprotokollet inte kräver 
någon rapport. Prövaren ska registrera alla 
allvarliga incidenter. Vid behov ska 
prövaren sända en uppföljande rapport till 
sponsorn.

2. Prövaren ska så snart som möjligt och 
utan onödigt dröjsmål rapportera 
allvarliga incidenter till sponsorn, med 
undantag för sådana allvarliga incidenter 
som enligt prövningsprotokollet inte kräver 
någon rapport. Prövaren ska registrera alla 
allvarliga incidenter. Vid behov ska 
prövaren sända en uppföljande rapport till 
sponsorn.

Or. en

Ändringsförslag 552
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För kliniska prövningar med låg risk 
och kliniska prövningar med medelhög 
risk som följer behandlingsplaner som 
underbyggs av offentliggjorda uppgifter 
eller användningsrekommendationer 
behöver det i prövningsprotokollet endast 
föreskrivas att normala 
övervakningsregler ska tillämpas.

Or. fr

Ändringsförslag 553
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sponsorn ska utan dröjsmål elektroniskt 
rapportera all relevant information om 

1. Sponsorn ska inom de tidsfrister som 
anges i bilaga III elektroniskt rapportera 
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misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningar av prövningsläkemedel till 
den elektroniska databas som avses i 
artikel 36, i det fall att den misstänkta 
oförutsedda allvarliga biverkningen 
uppstått vid en klinisk prövning genomförd 
av sponsorn eller vid en klinisk prövning 
med anknytning till sponsorn.

all relevant information om misstänkta 
oförutsedda allvarliga biverkningar av 
prövningsläkemedel till den elektroniska 
databas som avses i artikel 36, i det fall att 
den misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningen uppstått vid en klinisk 
prövning genomförd av sponsorn eller en 
annan sponsor som antingen ingår i 
samma moderbolag eller tillsammans med 
vilken sponsorn gemensamt utvecklar 
läkemedlet på grundval av en formell 
överenskommelse.

Or. en

Motivering

Förtydligande av texten, eftersom formuleringen ”klinisk prövning med anknytning till 
sponsorn” är för vag.

Ändringsförslag 554
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sponsorn ska utan dröjsmål elektroniskt 
rapportera all relevant information om 
misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningar av prövningsläkemedel till 
den elektroniska databas som avses i 
artikel 36, i det fall att den misstänkta 
oförutsedda allvarliga biverkningen 
uppstått vid en klinisk prövning genomförd 
av sponsorn eller vid en klinisk prövning 
med anknytning till sponsorn.

1. Sponsorn ska utan dröjsmål elektroniskt 
rapportera all relevant information om 
misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningar av prövningsläkemedel till 
den elektroniska databas som avses i 
artikel 36, i det fall att den misstänkta 
oförutsedda allvarliga biverkningen 
uppstått vid en klinisk prövning genomförd 
av sponsorn eller vid en klinisk prövning 
med anknytning till sponsorn, i enlighet 
med de tidsfrister som anges i bilaga III 
punkterna 2.4 och 2.5.

Or. en



AM\928647SV.doc 53/78 PE506.161v01-00

SV

Ändringsförslag 555
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sponsorn ska utan dröjsmål elektroniskt 
rapportera all relevant information om 
misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningar av prövningsläkemedel till 
den elektroniska databas som avses i 
artikel 36, i det fall att den misstänkta 
oförutsedda allvarliga biverkningen 
uppstått vid en klinisk prövning genomförd 
av sponsorn eller vid en klinisk prövning 
med anknytning till sponsorn.

1. Sponsorn ska inom de tidsfrister som 
anges i bilaga III punkterna 2.4 och 2.5
elektroniskt rapportera all relevant 
information om misstänkta oförutsedda 
allvarliga biverkningar av 
prövningsläkemedel till den elektroniska 
databas som avses i artikel 36, i det fall att 
den misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningen uppstått vid en klinisk 
prövning genomförd av sponsorn eller vid 
en klinisk prövning med anknytning till 
sponsorn.

Or. en

Ändringsförslag 556
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sponsorn ska utan dröjsmål elektroniskt 
rapportera all relevant information om 
misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningar av prövningsläkemedel till 
den elektroniska databas som avses i 
artikel 36, i det fall att den misstänkta 
oförutsedda allvarliga biverkningen 
uppstått vid en klinisk prövning genomförd 
av sponsorn eller vid en klinisk prövning 
med anknytning till sponsorn.

1. Sponsorn ska utan dröjsmål elektroniskt 
rapportera all relevant information om 
misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningar av prövningsläkemedel och 
tilläggsläkemedel till den elektroniska 
databas som avses i artikel 36, i det fall att 
den misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningen uppstått vid en klinisk 
prövning genomförd av sponsorn eller vid 
en klinisk prövning med anknytning till 
sponsorn.

Or. fr
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Ändringsförslag 557
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tidsfristen för rapportering ska bero på 
hur allvarlig biverkningen är. För att 
säkerställa snabb rapportering får sponsorn 
vid behov lämna in en preliminär, 
ofullständig rapport som sedan följs upp av 
en fullständig rapport.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tidsfristen för rapportering ska bero på 
hur allvarlig biverkningen är. För att 
säkerställa snabb rapportering får sponsorn 
vid behov lämna in en preliminär, 
ofullständig rapport som sedan följs upp av 
en fullständig rapport.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om sponsorn på grund av resursbrist 
inte har möjlighet att rapportera till den 
elektroniska databas som avses i 
artikel 36 får denne rapportera till den 
medlemsstat där den misstänkta 
oförutsedda allvarliga biverkningen 
uppstod. Den medlemsstaten ska 
rapportera den misstänkta oförutsedda 
allvarliga biverkningen i enlighet med 
punkt 1.

utgår

Or. en

Motivering

Allvarliga incidenter bör rapporteras till ett enda ställe så att all information om allvarliga 
incidenter är samlade på ett och samma ställe.

Ändringsförslag 560
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om sponsorn på grund av resursbrist 
inte har möjlighet att rapportera till den 
elektroniska databas som avses i artikel 36 
får denne rapportera till den medlemsstat 
där den misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningen uppstod. Den medlemsstaten 
ska rapportera den misstänkta oförutsedda 
allvarliga biverkningen i enlighet med 
punkt 1.

3. Om sponsorn på grund av resursbrist 
med anledning av prövningens 
icke-vinstdrivande syfte inte har möjlighet 
att rapportera till den elektroniska databas 
som avses i artikel 36 får denne rapportera 
till den medlemsstat där den misstänkta 
oförutsedda allvarliga biverkningen 
uppstod. Den medlemsstaten ska rapportera 
den misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningen i enlighet med punkt 1.

Or. en

Motivering

Stödet från medlemsstaterna ska endast gå till icke-vinstdrivande organisationer. 
Kommersiella sponsorer bör inte få tillgång till denna förmån.
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Ändringsförslag 561
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller andra 
prövningsläkemedel än placebo som inte 
godkänts för försäljning och 
prövningsläkemedel som godkänts för 
försäljning, vilka enligt 
prövningsprotokollet inte används i 
enlighet med villkoren för godkännandet 
för försäljning ska sponsorn varje år 
lämna in en rapport i elektronisk form till 
läkemedelsmyndigheten om säkerheten hos 
varje prövningsläkemedel som används i 
en klinisk prövning som han eller hon är 
sponsor för.

1. Sponsorn ska varje år lämna in en 
rapport i elektronisk form till 
läkemedelsmyndigheten om säkerheten hos 
varje prövningsläkemedel eller samtliga 
prövningsläkemedel som används i en 
klinisk prövning som han eller hon är 
sponsor för i de fall då en klinisk prövning 
avser godkända läkemedel som prövas i 
behandlingsplaner som inte förutsetts i 
godkännandet för försäljning och som 
inte underbyggs av uppgifter eller 
rekommendationer och i de fall då den 
kliniska prövningen medför hög risk.

Or. fr

Ändringsförslag 562
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller andra
prövningsläkemedel än placebo som inte 
godkänts för försäljning och 
prövningsläkemedel som godkänts för 
försäljning, vilka enligt 
prövningsprotokollet inte används i 
enlighet med villkoren för godkännandet 
för försäljning ska sponsorn varje år lämna 
in en rapport i elektronisk form till 
läkemedelsmyndigheten om säkerheten hos 
varje prövningsläkemedel som används i 
en klinisk prövning som han eller hon är 

1. När det gäller andra kliniska prövningar 
än prövningar med låg eller medelhög 
risk och behandlingskurer som stöds av 
offentliggjorda belägg och/eller 
standardriktlinjer för behandling ska 
sponsorn varje år lämna in en rapport i 
elektronisk form till 
läkemedelsmyndigheten om säkerheten hos 
varje prövningsläkemedel som används i 
en klinisk prövning som han eller hon är 
sponsor för.
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sponsor för.

Or. en

Motivering

Förtydligande av fördelarna med definitionen prövning med låg respektive medelhög risk.

Ändringsförslag 563
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller andra prövningsläkemedel 
än placebo som inte godkänts för 
försäljning och prövningsläkemedel som 
godkänts för försäljning, vilka enligt 
prövningsprotokollet inte används i 
enlighet med villkoren för godkännandet 
för försäljning ska sponsorn varje år lämna 
in en rapport i elektronisk form till 
läkemedelsmyndigheten om säkerheten hos 
varje prövningsläkemedel som används i 
en klinisk prövning som han eller hon är 
sponsor för.

1. När det gäller andra prövningsläkemedel 
än placebo som inte godkänts för 
försäljning och prövningsläkemedel som 
godkänts för försäljning, vilka enligt 
prövningsprotokollet inte används i 
enlighet med villkoren för godkännandet 
för försäljning och där undersökningen 
inte definierats som en 
låginterventionsprövning, ska sponsorn 
varje år lämna in en rapport i elektronisk 
form till läkemedelsmyndigheten om 
säkerheten hos varje prövningsläkemedel 
som används i en klinisk prövning som han 
eller hon är sponsor för.

Or. fi

Ändringsförslag 564
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om sponsorn inte har tillgång till viss 
information och därför inte kan lämna in 
en fullständig rapport ska detta anges i 



PE506.161v01-00 58/78 AM\928647SV.doc

SV

rapporten.
Om en klinisk prövning innefattar 
användning av fler än ett 
prövningsläkemedel får sponsorn lämna 
in en enda säkerhetsrapport om alla 
prövningsläkemedel som använts vid 
prövningen. Sponsorn ska i rapporten 
ange orsakerna till detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 565
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den skyldighet som avses i punkt 1 
inleds när en klinisk prövning för första 
gången beviljas tillstånd enligt denna 
förordning. Perioden slutar när den sista 
kliniska prövningen som sponsorn 
genomför med prövningsläkemedlet 
avslutas.

2. Den skyldighet för en viss sponsor som 
avses i punkt 1 inleds när denna sponsor
för första gången beviljas tillstånd till en 
klinisk prövning enligt denna förordning. 
Perioden slutar när den sista kliniska 
prövningen som sponsorn genomför med 
prövningsläkemedlet avslutas. Den årliga 
rapporteringsskyldigheten ska inte gälla 
om en sponsor för närvarande inte utför 
några kliniska prövningar med 
prövningsläkemedlet.

Or. en

Ändringsförslag 566
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 39a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39a
Rapportering om bristande verkan av 
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godkända läkemedel
När det gäller läkemedel som godkänts 
för försäljning och som, enligt 
prövningsprotokollet, används i enlighet 
med villkoren för godkännandet för 
försäljning ska prövaren rapportera all 
observerad bristande verkan av 
prövningsläkemedlet till sponsorn och 
läkemedelsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Bristande verkan av ett godkänt läkemedel kan utgöra en allvarlig risk för patientens säkerhet 
och bör därför läggas till som en rapporteringsskyldighet i kapitel 7 i denna förordning.

Ändringsförslag 567
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Läkemedelsmyndigheten ska 
vidarebefordra den information som 
rapporterats i enlighet med artiklarna 38 
och 39 i elektronisk form till den berörda 
medlemsstaten.

1. Läkemedelsmyndigheten ska 
vidarebefordra den information som 
rapporterats i enlighet med artiklarna 38, 
39 och 39a i elektronisk form till den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 568
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Läkemedelsmyndigheten ska 
vidarebefordra den information som 
rapporterats i enlighet med artiklarna 38 

1. Läkemedelsmyndigheten ska 
vidarebefordra den information som 
rapporterats i enlighet med artiklarna 38, 
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och 39 i elektronisk form till den berörda 
medlemsstaten.

39 och 41 i elektronisk form till den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 569
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska samarbeta vid 
bedömningen av den information som 
rapporterats i enlighet med artiklarna 38 
och 39.

2. Medlemsstaterna ska samarbeta vid 
bedömningen av den information som 
rapporterats i enlighet med artiklarna 38, 
39 och 41.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den ansvariga etikkommittén ska vara 
delaktig i bedömningen av denna 
information.

Or. en

Ändringsförslag 571
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 41 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årlig rapportering från sponsorn till 
innehavaren av godkännandet för 

försäljning

Årlig rapportering från sponsorn till 
läkemedelsmyndigheten

Or. fr

Ändringsförslag 572
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller läkemedel som godkänts 
för försäljning och som, enligt 
prövningsprotokollet, används i enlighet 
med villkoren för godkännandet för 
försäljning ska sponsorn varje år rapportera 
alla misstänkta allvarliga biverkningar till 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning.

1. När det gäller läkemedel som godkänts 
för försäljning och som, enligt 
prövningsprotokollet, används i enlighet 
med villkoren för godkännandet för 
försäljning ska sponsorn varje år rapportera 
alla misstänkta allvarliga biverkningar till 
läkemedelsmyndigheten.

Or. fr

Ändringsförslag 573
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller läkemedel som godkänts 
för försäljning och som, enligt 
prövningsprotokollet, används i enlighet 
med villkoren för godkännandet för 
försäljning ska sponsorn varje år rapportera 
alla misstänkta allvarliga biverkningar till 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning.

1. När det gäller läkemedel som godkänts 
för försäljning och som, enligt 
prövningsprotokollet, används i enlighet 
med villkoren för godkännandet för 
försäljning ska sponsorn minst varje år 
rapportera alla misstänkta allvarliga 
biverkningar till innehavaren av 
godkännandet för försäljning, utöver de 



PE506.161v01-00 62/78 AM\928647SV.doc

SV

skyldigheter att rapportera om säkerheten 
för godkända läkemedel enligt 
direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) 
nr 726/2004.

Or. en

Motivering

Rapportering av misstänkta allvarliga biverkningar bör strömlinjeformas med de krav som 
redan finns för saluförda produkter i lagstiftningen om säkerhetsövervakning.

Ändringsförslag 574
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsrapportering för 
tilläggsläkemedel ska ske i enlighet med
kapitel 3 i direktiv 2001/83/EG.

Säkerhetsrapportering för 
tilläggsläkemedel ska ske av prövaren i 
enlighet med direktiv 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Rapportering av misstänkta allvarliga biverkningar bör strömlinjeformas med de krav som 
redan finns för saluförda produkter i lagstiftningen om säkerhetsövervakning.

Ändringsförslag 575
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsrapportering för 
tilläggsläkemedel ska ske i enlighet med 
kapitel 3 i direktiv 2001/83/EG.

Säkerhetsrapportering för 
tilläggsläkemedel ska ske i enlighet med 
kapitel 3 i direktiv 2001/83/EG, senast 
ändrat genom direktiv 2012/84/EU.
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Or. fr

Motivering

Hänvisningen till direktivet bör ändras. Genom direktiv 2010/84/EU, som trädde i kraft i 
januari 2011, ändras bestämmelserna i direktiv 2001/83/EG avseende 
läkemedelsövervakning.

Ändringsförslag 576
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 44 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
unionens lagstiftning och särskilda 
riktlinjer från kommissionen ska sponsorn 
och prövaren när de utformar 
prövningsprotokollet och när de tillämpar
denna förordning och prövningsprotokollet 
ta hänsyn till de kvalitetskrav som 
fastställs i ICH:s detaljerade internationella 
riktlinjer för god klinisk sed.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
unionens lagstiftning och särskilda 
riktlinjer från kommissionen ska sponsorn 
och prövaren när de utformar 
prövningsprotokollet och när de utför en 
klinisk prövning i enlighet med denna 
förordning och prövningsprotokollet 
hänvisa till ICH:s internationella riktlinjer 
för god klinisk sed, som fastställs 
i bilaga [xxx].

Or. en

Motivering

God klinisk sed utgör fortfarande referens när en prövning utförs.

Ändringsförslag 577
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 44 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att de detaljerade 
internationella riktlinjer för god klinisk sed 
som avses i andra stycket är allmänt 

Kommissionen ska se till att de detaljerade 
internationella riktlinjer för god klinisk sed 
som avses i andra stycket är allmänt 
tillgängliga i bilaga [xxx] i denna 
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tillgängliga. förordning, och regelbundet uppdatera 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 578
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 45 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakning Riskbedömning, kvalitetshantering och
övervakning

Or. en

Ändringsförslag 579
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 45 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn ska övervaka den kliniska 
prövningen på lämpligt sätt. 
Övervakningens omfattning och dess art 
ska fastställas av sponsorn med 
utgångspunkt i den kliniska prövningens 
karakteristika, bland annat följande:

Sponsorn ska övervaka den kliniska 
prövningen på lämpligt sätt. 
Övervakningens omfattning och dess art 
ska fastställas av sponsorn med 
utgångspunkt i en riskbedömning som 
omfattar alla riskfaktorer i den kliniska 
prövningen (risker som gäller 
försökspersonens rättigheter, säkerhet 
och integritet samt prövningens 
datakvalitet och resultatens 
tillförlitlighet). Riskbedömningen ska 
avgöra kvalitetshanteringen och 
övervakningen av prövningen, med 
hänsyn till följande:

Or. en
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Motivering

En prövningsspecifik riskbedömning, som omfattar hela spektrumet av riskfaktorer (bland 
annat de risker som är kopplade till diagnostiska förfaranden) bör avgöra 
kvalitetshanteringen i prövningen, inbegripet övervakningsstrategin.

Ändringsförslag 580
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 45 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn ska övervaka den kliniska 
prövningen på lämpligt sätt. 
Övervakningens omfattning och dess art 
ska fastställas av sponsorn med 
utgångspunkt i den kliniska prövningens
karakteristika, bland annat följande:

Sponsorn ska övervaka den kliniska 
prövningen på lämpligt sätt. 
Övervakningens omfattning och dess art 
ska utföras i enlighet med gällande 
riktlinjer för god klinisk sed och bör ske 
med hänsyn till följande:

Or. en

Motivering

Bestämmelserna för övervakning har redan fastställts på internationell nivå genom god 
klinisk sed.

Ändringsförslag 581
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 45 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Huruvida det rör sig om en 
låginterventionsprövning.

a) Huruvida det rör sig om en prövning 
med medelhög eller låg risk.

Or. en

Ändringsförslag 582
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 45 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I vilken mån interventionen avviker från 
normal klinisk praxis.

c) I vilken mån de diagnostiska 
förfarandena avviker från normal klinisk 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 583
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övriga personer som deltar i 
genomförandet av en klinisk prövning ska 
ha den utbildning och den erfarenhet som 
krävs för att utföra sina respektive 
uppgifter.

Övriga personer som deltar i 
genomförandet av en klinisk prövning och 
dess uppföljning ska ha den utbildning och 
den erfarenhet som krävs för att utföra sina 
respektive uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 584
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 46a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46a
Den i dag förekommande bästa beprövade 

interventionen
Alla nya interventioner ska testas i 
förhållande till den i dag förekommande 
bästa beprövade interventionen, förutom i 
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följande fall:
a) Användning av placebo, eller ingen 
behandling, ska vara godtagbart vid 
studier där det inte finns någon beprövad 
intervention. 
b) Om det av tvingande och vetenskapligt 
vedertagna metodologiska skäl är 
nödvändigt att använda placebo för att 
fastställa effektiviteten eller säkerheten 
hos en intervention, och de patienter som 
ges placebo eller ingen behandling inte 
utsätts för någon allvarlig risk eller 
oåterkallelig skada.

Or. en

Motivering

I syfte att skydda försökspersonernas mänskliga rättigheter och värdighet i en klinisk 
prövning som gäller tillämpning av biologi och medicin måste användning av placebo eller 
ingen behandling alltid hanteras med yttersta försiktighet, vilket återspeglas i artikel 32 i 
Helsingforsdeklarationen från 2008.

Ändringsförslag 585
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 48 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Spårning, förvaring, destruktion och 
returnering av läkemedel

Mottagande, spårning, förvaring, 
administrering, destruktion och 

returnering av läkemedel

Or. fr

Ändringsförslag 586
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Prövningsläkemedel ska vara spårbara 
och de ska förvaras, destrueras och 
returneras på ett sätt som är lämpligt och 
proportionerligt för att garantera 
försökspersonernas säkerhet och att de data 
som genereras vid den kliniska prövningen 
är tillförlitliga och robusta, med beaktande 
av om prövningsläkemedlet har godkänts 
för försäljning och om det rör sig om en 
låginterventionsprövning.

1. Prövningsläkemedel ska vara spårbara 
och de ska förvaras, destrueras och 
returneras på ett sätt som är lämpligt och 
proportionerligt för att garantera 
försökspersonernas säkerhet och att de data 
som genereras vid den kliniska prövningen 
är tillförlitliga och robusta, med beaktande 
av om det rör sig om en prövning med 
medelhög eller låg risk.

Or. en

Motivering

Förtydligande av fördelarna med definitionen prövning med låg och medelhög risk.

Ändringsförslag 587
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Prövningsläkemedel ska vara spårbara 
och de ska förvaras, destrueras och 
returneras på ett sätt som är lämpligt och 
proportionerligt för att garantera 
försökspersonernas säkerhet och att de data 
som genereras vid den kliniska prövningen 
är tillförlitliga och robusta, med beaktande 
av om prövningsläkemedlet har godkänts 
för försäljning och om det rör sig om en 
låginterventionsprövning.

1. Prövningsläkemedel ska vara spårbara 
och de ska tas emot, förvaras, 
administreras, destrueras och returneras på 
ett sätt som är lämpligt och proportionerligt 
för att garantera försökspersonernas 
säkerhet och att de data som genereras vid 
den kliniska prövningen är tillförlitliga och 
robusta, med beaktande av om 
prövningsläkemedlet har godkänts för 
försäljning och om det rör sig om en 
låginterventionsprövning.

Or. fr

Ändringsförslag 588
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa processer ska utföras av personer 
som enligt gällande lagstiftning inom 
medlemsstaterna är behöriga att utföra 
detta, särskilt när dessa processer utförs 
vid sjukhus, vårdcentrum eller kliniker av 
farmaceuter eller andra personer som 
enligt gällande lagstiftning inom 
medlemsstaterna är behöriga att utföra 
detta.

Or. fr

Ändringsförslag 589
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den relevanta informationen om den 
spårbarhet, förvaring, destruktion och 
returnering av läkemedel som avses i 
punkt 1 ska ingå i ansökan.

2. Den relevanta informationen om den 
spårbarhet, förvaring, administrering,
destruktion och returnering av läkemedel 
som avses i punkt 1 ska ingå i ansökan.

Or. fr

Ändringsförslag 590
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För tillämpningen av denna artikel avses 
med allvarlig överträdelse en sådan 
överträdelse som sannolikt i betydande 

2. För tillämpningen av denna artikel avses 
med allvarlig överträdelse en sådan 
överträdelse som sannolikt i betydande 
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grad kommer att påverka 
försökspersonernas säkerhet och rättigheter 
eller tillförlitligheten och robustheten hos 
de data som genereras vid den kliniska 
prövningen.

grad kommer att påverka 
försökspersonernas säkerhet, rättigheter
och välbefinnande eller tillförlitligheten 
och robustheten hos de data som genereras 
vid den kliniska prövningen.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 3 i den föreslagna förordningen och artikel 6 i 
Helsingforsdeklarationen, som fastställts av World Medical Association, om etiska principer 
för medicinsk forskning som inbegriper mänskliga individer (Seoul 2008) bör personernas 
säkerhet, rättigheter och välbefinnande prioriteras.

Ändringsförslag 591
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sponsorn ska utan dröjsmål underrätta 
de berörda medlemsstaterna via 
EU-portalen om alla oförutsedda händelser 
som kan påverka nytta/riskförhållandet i 
den kliniska prövningen men som inte är
sådana misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningar som avses i artikel 38.

1. Sponsorn ska utan dröjsmål underrätta 
de berörda medlemsstaterna via 
EU-portalen om alla oförutsedda händelser 
som kan påverka nytta/riskförhållandet i 
den kliniska prövningen.

Or. en

Motivering

Alla oförutsedda incidenter, det vill säga misstänkta oförutsedda allvarliga biverkningar, bör 
meddelas.

Ändringsförslag 592
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Prövarhandboken ska uppdateras när ny 
säkerhetsinformation blir tillgänglig, och 
minst en gång per år.

3. Prövarhandboken ska uppdateras varje 
gång ny säkerhetsinformation blir 
tillgänglig, och minst en gång per år.

Or. sl

Ändringsförslag 593
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Prövarhandboken ska uppdateras när ny 
säkerhetsinformation blir tillgänglig, och 
minst en gång per år.

3. Prövarhandboken ska uppdateras varje 
gång som ny säkerhetsinformation blir 
tillgänglig.

Or. en

Motivering

Förordningen får inte medföra onödiga administrativa bördor. Prövarhandboken bör 
uppdateras varje gång som ny säkerhetsinformation blir tillgänglig, vilket kan ta mer än 
ett år.

Ändringsförslag 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Prövarhandboken ska uppdateras när ny 
säkerhetsinformation blir tillgänglig, och 
minst en gång per år.

3. Prövarhandboken ska uppdateras när ny 
och relevant säkerhetsinformation blir 
tillgänglig.

Or. fi

Ändringsförslag 595
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Innehållet i prövarhandboken ska 
anpassas till prövningar med låg eller 
medelhög risk (se bilaga I, del 5, 
punkt 20).

Or. en

Motivering

I enlighet med bilaga I, del 5, punkt 20 kan prövarhandboken ersättas av en sammanfattning 
av produktens egenskaper om det gäller prövningar med låg risk och av en sammanfattning 
av produktens egenskaper plus ytterligare handlingar om det gäller prövningar med 
medelhög risk.

Ändringsförslag 596
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. När det gäller godkända läkemedel 
som, enligt prövningsprotokollet, används 
i enlighet med villkoren för godkännandet 
för försäljning kan den godkända 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper utgöra referensdokument.

Or. en

Motivering

Av tydlighetsskäl och med hänsyn till ett enklare regelsystem för prövningar som inte utsätter 
deltagarna för någon extra risk i förhållande till normal klinisk praxis är det en fördel om 
kraven för prövarhandboken anges i den materiella rättstexten för prövningar med godkända 
prövningsläkemedel, utöver den information som anges i bilaga I (del 5, punkt 20).
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Ändringsförslag 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. All information som rör den kliniska 
prövningen ska registreras, behandlas, 
hanteras och lagras så att den kan 
rapporteras, tolkas och kontrolleras på ett 
korrekt sätt, samtidigt som 
försökspersonernas journaler och 
personuppgifter skyddas i enlighet med den 
tillämpliga lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter.

1. All information som rör den kliniska 
prövningen ska registreras, behandlas, 
hanteras och lagras så att den kan 
rapporteras, tolkas och kontrolleras på ett 
korrekt sätt, samtidigt som 
försökspersonernas journaler och 
personuppgifter skyddas i enlighet med den 
tillämpliga lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter, genom offentliga kliniska 
studierapporter online som det är lätt att 
söka i.

Or. en

Motivering

För att främja större insyn bör all information om kliniska prövningar tillsammans med alla 
resultat och alla stödjande uppgifter finnas till hands i form av en klinisk studierapport. Med 
tanke på att dessa handlingar ibland är mycket omfattande måste rapporten föreligga i ett
format som det är lätt att söka i.

Ändringsförslag 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett system för fortlöpande kontroller 
under hela den kliniska 
prövningsprocessen ska införas för att 
kunna fastställa institutionernas, 
myndigheternas och deltagande centras 
ansvar om information om dessa 
prövningar eller patienternas 
personuppgifter läcker ut.
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Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att klart och tydligt fastställa att den offentliga förvaltningen (institutioner, 
myndigheter och organisationer) och de centra som deltar i de kliniska prövningarna är 
ansvariga för att informationen om prövningarna och patienternas uppgifter hanteras 
ordentligt, annars kan de ställas till ansvar.

Ändringsförslag 599
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn och prövaren ska förvara en 
prövningspärm.

Sponsorn eller prövaren ska förvara en 
prövningspärm.

Or. fr

Ändringsförslag 600
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållet i prövningspärmen ska göra det 
möjligt att kontrollera genomförandet av 
den kliniska prövningen, med beaktande 
den kliniska prövningens karakteristika, 
bland annat huruvida det rör sig om en 
låginterventionsprövning.

Innehållet i prövningspärmen ska göra det 
möjligt att kontrollera genomförandet av 
den kliniska prövningen, med beaktande 
den kliniska prövningens karakteristika, 
bland annat huruvida det rör sig om en 
prövning med medelhög eller låg risk.

Or. en

Motivering

Riskklassificeringen bör inverka på innehållet i prövningspärmen.

Ändringsförslag 601
Christel Schaldemose
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Förslag till förordning
Artikel 55 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn och prövaren ska arkivera 
innehållet i prövningspärmen i minst 
fem år efter den kliniska prövningens slut, 
om det inte i annan unionslagstiftning 
föreskrivs en längre arkiveringsperiod. 
Försökspersonernas patientjournaler ska 
dock arkiveras i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Sponsorn och prövaren ska arkivera 
innehållet i prövningspärmen i elektroniskt
format efter den kliniska prövningens slut.
Den elektroniska prövningspärmen ska 
arkiveras i ett läsbart och lättillgängligt 
format. Försökspersonernas 
patientjournaler ska dock arkiveras i 
enlighet med nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 55 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn och prövaren ska arkivera 
innehållet i prövningspärmen i minst 
fem år efter den kliniska prövningens slut, 
om det inte i annan unionslagstiftning 
föreskrivs en längre arkiveringsperiod. 
Försökspersonernas patientjournaler ska 
dock arkiveras i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Sponsorn och prövaren ska arkivera 
innehållet i prövningspärmen i minst 
tjugo år efter den kliniska prövningens 
slut, om det inte i annan unionslagstiftning 
föreskrivs en längre arkiveringsperiod. 
Försökspersonernas patientjournaler ska 
dock arkiveras i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Vissa långsiktiga biverkningar, till exempel cancer eller teratogenicitet, visar sig först efter 
flera års användning och omfattar även före detta patientgenerationer.

Ändringsförslag 603
Rebecca Taylor
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Förslag till förordning
Artikel 55 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn och prövaren ska arkivera 
innehållet i prövningspärmen i minst 
fem år efter den kliniska prövningens slut, 
om det inte i annan unionslagstiftning 
föreskrivs en längre arkiveringsperiod. 
Försökspersonernas patientjournaler ska 
dock arkiveras i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Sponsorn och prövaren ska arkivera 
innehållet i prövningspärmen i minst 
tjugo år efter den kliniska prövningens 
avslutande, om det inte i annan 
unionslagstiftning föreskrivs en längre 
arkiveringsperiod. Försökspersonernas 
patientjournaler ska dock arkiveras i 
enlighet med nationell lagstiftning. Om 
sponsorn inte kan arkivera 
prövningspärmen får den arkiveras hos 
läkemedelsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Det kan vara viktigt att arkivera prövningspärmen för den händelse att det finns behov av att 
granska avslutade prövningar för att undersöka patientsäkerhetsfrågor. Arkivering under en 
tidsperiod på tjugo år, med möjlighet till arkivering hos den europeiska 
läkemedelsmyndigheten, bör vara tillräckligt vid patientsäkerhetsfrågor samtidigt som det 
inte är alltför betungande för mindre akademiska prövningar. 

Ändringsförslag 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 55 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn och prövaren ska arkivera 
innehållet i prövningspärmen i minst 
fem år efter den kliniska prövningens slut, 
om det inte i annan unionslagstiftning 
föreskrivs en längre arkiveringsperiod. 
Försökspersonernas patientjournaler ska 
dock arkiveras i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Sponsorn och prövaren ska arkivera 
innehållet i prövningspärmen i minst 
tjugofem år efter den kliniska prövningens 
slut, om det inte i annan unionslagstiftning 
föreskrivs en längre arkiveringsperiod, och 
om ett godkännande för försäljning har 
beviljats för det testade 
prövningsläkemedlet, på grundval av 
resultaten för den kliniska prövningen, 
under den tid godkännandet för 
försäljning gäller för någon av de aktiva 
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principer som har prövats. 
Försökspersonernas patientjournaler ska 
dock arkiveras i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Eftersom vissa långsiktiga biverkningar uppkommer efter årtionden av användning är det 
viktigt att garantera en betydande tidsperiod för arkivering, som i synnerhet omfattar den tid 
ett läkemedel fortfarande används eller någon av dess aktiva principer.

Ändringsförslag 605
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ommärkning, ompackning, upplösning 
före användning eller förpackning, när 
dessa processer utförs vid sjukhus, 
vårdcentrum eller kliniker av farmaceuter 
eller andra personer som enligt gällande 
lagstiftning inom medlemsstaterna är 
behöriga att utföra detta, och om 
prövningsläkemedlet är avsett att enbart 
användas vid dessa inrättningar.

a) Märkning, ommärkning, packning,
ompackning, upplösning före användning 
eller förpackning, när dessa processer 
utförs vid sjukhus, vårdcentrum eller 
kliniker av farmaceuter eller andra 
personer som enligt gällande lagstiftning 
inom medlemsstaterna är behöriga att 
utföra detta, och om prövningsläkemedlet 
är avsett att enbart användas vid dessa 
inrättningar.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är ett förtydligande som garanterar att till exempel apotek i sjukhus 
som måste bereda vissa läkemedelsblandningar för användning i en klinisk prövning enligt 
den godkända studieplanen från sponsorn samt packa och märka blandningen fortfarande 
kommer att kunna göra detta utan att behöva tillstånd från tillverkaren.

Ändringsförslag 606
Dagmar Roth-Behrendt
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Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Beredning av läkemedel i enlighet med 
artikel 3.1 och 3.2 i direktiv 2001/83/EG.

c) Beredning av läkemedel i enlighet med 
artikel 3.1 och 3.2 i direktiv 2001/83/EG 
eller i enlighet med studieplanen från 
sponsorn.

Or. en


