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Ändringsförslag 607
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Prövningsläkemedel och 
tilläggsläkemedel som är godkända för 
försäljning ska vara märkta.

1. Prövningsläkemedel och 
tilläggsläkemedel som är godkända för 
försäljning ska inte ha någon ytterligare 
märkning.

Or. fr

Ändringsförslag 608
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Prövningsläkemedel och 
tilläggsläkemedel som är godkända för 
försäljning ska vara märkta. 

1. Prövningsläkemedel och 
tilläggsläkemedel som är godkända för 
försäljning saknar ytterligare märkning. 
Då kan de deltagande få en broschyr eller 
ett kort med viktig information om 
prövningen och ombes att spara denna 
information.

Or. en

Motivering

När prövningsläkemedlet har ett godkännande för försäljning är särskild märkning onödig 
och kostar pengar. Däremot skulle rekommendationen (GMP 2009) (bilaga 13, artikel 27) till 
försökspersonen att alltid bära på sig ett kort som anger att han eller hon deltar i en prövning 
med vissa uppgifter om denna prövning (se bilaga IV II-3) och eventuellt också vissa 
säkerhetsrekommendationer (t.ex. en prövning som avser ett antikoagulationsläkemedel eller 
ett antiepileptiskt läkemedel) vara till verklig praktisk nytta.
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Ändringsförslag 609
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) i enlighet med artikel 63.1, eller utgår

Or. fr

Ändringsförslag 610
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i enlighet med avdelning V i 
direktiv 2001/83/EG.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 611
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 b ska ytterligare uppgifter för 
identifiering av prövningen och 
kontaktpersonen finnas på ytter- och 
innerförpackningen för 
prövningsläkemedel som är godkända för 
försäljning, om det på grund av särskilda 
omständigheter vid den kliniska 
prövningen är nödvändigt för att 

utgår
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garantera försökspersonernas säkerhet 
eller att de data som genereras vid den 
kliniska prövningen är tillförlitliga och 
robusta. En förteckning över dessa 
ytterligare uppgifter som ska finnas på 
ytter- och innerförpackningen finns i 
bilaga IV.

Or. fr

Ändringsförslag 612
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För prövningar med låg eller 
medelhög risk ska apotek ha tillåtelse att 
paketera om och märka om läkemedel 
utan särskilt tillstånd vad gäller god 
tillverkningssed.

Or. en

Ändringsförslag 613
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska fastställa 
vilket språk som ska användas för 
uppgifterna på märkningen. Läkemedlet får 
märkas på flera språk.

Den berörda medlemsstaten ska fastställa 
vilket språk som ska användas för 
uppgifterna på märkningen och det ska 
vara ett av unionens officiella språk. 
Läkemedlet får märkas på flera språk.

Or. en
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Motivering

För att inga onödiga bördor ska påföras bör uppgifterna på märkningen finnas endast på 
språk som är officiella i EU. Detta bör inte hindra de berörda medlemsstaterna att föreskriva 
obligatorisk användning av ett språk som inte är ett officiellt språk i den medlemsstaten, men 
som har relevans med tanke på orten där de kliniska prövningarna utförs. Denna föreskrift 
bör också beaktas av medlemsstater med fler än ett av de officiella EU-språken.

Ändringsförslag 614
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 68 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En sponsor får överlåta någon eller alla 
sina arbetsuppgifter till en enskild person, 
ett företag, en institution eller en 
organisation. Överlåtelsen ska inte påverka 
sponsorns skyldigheter.

En sponsor får överlåta någon eller alla 
sina logistiska arbetsuppgifter till en 
enskild person, ett företag, en institution 
eller en organisation. Överlåtelsen ska inte 
påverka sponsorns vetenskapliga eller 
etiska skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 615
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 68 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prövaren och sponsorn får vara en och 
samma person.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 616
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 ska alla 
sponsorer vara skyldiga att utse en 
ansvarig sponsor för var och en av följande 
skyldigheter:

2. Genom undantag från punkt 1 kan alla 
sponsorer utse en huvudansvarig sponsor 
för var och en av följande skyldigheter:

Or. fr

Ändringsförslag 617
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 ska alla 
sponsorer vara skyldiga att utse en ansvarig 
sponsor för var och en av följande 
skyldigheter:

2. Genom undantag från punkt 1 ska alla 
sponsorer vara skyldiga att utse en ansvarig 
sponsor i en eller flera medlemsstater för 
var och en av följande skyldigheter:

Or. en

Motivering

Sponsorer överlåter ofta vissa skyldigheter till särskilda länder.

Ändringsförslag 618
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Att tillämpa de åtgärder som vidtagits i 
enlighet med artikel 78 i denna 
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förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 619
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Att tillämpa de åtgärder som vidtagits 
enligt artikel 37 om sponsorerna så 
önskar.

Or. fr

Ändringsförslag 620
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Att centralisera uppgifterna om 
säkerhetsövervakning och respektera de 
skyldigheter som anges i kapitel VII. 

Or. fr

Ändringsförslag 621
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 70 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorns kontaktperson i unionen Sponsorns legala ställföreträdande i 
unionen
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Or. en

Motivering

Det räcker inte med en kontaktperson, utan det behövs en legal ställföreträdande för att 
underlätta övervakning och kontroll framför allt när det gäller sponsorns ansvar, även om 
sponsorn är etablerad i tredjeland.

Ändringsförslag 622
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om sponsorn för en klinisk prövning inte 
är etablerad i unionen ska denna sponsor se 
till att det finns en kontaktperson som är 
etablerad i unionen. Alla de meddelanden 
till sponsorn som föreskrivs i denna 
förordning ska skickas till 
kontaktpersonen. Alla meddelanden till 
kontaktpersonen ska anses som 
meddelanden till sponsorn.

Om sponsorn för en klinisk prövning inte 
är etablerad i unionen ska denna sponsor se 
till att det finns en legal ställföreträdare
som är etablerad i unionen. Alla de 
meddelanden till sponsorn som föreskrivs i 
denna förordning ska skickas till den 
legala ställföreträdaren. Alla 
meddelanden till den legala 
ställföreträdaren ska anses som 
meddelanden till sponsorn.

Or. en

Motivering

Det räcker inte med en kontaktperson, utan det behövs en legal ställföreträdande för att 
underlätta övervakning och kontroll framför allt när det gäller sponsorns ansvar, även om 
sponsorn är etablerad i tredjeland.

Ändringsförslag 623
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 72 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skadestånd Försäkring och skadestånd
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Or. fr

Ändringsförslag 624
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar ska sponsorn se 
till att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
kapacitet.

För de kliniska prövningarna ska sponsorn 
se till att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
kapacitet.

Or. el

Motivering

För alla läkemedel, antingen de är godkända eller under klinisk prövning, gäller principen 
”inget läkemedel utan biverkningar”. Sålunda är inte åtskillnaden mellan låg och hög risk 
trovärdig i synnerhet när det inte finns några objektiva kriterier att mäta den. 

Ändringsförslag 625
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar ska sponsorn 
se till att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 

För alla kliniska prövningar ska sponsorn 
se till att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
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kapacitet. kapacitet.

Or. en

Motivering

Låginterventionsprövningar är inte nödvändigtvis riskfria. Oväntade biverkningar kan uppstå 
och försökspersonen måste få ersättning om detta inträffar. Sponsorn ska därför se till att 
ersättning för kliniska prövningar finns föreskriven i enlighet med artikel 73.3 stycke 2 där 
det anges att försäkringsavgiften ska baseras på risknivå. Försäkringsavgiften för prövningar 
med låg risk skulle således bli låg. 

Ändringsförslag 626
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar ska sponsorn 
se till att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
kapacitet.

För kliniska prövningar ska sponsorn se till 
att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
kapacitet.

Or. en

Motivering

Det är rimligt att låginterventionsprövningar omfattas av samma skadeståndsbestämmelser 
som andra prövningar. Enligt en av de grundläggande principerna för ansvar ska 
ersättningen vara proportionerlig till den skada som åsamkats. Därför är det inte försvarbart 
att undanta låginterventionsprövningar från de allmänna bestämmelserna, då ersättningens 
omfattning ska motsvara skadornas omfattning, inte interventionens omfattning. Risken för 
allvarliga skador bör inte uteslutas när det gäller låginterventionsprövningar.

Ändringsförslag 627
Alda Sousa
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Förslag till förordning
Artikel 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar ska sponsorn 
se till att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
kapacitet.

För kliniska prövningar ska sponsorn se till 
att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
kapacitet.

Or. en

Motivering

Om det inte finns ersättningskrav för skador som påvisats i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen för låginterventionsprövningar kommer personer som deltar i säkerhetsstudier 
efter att läkemedlet har godkänts inte ha rätt till ersättning.

Ändringsförslag 628
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Artikel 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar ska sponsorn 
se till att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
kapacitet.

För kliniska prövningar ska sponsorn se till 
att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
kapacitet.
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Or. el

Ändringsförslag 629
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar ska sponsorn se 
till att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
kapacitet.

För andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar ska sponsorn se 
till att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
kapacitet, och det ska kunna ske direkt, 
utan fastställande av sponsorns eller 
prövarens ansvar. Ersättningen kan även 
omfatta vård av fysiska skador, smärta 
och lidande som tar längre tid att läka. 
För att underlätta patienters tillgång till 
ersättningen, ska patienten erhålla tydlig 
och tillgänglig information om systemets 
begränsningar och villkor.

Or. en

Motivering

I tillämpliga nationella och internationella regelverk fastställs att skadestånd kan bestå av en 
summa pengar som kompenserar för psykiska och sociala besvär samt ekonomisk förlust, och 
de kan även omfatta vård av fysiska skador som tar längre tid att läka. Erfarenhet visar 
dessutom att den nationella lagstiftningen gör det relativt svårt för forskningsdeltagare att 
erhålla skadestånd, delvis beroende på begränsningar och villkor som inte framkommer vid 
prövningens början.

Ändringsförslag 630
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 72
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar ska sponsorn se 
till att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
kapacitet.

För andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar ska sponsorn se 
till att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning. vilket kan 
göras via en försäkring, för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
kapacitet.

När skadestånd betalas ut via försäkring 
kan sponsorn välja en enda försäkring för 
en eller flera kliniska prövningar i en 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att kommersiella försäkringar fortfarande är ett alternativ vid sidan av 
nationella skadeersättningssystem. Att låta sponsorer använda samma försäkring för flera 
kliniska prövningar i en medlemsstat kommer att ge lägre försäkringskostnader.

Ändringsförslag 631
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 72 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn ska se till att dess samtliga 
kliniska prövningar täcks av en 
försäkring i enlighet med gällande 
lagstiftning i de berörda medlemsstaterna.
Samtliga berörda medlemsstater ska 
införa ett försäkringssystem med en 
graderad kostnadsskala i förhållande till 
risknivån för den kliniska prövning som 
utförs på deras territorium.
För kliniska prövningar med låg risk och 
kliniska prövningar med medelhög risk 
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där det används behandlingsplaner som 
underbyggs av offentliggjorda uppgifter 
och/eller rekommendationer för 
standardbehandling från vetenskapliga 
sammanslutningar eller officiella organ, 
regleras beviljandet av ersättning för 
eventuella skador som vållats 
försökspersonen i den kliniska 
prövningen av det allmänna 
ersättningssystem som gäller i den 
berörda medlemsstaten.

Or. fr

Ändringsförslag 632
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 73 utgår
Nationell skadeersättningsmekanism

1. Medlemsstaterna ska föreskriva om en 
nationell skadeersättningsmekanism för 
utbetalning av skadestånd i enlighet med 
artikel 72.
2. Sponsorn ska anses följa 
bestämmelserna i artikel 72 om han eller 
hon utnyttjar den nationella 
skadeersättningsmekanismen i den 
berörda medlemsstaten.
3. Utnyttjande av den nationella 
skadeersättningsmekanismen ska vara 
gratis om den kliniska prövningen av 
objektivitetsskäl vid tidpunkten för 
ansökan om tillstånd för prövningen inte 
var avsedd att användas för att få ett 
godkännande för försäljning för 
läkemedlet.
För alla andra kliniska prövningar får en 
avgift tas ut för utnyttjande av den 
nationella skadeersättningsmekanismen. 
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Medlemsstaterna ska fastställa avgiften 
utan vinstsyfte, med beaktande av den 
kliniska prövningens risker, potentiella 
skador och sannolikheten för skador.

Or. el

Motivering

Den kliniska prövningen innebär fördelar men även i förekommande fall risker vars slutliga 
kostnad överförs till medlemsstatens medborgare när den nationella 
skadeersättningsmekanismen utnyttjas. 

Ändringsförslag 633
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Artikel 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 73 utgår
Nationell skadeersättningsmekanism

1. Medlemsstaterna ska föreskriva om en 
nationell skadeersättningsmekanism för 
utbetalning av skadestånd i enlighet med 
artikel 72.
2. Sponsorn ska anses följa 
bestämmelserna i artikel 72 om han eller 
hon utnyttjar den nationella 
skadeersättningsmekanismen i den 
berörda medlemsstaten.
3. Utnyttjande av den nationella 
skadeersättningsmekanismen ska vara 
gratis om den kliniska prövningen av 
objektivitetsskäl vid tidpunkten för 
ansökan om tillstånd för prövningen inte 
var avsedd att användas för att få ett 
godkännande för försäljning för 
läkemedlet.
För alla andra kliniska prövningar får en 
avgift tas ut för utnyttjande av den 
nationella skadeersättningsmekanismen. 
Medlemsstaterna ska fastställa avgiften 
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utan vinstsyfte, med beaktande av den 
kliniska prövningens risker, potentiella 
skador och sannolikheten för skador.

Or. el

Ändringsförslag 634
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva om en 
nationell skadeersättningsmekanism för 
utbetalning av skadestånd i enlighet med 
artikel 72.

1. För kliniska prövningar som vid 
tidpunkten för ansökan om tillstånd av 
objektivitetsskäl inte var avsedda att 
användas för att få ett godkännande för 
försäljning för läkemedlet, ska 
medlemsstaterna föreskriva om en 
nationell skadeersättningsmekanism för 
utbetalning av skadestånd i enlighet med 
artikel 72. Den nationella 
skadeersättningsmekanismen ska få 
anlitas gratis eller mot en symbolisk 
avgift.

Or. en

Motivering

Det är osäkert hur ett sådant system skulle fungera och finansieras. Tillgången till det 
nationella skadeersättningssystemet bör begränsas till icke-kommersiella kliniska prövningar. 
För att det ska ha ett verkligt mervärde bör detta system kunna anlitas antingen kostnadsfritt 
eller till en rimlig kostnad (en symbolisk avgift). Det kommersiella försäkringssystemet bör 
inte hamna i konkurrens med ett statligt system som inte har något vinstsyfte, då det kan leda 
till att försäkringsbolagen går i konkurs.

Ändringsförslag 635
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1



PE506.162v01-00 18/67 AM\928650SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva om en 
nationell skadeersättningsmekanism för 
utbetalning av skadestånd i enlighet med 
artikel 72.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva om en 
nationell skadeersättningsmekanism för 
utbetalning av skadestånd i enlighet med 
artikel 72. Kommissionen ska i enlighet 
med detta förbereda mer detaljerade 
riktlinjer.

Or. sl

Ändringsförslag 636
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva om en 
nationell skadeersättningsmekanism för 
utbetalning av skadestånd i enlighet med 
artikel 72.

1. Medlemsstaterna kan föreskriva om en 
nationell skadeersättningsmekanism för 
utbetalning av skadestånd i enlighet med 
artikel 72.

Or. fr

Ändringsförslag 637
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sponsorn ska anses följa 
bestämmelserna i artikel 72 om han eller 
hon utnyttjar den nationella 
skadeersättningsmekanismen i den 
berörda medlemsstaten.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 638
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utnyttjande av den nationella 
skadeersättningsmekanismen ska vara 
gratis om den kliniska prövningen av 
objektivitetsskäl vid tidpunkten för 
ansökan om tillstånd för prövningen inte 
var avsedd att användas för att få ett 
godkännande för försäljning för 
läkemedlet.

utgår

För alla andra kliniska prövningar får en 
avgift tas ut för utnyttjande av den 
nationella skadeersättningsmekanismen. 
Medlemsstaterna ska fastställa avgiften 
utan vinstsyfte, med beaktande av den 
kliniska prövningens risker, potentiella 
skador och sannolikheten för skador.

Or. en

Motivering

Tillgången till nationellt skadeersättningssystem bör begränsas till sponsorer av 
icke-kommersiella kliniska prövningar. Resten av texten har flyttats till punkt 1.

Ändringsförslag 639
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med föregående punkt i denna 
artikel ska sponsorerna anses följa 
artikel 72 om de utnyttjar den nationella 
skadeersättningsmekanismen i den 
berörda medlemsstaten.

Or. fr



PE506.162v01-00 20/67 AM\928650SV.doc

SV

Ändringsförslag 640
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För alla andra kliniska prövningar får en 
avgift tas ut för utnyttjande av den 
nationella skadeersättningsmekanismen. 
Medlemsstaterna ska fastställa avgiften 
utan vinstsyfte, med beaktande av den 
kliniska prövningens risker, potentiella 
skador och sannolikheten för skador.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 641
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Adekvat och omfattande information om 
begränsningar och villkor ska delas ut till 
prövningsdeltagare så att de får tillgång 
till skadeersättningssystemen.
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Or. en

Motivering

I tillämpliga nationella och internationella regelverk fastställs att skadestånd kan bestå av en 
summa pengar som kompenserar för psykiska och sociala besvär samt ekonomisk förlust, och 
kan även omfatta vård av fysiska skador som tar längre tid att läka. Erfarenhet visar 
dessutom att den nationella lagstiftningen gör det relativt svårt för forskningsdeltagare att 
erhålla skadestånd, delvis beroende på begränsningar och villkor som inte framkommer vid 
prövningens början.

Ändringsförslag 642
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ändra någon aspekt av den kliniska 
prövningen.

c) Ändra någon aspekt av den kliniska 
prövningen. Om åtgärderna rör aspekter 
som omfattas av artikel 6 ska man följa 
bedömningsförfarandet så som det 
beskrivs i artiklarna 18 och 19.

Or. en

Motivering

Om en medlemsstat när som helst kan ändra prövningen unilateralt är bedömningen 
meningslös.

Ändringsförslag 643
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Icke-kommersiella sponsorer ska 
undantas från eventuella 
inspektionsavgifter.

Or. en
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Motivering

Icke-kommersiella sponsorer bör inte tvingas betala dessa avgifter, som ofta kan motsvara 
10 procent av budgeten för en akademisk klinisk prövning.

Ändringsförslag 644
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter inspektionen ska den medlemsstat 
under vars ansvar inspektionen har utförts 
utarbeta en inspektionsrapport. 
Medlemsstaten ska se till att sponsorn för 
den kliniska prövningen i fråga har tillgång 
till inspektionsrapporten och ska även 
skicka den till EU-databasen via 
EU-portalen.

5. Efter inspektionen ska den medlemsstat 
under vars ansvar inspektionen har utförts 
utarbeta en inspektionsrapport. 
Medlemsstaten ska se till att sponsorn för 
den kliniska prövningen i fråga har tillgång 
till inspektionsrapporten och ska även 
skicka den till EU-databasen via 
EU-portalen, där den ska finnas allmänt 
tillgänglig.

Or. en

Motivering

Försökspersoner som deltar i en klinisk prövning har rätt att veta om prövningen har 
genomförts i enlighet med bestämmelserna, och kunna ta tillbaka sitt samtycke om de så 
önskar. Inspektionerna utförs i allmänhetens intresse och finansieras ofta med allmänna 
medel, därför bör rapporten vara allmänt tillgänglig.

Ändringsförslag 645
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När inspektionsrapporten görs tillgänglig 
för sponsorn ska den medlemsstat som 
avses i första stycket se till att sekretessen 

utgår
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bevaras.

Or. en

Motivering

Försökspersoner som deltar i en klinisk prövning har rätt att veta om prövningen har 
genomförts i enlighet med bestämmelserna, och kunna ta tillbaka sitt samtycke om de så 
önskar. Inspektionerna utförs i allmänhetens intresse och finansieras ofta med allmänna 
medel, därför bör rapporten vara allmänt tillgänglig.

Ändringsförslag 646
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att medlemsstaterna korrekt övervakar 
efterlevnaden av denna förordning,

utgår

Or. en

Motivering

Denna punkt skulle innebära att kommissionen får befogenhet att inspektera medlemsstater 
för att kontrollera att de efterlever förordningen. Kommissionen förklarar inte varför man har 
infört denna befogenhet utöver redan befintliga verktyg för att säkerställa medlemsstaternas 
efterlevnad.

Ändringsförslag 647
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att regelverket för kliniska prövningar 
som genomförs utanför unionen garanterar 
att artikel 25.3 i denna förordning 
efterlevs.

c) att regelverket för kliniska prövningar 
som genomförs utanför unionen garanterar 
att artikel 25.5 i denna förordning 
efterlevs.
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Or. fr

Motivering

Hänvisningen till artikel 25 behöver rättas. Kliniska prövningar utanför unionen behandlas i 
punkt 5, inte i punkt 3.

Ändringsförslag 648
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) om regelverket för kliniska prövningar 
som genomförs utanför unionen 
säkerställer att artikel 25.5 i förordningen 
efterlevs.

Or. en

Motivering

Efterlevnaden av artikel 25.5 i förslaget till förordning bör garanteras. När en klinisk 
prövning genomförs utanför unionen bör kommissionen kontrollera efterlevnaden av 
principerna i artikel 3 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag 649
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får utföra inspektioner 
om den anser det vara nödvändigt.

2. Kommissionen får utföra inspektioner 
om den anser det vara nödvändigt. En 
sammanfattning av kommissionens 
inspektionsrapport ska finnas allmänt 
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tillgänglig i EU-databasen.

Or. en

Motivering

Inspektionerna skulle utföras i allmänhetens intresse och därför bör rapporten vara allmänt 
tillgänglig.

Ändringsförslag 650
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Icke-kommersiella sponsorer ska 
undantas från eventuella 
inspektionsavgifter.

Or. en

Motivering

Icke-kommersiella sponsorer bör inte behöva betala dessa avgifter, som ofta kan motsvara 
10 procent av budgeten för en akademisk klinisk prövning.

Ändringsförslag 651
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 77 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska skapa och upprätthålla 
en webbportal som fungerar som en 
gemensam ingång på unionsnivå för 
inlämning av data och information om 
kliniska prövningar i enlighet med denna 
förordning.

Europeiska läkemedelsmyndigheten ska å 
kommissionens vägnar skapa och 
upprätthålla en webbportal som fungerar 
som en gemensam ingång på unionsnivå 
för inlämning av data och information om 
kliniska prövningar i enlighet med denna 
förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 652
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 77 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska skapa och upprätthålla 
en webbportal som fungerar som en 
gemensam ingång på unionsnivå för 
inlämning av data och information om 
kliniska prövningar i enlighet med denna 
förordning.

Kommissionen ska skapa och upprätthålla 
en webbportal som fungerar som en 
gemensam ingång på unionsnivå för 
inlämning av data och information om 
kliniska prövningar i enlighet med denna 
förordning. Portalens tekniska utformning 
ska göra den lätthanterlig och 
resultatinriktad, så att onödigt arbete kan 
undvikas.

Or. fi

Ändringsförslag 653
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 77 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-portalen ska kopplas till databaser 
som nämns i förordningar [om 
medicintekniska produkter och in vitro 
medicintekniska produkter] så att 
sponsorer av kliniska prövningar som 
omfattas av en förordning eller båda 
förordningarna endast behöver använda 
en plattform, detta för att undvika 
överlappning av information och 
dokument.

Or. en
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Motivering

Vissa kliniska prövningar kan omfattas av flera av EU:s förordningar som alla kräver 
liknande dokumentation och registrering i en databas som är specifik för varje förordning. 
För att stimulera den kliniska forskningen bör all kommunikation ske via en enda portal. Alla 
kliniska prövningar, även nationella, bör använda portalen, då detta är enda sättet att 
förhindra att medlemsstater bygger överlappande plattformar. Det är även möjligt att vissa 
prövningar i ett senare skede kräver en andra eller tredje medlemsstats medverkan för att nå 
rekryteringsmålen för en oväntat svår patientgrupp.

Ändringsförslag 654
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 77 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De data och den information som lämnas in 
via EU-portalen ska lagras i den 
EU-databas som avses i artikel 78.

De data och den information som lämnas in 
via EU-portalen ska lagras i den 
EU-databas som avses i artikel 78. Det ska 
även vara möjligt att begränsa 
användningen av portalen till det 
nationella språket när det gäller 
undersökningar som inte berör 
flera medlemsstater.

Or. fi

Ändringsförslag 655
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska skapa och 
upprätthålla en databas på unionsnivå 
(nedan kallad EU-databasen).
Kommissionen ska vara registeransvarig.

1. Europeiska läkemedelsmyndigheten ska 
å Europeiska kommissionens vägnar
skapa och upprätthålla en databas på 
unionsnivå (nedan kallad EU-databasen).
Europeiska läkemedelsmyndigheten ska 
vara registeransvarig.

Or. en
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Ändringsförslag 656
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EU-databasen ska upprättas för att 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska kunna samarbeta där det är nödvändigt 
för tillämpningen av denna förordning och 
för att de ska kunna söka efter specifika 
kliniska prövningar. Den ska också göra 
det möjligt för sponsorer att hänvisa till 
tidigare ansökningar om tillstånd för 
klinisk prövning eller för en väsentlig 
ändring.

2. EU-databasen ska upprättas för att 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska kunna samarbeta där det är nödvändigt 
för tillämpningen av denna förordning och 
för att de ska kunna söka efter specifika 
kliniska prövningar. Den ska också göra 
det möjligt för sponsorer att hänvisa till 
tidigare ansökningar om tillstånd för 
klinisk prövning eller för en väsentlig 
ändring. Den allmänt tillgängliga 
informationen i databasen ska bidra till 
att skydda folkhälsan och gynna 
innovation inom EU:s medicinska 
forskning, och samtidigt erkänna 
sponsorernas rättmätiga ekonomiska 
intressen.

Or. en

Motivering

Databasen bör främja förordningens mål att skydda folkhälsan och göra EU:s medicinska 
forskning mer effektiv och konkurrenskraftig.

Ändringsförslag 657
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EU-databasen ska upprättas för att 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 

2. EU-databasen ska upprättas för att 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
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ska kunna samarbeta där det är nödvändigt 
för tillämpningen av denna förordning och 
för att de ska kunna söka efter specifika 
kliniska prövningar. Den ska också göra 
det möjligt för sponsorer att hänvisa till 
tidigare ansökningar om tillstånd för 
klinisk prövning eller för en väsentlig 
ändring.

ska kunna samarbeta där det är nödvändigt 
för tillämpningen av denna förordning och 
för att allmänheten ska kunna söka efter 
specifika kliniska prövningar och för att 
medborgare och yrkesverksamma ska 
kunna fatta informerade beslut om 
läkemedel. Den ska också göra det möjligt 
för sponsorer att hänvisa till tidigare 
ansökningar om tillstånd för klinisk 
prövning eller för en väsentlig ändring.

Or. en

Motivering

Utöver att gynna samarbetet mellan medlemsstaterna skulle databasen även utarbetas med 
avsikt att förse både medborgare, läkare och oberoende forskare med information som 
hjälper dem att fatta informerade beslut om sin hälsa.

Ändringsförslag 658
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EU-databasen ska upprättas för att 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska kunna samarbeta där det är nödvändigt 
för tillämpningen av denna förordning och 
för att de ska kunna söka efter specifika 
kliniska prövningar. Den ska också göra 
det möjligt för sponsorer att hänvisa till 
tidigare ansökningar om tillstånd för 
klinisk prövning eller för en väsentlig 
ändring.

2. EU-databasen ska upprättas för att 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska kunna samarbeta där det är nödvändigt 
för tillämpningen av denna förordning och 
för att de ska kunna söka efter specifika 
kliniska prövningar. Den ska också göra 
det möjligt för sponsorer att hänvisa till 
tidigare ansökningar om tillstånd för 
klinisk prövning eller för en väsentlig 
ändring. Den ska också ge 
EU-medborgare tillgång till klinisk 
information om läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 659
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EU-databasen ska upprättas för att 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska kunna samarbeta där det är nödvändigt 
för tillämpningen av denna förordning och 
för att de ska kunna söka efter specifika 
kliniska prövningar. Den ska också göra 
det möjligt för sponsorer att hänvisa till 
tidigare ansökningar om tillstånd för 
klinisk prövning eller för en väsentlig 
ändring.

2. EU-databasen ska upprättas för att 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska kunna samarbeta där det är nödvändigt 
för tillämpningen av denna förordning och 
för att de ska kunna söka efter specifika 
kliniska prövningar. Den ska också göra 
det möjligt för sponsorer att hänvisa till 
tidigare ansökningar om tillstånd för 
klinisk prövning eller för en väsentlig 
ändring. Den ska slutligen göra det möjligt 
att informera allmänheten.

Or. fr

Ändringsförslag 660
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifterna från en klinisk prövning ska 
offentliggöras i EU-databasen senast två 
år efter prövningens slut i enlighet med 
definitionen i artikel 34.3 andra stycket.

Or. fr

Ändringsförslag 661
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EU-databasen ska vara offentlig, 
förutom om alla eller delar av de data och 
den information som ingår ska omfattas 
av sekretess på någon av följande 
grunder:

3. EU-databasen ska vara offentlig.

Or. en

Motivering

För att skapa god insyn och säkerställa tillgängligheten för oberoende forskare som vill göra 
slumpmässiga prövningar och metaanalyser bör databasen vara allmänt tillgänglig.

Ändringsförslag 662
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skydd av personuppgifter i enlighet med 
förordning (EG) nr 45/2001.

utgår

Or. en

Motivering

Undantaget från full insyn är överflödigt på grund av artikel 78.5.

Ändringsförslag 663
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skydd av information som rör utgår
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affärshemligheter.

Or. en

Motivering

Enligt Europeiska ombudsmannen innehåller ett prövningsprotokoll ingenting som kan 
betraktas som kommersiellt konfidentiellt (förslag till rekommendation 2560/2007/BEH). 
Vidare bör folkhälsan och medborgarnas rätt till information gå före kommersiell 
konfidentialitet. Försökspersoner deltar frivilligt i forskning för samhällets och framtida 
patienters skull, inte för att gynna ett visst läkemedelsföretag.

Ändringsförslag 664
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin, 
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skydd av information som rör 
affärshemligheter.

– Skydd av information som rör 
affärshemligheter, i synnerhet när 
informationen rör kliniska prövningar 
som är avsedda att stödja ansökan om
försäljningstillstånd för indikationer som 
ännu inte har godkänts.

Or. en

Motivering

Databasen bör inte omöjliggöra skydd av immateriell eller industriell egendom, eller hindra 
sponsorer att använda resultaten av forskningen.

Ändringsförslag 665
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skydd av information som rör – Skydd av information som rör 
affärshemligheter, särskilt beroende på 
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affärshemligheter. huruvida läkemedlet godkänts.

Or. en

Ändringsförslag 666
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Säkerställande av att medlemsstaterna 
effektivt kan övervaka genomförandet av 
en klinisk prövning.

utgår

Or. en

Motivering

Uppgifter om kliniska prövningar är vetenskapliga data som i första hand tillhör 
allmänheten. Folkhälsan bör komma främst. För att skapa god insyn och säkerställa 
tillgängligheten för enskilda forskare som vill göra slumpmässiga prövningar och 
metaanalyser bör databasen vara allmänt tillgänglig.

Ändringsförslag 667
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skydd av konfidentiella vetenskapliga 
uppgifter som ännu inte har genomgått en 
första vetenskaplig publicering.

Or. fr



PE506.162v01-00 34/67 AM\928650SV.doc

SV

Ändringsförslag 668
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En sammanfattning av resultaten av 
den kliniska prövningen ska 
offentliggöras i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 34.

Or. fr

Ändringsförslag 669
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Försökspersonernas personuppgifter ska 
inte vara allmänt tillgängliga.

5. Försökspersonernas personuppgifter,
information som rör affärshemligheter
eller information som underminerar 
immateriell äganderätt ska inte vara 
allmänt tillgängliga.

Or. en

Motivering

Denna förordning bör skydda europeiska forskares mervärde och expertis samt deras rätt att 
ta tillvara resultatet av investeringar som gjorts för att kunna utföra en klinisk prövning.
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Ändringsförslag 670
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Sponsorn ska ständigt uppdatera den
information som finns i EU-databasen om 
eventuella ändringar av kliniska prövningar 
som inte utgör väsentliga ändringar men 
som är relevanta för medlemsstaternas 
övervakning av den kliniska prövningen.

6. Sponsorn ska regelbundet uppdatera för 
prövningen eller allmänintresset relevant 
information som finns i EU-databasen om 
eventuella ändringar av kliniska prövningar 
som inte utgör väsentliga ändringar men 
som är relevanta för medlemsstaternas 
övervakning av den kliniska prövningen.

Or. fi

Ändringsförslag 671
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att den registrerade kan utnyttja sin 
rättighet att bli informerad om att 
behandling sker, att få tillgång till 
uppgifterna, begära rättelse och att göra 
invändningar mot behandlingen i enlighet 
med förordning (EG) nr 45/2001 eller 
nationell lagstiftning om uppgiftsskydd 
som genomför direktiv 95/46/EG. De ska 
se till att den registrerade kan utöva rätten 
att få tillgång till uppgifter som gäller 
honom eller henne och rätten att få 
ofullständiga eller inkorrekta uppgifter 
korrigerade och raderade. Inom ramen för 
sina respektive skyldigheter ska 
kommissionen och medlemsstaterna se till 
att inkorrekt och olagligt behandlade 
uppgifter raderas, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning. Uppgifterna ska korrigeras 
eller raderas så fort som möjligt, men 

7. Kommissionen, 
Europeiska läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaterna ska se till att den 
registrerade kan utnyttja sin rättighet att bli 
informerad om att behandling sker, att få 
tillgång till uppgifterna, begära rättelse och 
att göra invändningar mot behandlingen i 
enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 
eller nationell lagstiftning om 
uppgiftsskydd som genomför 
direktiv 95/46/EG. De ska se till att den 
registrerade kan utöva rätten att få tillgång 
till uppgifter som gäller honom eller henne 
och rätten att få ofullständiga eller 
inkorrekta uppgifter korrigerade och 
raderade. Inom ramen för sina respektive 
skyldigheter ska kommissionen, 
Europeiska läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaterna se till att inkorrekt och 
olagligt behandlade uppgifter raderas, i 
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senast 60 dagar efter den registrerades 
begäran.

enlighet med tillämplig lagstiftning. 
Uppgifterna ska korrigeras eller raderas så 
fort som möjligt, men senast 60 dagar efter 
den registrerades begäran.

Or. en

Ändringsförslag 672
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. En hyperlänk till de kliniska 
studierapporterna i myndighetens databas 
ska finnas med i
”Common technical document” för 
försäljningstillstånd, samt i den offentliga 
utredningsrapporten.

Or. en

Ändringsförslag 673
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning påverkar inte 
medlemsstaternas möjlighet att ta ut 
avgifter för de verksamheter som fastställs 
i denna förordning, förutsatt att storleken 
på avgiften fastställs på ett öppet sätt och i 
enlighet med principen om 
kostnadstäckning.

Denna förordning påverkar inte 
medlemsstaternas möjlighet att ta ut 
avgifter för de verksamheter som fastställs 
i denna förordning, förutsatt att storleken 
på avgiften fastställs på ett öppet sätt och i 
enlighet med principen om 
kostnadstäckning. Medlemsstater kan 
införa reducerade avgifter för kliniska 
prövningar utan vinstsyfte.

Or. en
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Motivering

Kliniska prövningar utan vinstsyfte bör ges vissa förmåner när det gäller de ekonomiska 
kraven.

Ändringsförslag 674
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Artikel 83 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En avgift per verksamhet per medlemsstat Avgifter per verksamhet per medlemsstat

Or. el

Motivering

Fastställande av avgifter är endast en nationell fråga.

Ändringsförslag 675
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Artikel 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller bedömning enligt kapitlen II 
och III ska medlemsstaterna inte kräva att 
avgifter betalas till flera olika organ som 
deltar i denna bedömning.

När det gäller bedömning enligt kapitlen II 
och III ska medlemsstaterna inte kräva att 
avgifter betalas till flera olika organ som 
deltar i denna bedömning enligt praxis i 
ifrågavarande medlemsstat.

Or. el

Motivering

Fastställande av avgifter är endast en nationell fråga.

Ändringsförslag 676
Petru Constantin Luhan
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Förslag till förordning
Artikel 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller bedömning enligt kapitlen II 
och III ska medlemsstaterna inte kräva att 
avgifter betalas till flera olika organ som 
deltar i denna bedömning.

När det gäller bedömning enligt 
kapitlen II, III och VII ska 
medlemsstaterna inte kräva att avgifter 
betalas till flera olika organ som deltar i 
denna bedömning.

Medlemsstater ska överväga att undanta
icke-kommersiella sponsorer från dessa 
avgifter.

Or. en

Motivering

Artikel 83 ska även innehålla hänvisningen till kapitel VII då det även finns avgifter för 
säkerhetsrapportering. Vidare bör icke-kommersiella sponsorer inte tvingas betala dessa 
avgifter, vilket redan är fallet i många medlemsstater.

Ändringsförslag 677
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 27, 42, 60 och 67 ska 
ges till kommissionen tills vidare från och 
med den dag då den här förordningen 
träder i kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 27, 42, 60 och 67 ska 
ges till kommissionen under fem år från 
och med den dag då den här förordningen 
träder i kraft. Kommissionen ska avlägga 
en rapport om befogenheten att anta 
delegerade akter senast nio månader före 
femårsperiodens slut. Befogenheten att 
anta delegerade akter ska underförstått 
förlängas med lika långa perioder om inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast 
tre månader före varje periods slut.

Or. en
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Ändringsförslag 678
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Danuta Maria Hübner, Alojz Peterle

Förslag till förordning
Artikel 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av nationell lagstiftning som, 
av skäl som inte tas upp i denna 
förordning, förbjuder eller begränsar 
användning av specifika typer av 
mänskliga celler eller djurceller, eller 
försäljning, tillhandahållande eller 
användning av läkemedel som innehåller, 
består av eller härrör från sådana celler. 
Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna uppgifter om relevant nationell 
lagstiftning.

Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av nationell lagstiftning som, 
av skäl som inte tas upp i denna 
förordning, förbjuder eller begränsar 
användning av specifika typer av 
mänskliga celler eller djurceller, eller 
försäljning, tillhandahållande eller 
användning av läkemedel som innehåller, 
består av eller härrör från sådana celler. 
Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna uppgifter om relevant nationell 
lagstiftning. Inga genterapeutiska 
prövningar får genomföras som resulterar 
i att försökspersonens könsstamcellers 
genetiska identitet förändras.

Or. en

Motivering

Förordningen kanske inte kommer efter det befintliga direktivet. Vi bör därför använda det 
nuvarande direktivets formulering.
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Ändringsförslag 679
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 88 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prövningsläkemedel som är gratis för 
försökspersonen

Kliniska prövningar som är gratis för 
försökspersonen

Or. en

Ändringsförslag 680
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
medlemsstaternas ansvar för att besluta om 
sin hälso- och sjukvårdspolitik samt för att 
organisera och ge hälso- och sjukvård ska 
kostnaderna för prövningsläkemedel inte 
bäras av försökspersonen.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
medlemsstaternas ansvar för att besluta om 
sin hälso- och sjukvårdspolitik samt för att 
organisera och ge hälso- och sjukvård ska 
kostnaderna för kliniska prövningar och 
låginterventionsprövningar inte bäras av 
försökspersonen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ange den grundläggande etiska principen att inga kostnader för kliniska 
prövningar ska bäras av försökspersoner i kliniska prövningar. Därför måste artikelns 
tillämpningsområde utökas från kostnader för prövningsläkemedel till alla kostnader för 
kliniska prövningar.

Ändringsförslag 681
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Godkännande, tillstånd eller 
dokumentationskrav som omfattas av 
någon av de förordningar som nämns i 
punkterna 1 och 2 ska övervägas i 
samband med och omfattas av 
tillståndsförfarandet i kapitel II i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Underrättelser till eller tillstånd från myndighet för uppgiftsskydd för enskilda projekt bör 
hanteras direkt i samband med tillståndsförfarandet och inom samma tidsfrister.

Ändringsförslag 682
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 91a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91a
Översyn

Fem år efter förordningens 
ikraftträdande, och vart femte år därefter, 
ska kommissionen avlägga en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, om 
tillämpningen av förordningen. 
Rapporten ska innehålla utförlig 
information om de olika kliniska 
prövningar som godkänts i enlighet med
denna förordning. Kommissionen ska, 
när det är lämpligt, lägga fram ett 
lagförslag utifrån rapporten, för att 
uppdatera bestämmelserna i gällande 
förordning.

Or. en
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Motivering

Framsteg inom teknik och medicin innebär att kliniska prövningar utvecklas fort. Tack vare 
en översynsklausul kan förordningen snabbt anpassas till nödvändiga förändringar.

Ändringsförslag 683
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 91a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91a
Översyn av förordningen

Efter det att denna förordning trätt i kraft 
ska kommissionen vart femte år lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en bedömning av den 
praktiska tillämpningen av förordningen. 
I denna rapport ska kommissionen 
granska hur tillämpningen påverkar den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
och vilka åtgärder som bör anpassas för 
att upprätthålla den europeiska kliniska 
forskningens konkurrenskraft.

Or. fr

Motivering

Kommissionen bör regelbundet och detaljerat granska hur förordningen påverkar den 
kliniska forskningen i Europa. Syftet är att säkerställa att denna förordning gör det möjligt att 
stödja den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom detta föränderliga område (EU:s 
tillvägagångssätt för ”smart lagstiftning”).

Ändringsförslag 684
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den [ange 
datum – två år efter offentliggörandet].

Den ska tillämpas från och med det datum 
då EU-portalens alla funktioner har fått 
ett positivt utlåtande från 
Europeiska läkemedelsmyndighetens 
ständiga kommitté för humanläkemedel.

Or. en

Motivering

EU-portalen är en så viktig del i den nya lagstiftningen att den inte kan tillämpas utan en helt 
fungerande portal. Därför bör förordningen börja tillämpas först när portalen är helt 
fungerande och medlemsstaterna har kommit överens om det.

Ändringsförslag 685
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sponsorn ska i tillämpliga fall hänvisa 
till tidigare ansökningar. Om dessa 
ansökningar har lämnats in av en annan 
sponsor ska ett skriftligt avtal från den 
sponsorn lämnas in.

1. Sponsorn ska i tillämpliga fall hänvisa 
till tidigare ansökningar genom att 
använda sitt registreringsnummer för 
allmän prövning eller 
registreringsnummer i EU-portalen. Om 
dessa ansökningar har lämnats in av en 
annan sponsor ska ett skriftligt avtal från 
den sponsorn lämnas in.

Or. en

Ändringsförslag 686
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. EU-portalen ska göra det möjligt för 
sponsorer att skriva under elektroniskt 
genom att tillhandahålla tillräckliga 
garantier om undertecknaren utan att 
extra pappersarbete tillkommer.

Or. en

Motivering

I dag kräver en del medlemsstater många olika dokument med namnteckningar och dokument 
som utfärdats av notarier för att intyga att undertecknaren av dokumentet är behörig att 
skriva under på sponsorns vägnar. Så ska inte längre vara fallet.

Ändringsförslag 687
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ansökningshandlingarna för en 
ansökan enligt artikel 11 ska begränsas 
till avsnitten 2–10 i denna bilaga.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av att artikel 11 har strukits.

Ändringsförslag 688
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – punkt 6 – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● Om prövningsgruppen uppvisar specifika ● Om prövningsgruppen uppvisar specifika 
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särdrag, till exempel om det finns 
försökspersoner som inte kan lämna sitt 
informerade samtycke eller är underåriga.

särdrag, till exempel om det finns 
försökspersoner som inte kan lämna sitt 
informerade samtycke eller är underåriga 
eller som tillhör andra sårbara 
befolkningsgrupper (dvs. 
omyndigförklarade personer, gravida och 
fångar).

Or. en

Ändringsförslag 689
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – punkt 6 – punktsats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● Om prövningen är utformad för att testa 
ett läkemedels terapeutiska nytta och nytta 
för folkhälsan för en viss målgrupp.

Or. en

Motivering

Prövningsdeltagare bör återspegla målgruppen så noga som möjligt för det läkemedel som 
testas. Detta är i synnerhet viktigt för prövningar i fas III och fas IV när läkemedlets säkerhet 
och effekt ska bedömas genom prövningar på sådana personer som sannolikt kommer att 
använda läkemedlet när det kommit ut på marknaden. Tidigare faser testar mer 
grundläggande säkerhetskrav där det inte är lika viktigt att samla ihop en representativ grupp 
av prövningsdeltagare.

Ändringsförslag 690
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – punkt 6 – punktsats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● Om den kliniska prövningen innefattar 
användning av prövningsläkemedel som 
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inte godkänts för försäljning och om en 
toxikologisk undersökning har utförts.

Or. en

Motivering

I enlighet med den tillagda artikeln 4b (ny) om toxikologiska undersökningar.

Ändringsförslag 691
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – punkt 6 – punktsats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● Om den kliniska prövningen utgör ett 
viktigt bidrag för att öka förståelsen för en 
sjukdoms fysiologi och patologi där 
information saknas, i synnerhet vid 
sällsynta och mycket sällsynta sjukdomar.

Or. en

Motivering

Många sällsynta och mycket sällsynta sjukdomar har ännu inte blivit korrekt identifierade 
eller förstås endast delvis. Om kliniska prövningar kopplas till patienter som drabbats av 
sådana sjukdomar kommer kunskapen om dessa sjukdomar att förbättras betydligt tack vare 
resultaten från bedömningarna. Den rapporterande medlemsstaten måste känna till detta 
mervärde.

Ändringsförslag 692
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Protokollet ska, om möjligt, skrivas i
ett lättillgängligt format, som till exempel 
ett sökbart pdf-dokument i stället för 
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scannade bilder.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att sökningen av relevant information i protokollen underlättas.

Ändringsförslag 693
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Rapporten ska framför allt innehålla 
följande

13. Rapporten eller dess bilagor ska 
framför allt innehålla följande

Or. en

Motivering

Bilaga I innehåller en beskrivning av vad protokollet måste innehålla. All sådan information 
är verkligen viktig, men en del av informationen är inte alltid en integrerad del av protokollet 
(läkemedelsbehandling anges typiskt nog i ett separat dokument).

Ändringsförslag 694
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● En etisk bedömning av den kliniska 
prövningen och respekten för 
Helsingforsdeklarationens principer.

Or. es
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Ändringsförslag 695
Margrete Auken, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● Grundläggande parametrar för resultat.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att grundläggande parametrar för resultat definieras i protokollet för att 
undvika att resultaten manipuleras.

Ändringsförslag 696
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● En plan för hela den statistiska 
analysen om det är möjligt, och om den 
ändras under prövningen en motivering 
för alla sådana ändringar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att planen för den statistiska analysen inte ändras betydligt under en prövning 
utan att en motivering görs.

Ändringsförslag 697
Margrete Auken, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

● En beskrivning av grupper och 
undergrupper av de försökspersoner som 
deltar i den kliniska prövningen (ålder, 
kön och om försökspersonerna är friska 
personer som deltar frivilligt eller 
patienter).

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget kompletterar föredragandens ändringsförslag 25. Data från kliniska 
undersökningar kan endast anses vara tillförlitliga och gedigna om de återspeglar de 
befolkningsgrupper (dvs. kvinnor och äldre) som sannolikt kommer att använda det läkemedel 
som testas. De grupper och undergrupper som deltar i den kliniska prövningen, deras ålder 
och kön, och om försökspersonerna är friska frivilliga personer eller patienter måste anges 
tydligt i protokollet.

Ändringsförslag 698
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inga äldre personer eller kvinnor 
deltar i den kliniska prövningen, en 
förklaring och motivering till dessa 
uteslutningskriterier.

● Om försökspersonerna i prövningen 
inte återspeglar en representativ 
fördelning i ålder och/eller kön måste 
detta motiveras eller förklaras.

Or. en

Motivering

Prövningsdeltagare bör återspegla målgruppen så noga som möjligt för det läkemedel som 
testas. Detta är i synnerhet viktigt för prövningar i fas III och fas IV när läkemedlets säkerhet 
och effekt ska bedömas genom prövningar på sådana personer som sannolikt kommer att 
använda läkemedlet när det kommit ut på marknaden. Tidigare faser testar mer 
grundläggande säkerhetskrav där det inte är lika viktigt att samla ihop en representativ grupp 
av prövningsdeltagare.
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Ändringsförslag 699
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● En riskbedömning som tar upp alla 
risker vid en klinisk prövning, nämligen:
I. Försökspersonernas rättigheter kan 
riskeras:
1. Information och informerat samtycke,
2. skydd av personuppgifter.
II. Försökspersonernas fysiska integritet 
och säkerhet kan riskeras:
1. Säkerhet vid ingripande i 
behandlingen,
2. risk för diagnostisk intervention,
3. patientpopulationens sårbarhet.
III. Dataintegriteten och folkhälsan kan 
riskeras:
1. Uppgifters kvalitet, datahantering och 
analys, tillgång till uppgifter och 
publicering,
2. resultatens trovärdighet,
3. effekter för folkhälsan.

Or. en

Motivering

En riskbedömning ska vara en del av ansökan och styra kvalitetskontrollen och 
övervakningsplanen.

Ändringsförslag 700
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

● En beskrivning av riktlinjerna för 
publicering.

● En beskrivning av riktlinjerna för 
publicering även vid negativa resultat.

Or. en

Ändringsförslag 701
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● Kopior på enkäter som tillhör 
undersökningsrapporten.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att inkludera rapportens enkäter eftersom insamlade uppgifter kan påverkas av 
hur frågorna ställs.

Ändringsförslag 702
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● En detaljerad beskrivning av åtgärder 
som antagits för att minska rädsla, smärta 
och lidande samt obehag vid pediatrisk 
forskning.

Or. en
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Motivering

I enlighet med ICH-GCP, EU:s etiska rekommendationer för pediatrisk forskning 
(Eudralex vol. 10/2008) och Oviedokonventionen samt dess tilläggsprotokoll om biomedicinsk 
forskning.

Ändringsförslag 703
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 16b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● En detaljerad beskrivning av åtgärder 
som antagits för att säkerställa en 
restriktiv användning av placebo i 
pediatriska prövningar.

Or. en

Motivering

I enlighet med ICH-GCP, EU:s etiska rekommendationer för pediatrisk forskning 
(Eudralex vol. 10/2008) och Oviedokonventionen samt dess tilläggsprotokoll om biomedicinsk 
forskning.

Ändringsförslag 704
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 16c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● En detaljerad beskrivning av 
förfaranden som antagits av sponsorn för 
att regelbundet övervaka och omvärdera 
riskförhållandet och forskningen.

Or. en
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Ändringsförslag 705
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 16d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● En beskrivning av huruvida prövningen 
upprepar liknande undersökningar 
utifrån en identisk hypotes (vilket bör 
undvikas).

Or. en

Ändringsförslag 706
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 16e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● En beskrivning av den pediatriska 
expertis som kommer att finnas till hands 
vid alla prövningsställen.

Or. en

Motivering

I enlighet med ICH-GCP, EU:s etiska rekommendationer för pediatrisk forskning 
(Eudralex vol. 10/2008) och Oviedokonventionen samt dess tilläggsprotokoll om biomedicinsk 
forskning.

Ändringsförslag 707
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 16f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● Lämpliga åldersanpassade 
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formuleringar på läkemedel för barn.

Or. en

Motivering

I enlighet med ICH-GCP, EU:s etiska rekommendationer för pediatrisk forskning 
(Eudralex vol. 10/2008) och Oviedokonventionen samt dess tilläggsprotokoll om biomedicinsk 
forskning.

Ändringsförslag 708
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 16g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● Omfattande, förståelig och 
åldersspecifik information samt dokument 
för informerat samtycke för barn och 
dokument för informerat samtycke för de 
juridiska representanterna.

Or. en

Motivering

I enlighet med ICH-GCP, EU:s etiska rekommendationer för pediatrisk forskning 
(Eudralex vol. 10/2008) och Oviedokonventionen samt dess tilläggsprotokoll om biomedicinsk 
forskning.

Ändringsförslag 709
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 16h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● Tydlig och uttömmande information om 
vilka rättsmedel man har tillgång till och 
om villkor för ersättningssystem som tar 
hänsyn till långsiktiga effekter och barns 
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utveckling.

Or. en

Motivering

I enlighet med ICH-GCP, EU:s etiska rekommendationer för pediatrisk forskning 
(Eudralex vol. 10/2008) och Oviedokonventionen samt dess tilläggsprotokoll om biomedicinsk 
forskning.

Ändringsförslag 710
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 16i (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● En beskrivning av rättigheten att få 
tillträde till forskningens globala resultat 
samt all annan information som upptäckts 
under prövningen som rör hälsan.

Or. en

Motivering

I enlighet med ICH-GCP, EU:s etiska rekommendationer för pediatrisk forskning 
(Eudralex vol. 10/2008) och Oviedokonventionen samt dess tilläggsprotokoll om biomedicinsk 
forskning.

Ändringsförslag 711
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16a. Protokollet eller dess bilagor ska 
innehålla information om finansiering, 
sponsorer, institutioners anknytning samt 
alla andra potentiella konflikter som kan 
vara av intresse.
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Or. en

Motivering

Den tillgängliga informationen kan vara mycket omfattande för en del projekt och det skulle 
därför vara mer praktiskt att bifoga den i en bilaga.

Ändringsförslag 712
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Prövningsprotokollet ska åtföljas av en 
sammanfattning av det.

17. Prövningsprotokollet ska åtföljas av en 
sammanfattning av det och ska uppdateras 
med alla ändringar i protokollet, inklusive 
datumen för varje ändring.

Or. en

Ändringsförslag 713
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Bilaga I – del 5 – punkt 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. Prövarhandboken behöver inte 
lämnas inför kliniska prövningar med 
minimal risk. 

Or. fr

Ändringsförslag 714
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Bilaga I – del 5 – punkt 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Om prövningsläkemedlet godkänns 
och används i enlighet med villkoren i 
godkännandet för försäljning ska 
prövarhandboken utgöra den godkända 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper. Om användningsvillkoren i 
den kliniska prövningen skiljer sig från de 
som godkänts ska sammanfattningen av 
produktens egenskaper kompletteras med 
en sammanfattning av de relevanta 
icke-kliniska och kliniska data som stöder 
användningen av prövningsläkemedlet i 
den kliniska prövningen. Om 
prövningsläkemedlet endast identifieras i 
prövningsprotokollet genom sin aktiva 
substans ska sponsorn välja en 
sammanfattning av produktens egenskaper 
som motsvarar prövarhandboken för alla 
läkemedel som innehåller den aktiva 
substansen och som använts på något 
prövningsställe där de kliniska 
prövningarna genomförts.

20. För kliniska prövningar med låg risk 
ska prövarhandboken utgöra den godkända 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper. För kliniska prövningar med 
medelstor risk ska sammanfattningen av 
produktens egenskaper kompletteras med 
en sammanfattning av de relevanta icke-
kliniska och kliniska data som stöder 
användningen av prövningsläkemedlet i 
den kliniska prövningen. Om 
prövningsläkemedlet endast identifieras i 
prövningsprotokollet genom sin aktiva 
substans ska sponsorn välja en 
sammanfattning av produktens egenskaper 
som motsvarar prövarhandboken för alla 
läkemedel som innehåller den aktiva 
substansen och som använts på något 
prövningsställe där de kliniska 
prövningarna genomförts.

Or. en

Motivering

Förtydligande som utnyttjar den uppdelning som baseras på statusen för godkännande för 
försäljning.

Ändringsförslag 715
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Bilaga I – del 5 – punkt 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Om prövningsläkemedlet godkänns och 
används i enlighet med villkoren i 
godkännandet för försäljning ska 
prövarhandboken utgöra den godkända 
sammanfattningen av produktens 

20. Om prövningsläkemedlet godkänns och 
används i enlighet med villkoren i 
godkännandet för försäljning ska den 
godkända sammanfattningen av produktens 
egenskaper användas i stället för 



PE506.162v01-00 58/67 AM\928650SV.doc

SV

egenskaper. Om användningsvillkoren i 
den kliniska prövningen skiljer sig från de 
som godkänts ska sammanfattningen av 
produktens egenskaper kompletteras med 
en sammanfattning av de relevanta 
icke-kliniska och kliniska data som stöder 
användningen av prövningsläkemedlet i 
den kliniska prövningen. Om 
prövningsläkemedlet endast identifieras i 
prövningsprotokollet genom sin aktiva 
substans ska sponsorn välja en 
sammanfattning av produktens egenskaper 
som motsvarar prövarhandboken för alla 
läkemedel som innehåller den aktiva 
substansen och som använts på något 
prövningsställe där de kliniska 
prövningarna genomförts.

prövarhandboken. Om 
användningsvillkoren i den kliniska 
prövningen skiljer sig från de som 
godkänts ska sammanfattningen av 
produktens egenskaper kompletteras med 
en sammanfattning av de relevanta 
icke-kliniska och kliniska data som stöder 
användningen av prövningsläkemedlet i 
den kliniska prövningen. Om 
prövningsläkemedlet endast identifieras i 
prövningsprotokollet genom sin aktiva 
substans ska sponsorn välja en 
sammanfattning av produktens egenskaper 
som motsvarar prövarhandboken för alla 
läkemedel som innehåller den aktiva 
substansen och som använts på något 
prövningsställe där de kliniska 
prövningarna genomförts.

Or. en

Motivering

Prövarhandboken utgör inte sammanfattningen av produktens egenskaper. I de flesta fall 
anses innehållet i sammanfattningen av produktens egenskaper vara tillräckligt, men detta 
faktum gör inte sammanfattningen av produktens egenskaper till en prövarhandbok.

Ändringsförslag 716
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Bilaga I – del 5 – punkt 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. Om prövarhandboken inte är en
sammanfattning av produktens egenskaper 
ska den innehålla ett lätt identifierbart 
avsnitt där det fastställs vilka biverkningar 
som ska anses som förväntade 
biverkningar, inklusive uppgifter om 
biverkningarnas frekvens och karaktär 
(nedan kallad 
referenssäkerhetsinformation).

22. Om prövarhandboken och inte en
sammanfattning av produktens egenskaper 
används ska den innehålla ett lätt 
identifierbart avsnitt där det fastställs vilka 
biverkningar som ska anses som förväntade 
biverkningar, inklusive uppgifter om 
biverkningarnas frekvens och karaktär 
(nedan kallad
referenssäkerhetsinformation).

Or. en
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Motivering

Prövarhandboken är inte en sammanfattning av produktens egenskaper. I de flesta fall anses 
innehållet i sammanfattningen av produktens egenskaper vara tillräckligt, men detta faktum 
gör inte sammanfattningen av produktens egenskaper till en prövarhandbok.

Ändringsförslag 717
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Bilaga I – del 7 – punkt 45 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

45. Sökanden kan lämna in den aktuella 
versionen av sammanfattningen av 
produktens egenskaper som dokumentation 
om prövningsläkemedlet i sådana fall då 
prövningsläkemedlet är godkänt för 
försäljning. De exakta kraven anges i 
tabell 1.

45. Sökanden kan lämna in den aktuella 
versionen av sammanfattningen av 
produktens egenskaper som dokumentation 
om prövningsläkemedlet i sådana fall då 
den kliniska prövningen är förknippad 
med minimal risk eller om den kliniska 
prövningen är förknippad med medelhög 
risk och avser ett prövningsläkemedel vars 
behandlingsplaner underbyggs av 
publicerade uppgifter och/eller 
rekommendationer om 
standardbehandling från vetenskapliga 
sammanslutningar eller officiella organ. 
De exakta kraven anges i tabell 1.

Or. fr

Ändringsförslag 718
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Bilaga I – del 7 – tabell 1 (innehållet i den förenklade dokumentationen) – första 
kolumnen – andra raden – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prövningsläkemedlet är godkänt eller har 
ett godkännande för försäljning i ett 
ICH-land och används i prövningen

Prövningsläkemedlet är godkänt och/eller 
har prövats i behandlingsplaner som inte 
förutsetts i godkännandet för försäljning 
och underbyggs av publicerade uppgifter 
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och/eller rekommendationer om 
standardbehandling från vetenskapliga 
sammanslutningar eller officiella organ 
eller har ett godkännande för försäljning i 
ett ICH-land och används i prövningen

Or. fr

Ändringsförslag 719
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Bilaga I – del 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Innehållet i märkningen av 
prövningsläkemedel

10. Innehållet i märkningen av 
prövningsläkemedel (beskrivning av 
ingredienser som ska tas med eller 
huvudetiketten)

Or. en

Motivering

När lagförslaget läggs fram kommer de aktuella etiketterna eventuellt inte att finnas 
tillgängliga på alla språk. Kravet på att dessa ska finnas leder alltså till många onödiga 
förseningar.

Ändringsförslag 720
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Bilaga I – del 13 – punkt 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

57. En beskrivning av de ansvariga 
prövarnas kvalifikationer i en aktuell 
meritförteckning ska lämnas in 
tillsammans med andra relevanta 
dokument. Eventuell tidigare utbildning i 
principerna för god klinisk sed eller 
erfarenhet från arbete med kliniska 

utgår
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prövningar och vård ska beskrivas.

Or. en

Motivering

Det ska vara sponsorns ansvar att välja prövare. Samma dokumentation ska arkiveras i en 
prövningspärm och vara tillgänglig vid all slags granskning eller inspektion, men den ska inte 
vara en del av den inlämnade prövningsansökan.

Ändringsförslag 721
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Bilaga I – del 13 – punkt 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

58. Alla omständigheter som kan 
misstänkas påverka opartiskheten hos de 
ansvariga prövarna ska redovisas, 
exempelvis ekonomiska intressen.

utgår

Or. en

Motivering

Det ska vara sponsorns ansvar att välja prövare. Samma dokumentation ska arkiveras i en 
prövningspärm och vara tillgänglig vid all slags granskning eller inspektion, men den ska inte 
vara en del av den inlämnade prövningsansökan.

Ändringsförslag 722
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Bilaga I – del 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Prövningsställenas lämplighet 
(information per berörd medlemsstat)

utgår

59. Ett skriftligt uttalande rörande 
lämpligheten hos prövningsställena ska 
lämnas in av den klinik- eller 
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institutionschef som förestår 
prövningsstället eller av någon annan 
ansvarig person, enligt det system som 
gäller i medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Ett sådant uttalande som görs på egen hand är inte värt något. Det är sponsorns ansvar att 
välja prövningsställe och lämplig bedömning. Avtalet med prövningsstället innebär också att 
chefen för institutionen godkänner att prövningen görs på institutionens anläggningar, vilket 
även betyder att han anser att anläggningarna är lämpliga.

Ändringsförslag 723
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Bilaga I – del 16 – punkt 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

60. Uppgifter om finansiella transaktioner 
och ersättning till försökspersoner samt 
prövare och prövningsställe för 
deltagandet i den kliniska prövningen ska 
lämnas in.

60. Uppgifter om finansiella transaktioner 
och ersättning till försökspersoner samt 
prövare för deltagandet i den kliniska 
prövningen ska lämnas in.

Or. en

Motivering

Endast betalningar till patienter och prövaren personligen bör ses över. Avtalet med 
prövningsstället för att täcka extra kostnader eller andra arrangemang inom avtalet bör inte 
granskas öppet, utan förhandlas mellan sponsorer och prövningsställen.

Ändringsförslag 724
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Bilaga I – del 16 – punkt 61
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

61. En beskrivning av alla avtal mellan 
sponsorn och prövningsstället ska lämnas 
in.

utgår

Or. fr

Motivering

Tidsfristerna för att upprätta och underteckna avtalen mellan en sponsor och ett sjukhus är 
mycket långa. Det är onödigt att införa en skyldighet att inbegripa dessa avtal i 
ansökningshandlingarna för en första ansökan. Dessa avtal avser inte några vetenskapliga 
aspekter av protokollet eller skyddet av försökspersonerna. För att förhindra att en 
medlemsstat utesluts från en klinisk prövning på grund av skäl som rör avtalet bör man stryka 
denna bestämmelse och tillåta översändande av avtalen i efterskott.

Ändringsförslag 725
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Bilaga I – del 16 – punkt 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

61. En beskrivning av alla avtal mellan 
sponsorn och prövningsstället ska lämnas 
in.

61. En beskrivning av de parter som 
sponsorn vill ingå avtal med inom ramen 
för prövningen.

Or. en

Motivering

Endast betalningar till patienter och prövaren personligen bör ses över. Avtalet med 
prövningsstället för att täcka extra kostnader eller andra arrangemang inom avtalet bör inte 
granskas öppet, utan förhandlas mellan sponsorer och prövningsställen.

Ändringsförslag 726
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug
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Förslag till förordning
Bilaga I – del 16 – punkt 61a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

61a. Information om finansieringen av 
den kliniska prövningen ska lämnas in.

Or. en

Ändringsförslag 727
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Allvarliga incidenter som inträffar hos 
försökspersoner sedan prövningen avslutats 
för deras del, ska rapporteras till sponsorn 
om prövaren får kännedom om dem.

4. Allvarliga incidenter som inträffar hos 
försökspersoner sedan prövningen avslutats 
för deras del och som kan vara 
förknippade med det läkemedel som 
använts i den kliniska prövningen, ska 
rapporteras till sponsorn om prövaren får 
kännedom om dem.

Or. fr

Ändringsförslag 728
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Allvarliga incidenter som inträffar hos 
försökspersoner sedan prövningen avslutats 
för deras del, ska rapporteras till sponsorn 
om prövaren får kännedom om dem.

4. Allvarliga reaktioner som inträffar hos 
försökspersoner sedan prövningen avslutats 
för deras del, ska rapporteras till sponsorn 
om prövaren får kännedom om dem.

Or. en
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Motivering

Stycket bör endast begränsas till allvarliga reaktioner. Om detta inte är möjligt bör det i alla 
fall specificeras att ”protokoll kan specificera olika typer av allvarliga incidenter som kan 
undantas från en sådan rapportering”.

Ändringsförslag 729
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Det är underförstått av definitionen att 
det finns en skälig möjlighet till ett 
orsakssamband mellan incidenten och 
prövningsläkemedlet. Det betyder att det 
finns fakta (bevis) eller argument som 
tyder på ett orsakssamband.

7. Det är underförstått av definitionen att 
det finns en skälig möjlighet till ett 
orsakssamband mellan incidenten och 
prövningsläkemedlet och/eller 
tilläggsläkemedlet. Det betyder att det 
finns fakta (bevis) eller argument som 
tyder på ett orsakssamband.

Or. fr

Ändringsförslag 730
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – punkt 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Rapportens bilaga ska innehålla den 
referenssäkerhetsinformation som gäller 
vid rapporteringsperiodens början.

28. Rapportens bilaga ska innehålla den 
referenssäkerhetsinformation som gäller 
vid rapporteringsperiodens början och en 
förteckning över alla misstänkta 
allvarliga reaktioner som har förekommit 
under denna period.

Or. en
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Ändringsförslag 731
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Förslag till förordning
Bilaga IIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIIa
Innehållet i sammanfattningen av 

resultaten av den kliniska prövningen
Den sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen, som avses i artikel 
34.3, ska innehålla information om 
följande:
1. Information om prövningen:
a) Identifiering av studien.
b) Identifikatorer.
c) Uppgifter om sponsorerna.
d) Uppgifter om föreskrifter för pediatrisk 
användning.
e) Resultatanalysstadiet.
f) Allmän information om prövningen.
g) Studiepopulation med faktiska antalet 
försökspersoner som medverkar vid 
prövningen.
2. Uppgifter om försökspersonerna:
a) Rekrytering.
b) Perioden före prövningsdeltagandet.
c) Perioder efter prövningsdeltagandet.
3. Utgångsvärdenas egenskaper:
a) Utgångsvärdenas egenskaper: 
(obligatoriskt) ålder.
b) Utgångsvärdenas egenskaper: 
(obligatoriskt) kön.
c) Utgångsvärdenas egenskaper: 
(frivilligt) studiespecifika egenskaper.
4. Utfallsmått:
a) Definitioner av utfallsmåtten.
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b) Utfallsmått 1*.
Statistiska analyser.
c) Utfallsmått 2*.
Statistiska analyser.
* Information ska ges om så många 
utfallsmått som definierats i protokollet.
5. Incidenter:
a) Information om incidenter.
b) Rapporteringsgrupp för incidenter.
c) Allvarliga incidenter.
d) Icke-allvarliga incidenter.
6. Mer information:
a) Globala väsentliga ändringar.
b) Globala avbrott och återupptaganden.
c) Begränsningar och varningar.

Or. en

Motivering

Ett klarläggande av vad som ska tas med i sammanfattningen av resultaten från de kliniska 
prövningarna. Detta är också den information som kommer att göras allmänt tillgänglig, av 
omsorg om insynen. Den föreslagna bilagan bygger på kommissionens tekniska vägledning av 
den 22 januari 2013 om datafält för uppgifter om resultaten från kliniska prövningar. Av 
omsorg om flexibiliteten bör kommissionen få anpassa denna bilaga genom delegerade akter.


