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Ændringsforslag 181
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
kliniske forsøg, der gennemføres i 
Unionen.

Denne forordning finder anvendelse på alle
kliniske forsøg, der gennemføres i 
Unionen.

Or. fr

Ændringsforslag 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "Klinisk undersøgelse": enhver 
undersøgelse vedrørende mennesker, der 
har til formål

1) "Klinisk forsøg": enhver undersøgelse 
vedrørende mennesker, der har til formål

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

De nye definitioner er for komplicerede og vanskelige at gennemføre i praksis, eftersom de 
anvendes i flæng med samme betydning af praktikere. Det letteste princip at følge er, at en 
"undersøgelse" er "observerende", mens en "intervention" hører under kategorien "forsøg".

Ændringsforslag 183
Philippe Juvin
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at afdække eller efterprøve de kliniske,
farmakologiske eller andre 
farmakodynamiske virkninger af et eller 
flere lægemidler

a) at afdække eller efterprøve de kliniske,
farmakokinetiske eller andre 
farmakodynamiske virkninger af et eller 
flere lægemidler

Or. fr

Ændringsforslag 184
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at undersøge absorption, distribution, 
metabolisme og udskillelse af en eller flere 
lægemidler

c) at undersøge resorption, distribution, 
metabolisme og udskillelse af en eller flere 
lægemidler

Or. fr

Ændringsforslag 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at gennemføre et sikkerheds- eller 
virkningsforsøg efter markedsføringen af 
et lægemiddel, som er godkendt inden for 
de seneste 10 år 

Or. en
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Begrundelse

I visse tilfælde (sjældne sygdomme og kræftbehandling) gives der markedsføringstilladelser, 
når der ikke findes tilstrækkelige beviser for virkning og sikkerhed, og dette kræver, at der 
gennemføres efterfølgende virknings- og sikkerhedsforsøg for at fuldende evalueringen. Disse 
forsøg bør omfattes af definitionen af et klinisk forsøg samt af forordningen. 
Markedsføringstilladelsen (ifølge artikel 24 i direktiv 2001/83/EF) gennemgås efter fem år og 
betragtes først som ubegrænset efter minimum 10 år.

Ændringsforslag 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "Klinisk forsøg": en klinisk 
undersøgelse, som opfylder en af følgende 
betingelser:

udgår

a) forsøgslægemidlerne er ikke godkendt
b) ifølge den kliniske undersøgelses 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne ikke i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen i den berørte 
medlemsstat
c) det fastlægges på forhånd, hvordan 
forsøgspersonen skal anvendes i 
forbindelse med en bestemt terapeutisk 
strategi, og dette følger ikke normal 
klinisk praksis i den berørte medlemsstat

d) beslutningen om at ordinere 
forsøgslægemidlet træffes sammen med 
beslutningen om at inddrage 
forsøgspersonen i den kliniske 
undersøgelse 
e) diagnose- eller kontrolprocedure ud 
over normal klinisk praksis anvendes over 
for forsøgspersonerne.

Or. en
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Begrundelse

De nye definitioner er for komplicerede og vanskelige at gennemføre i praksis, eftersom de 
anvendes i flæng med samme betydning af praktikere. Det letteste princip at følge er, at en 
"undersøgelse" er "observerende", mens en "intervention" hører under kategorien "forsøg".

Ændringsforslag 187
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsøgslægemidlerne er ikke godkendt a) forsøgslægemidlerne er ikke godkendt i 
en medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 188
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsøgslægemidlerne er ikke godkendt a) forsøgslægemidlerne er ikke omfattet af 
en markedsføringstilladelse

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på større sammenhæng bør den franske oversættelse ændres, idet den ikke gør 
brug af de nøjagtige franske termer for markedsføringstilladelse.

Ændringsforslag 189
Erik Bánki

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsøgslægemidlerne er ikke godkendt a) forsøgslægemidlerne er ikke godkendt til 
markedsføring

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at forsøgslægemidlerne ikke er omfattet af en markedsføringstilladelse.

Ændringsforslag 190
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ifølge den kliniske undersøgelses
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne ikke i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen i den berørte 
medlemsstat

b) ifølge det kliniske forsøgs
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne ikke i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen i den berørte 
medlemsstat eller 
markedsføringstilladelsen fra 
Kommissionen

Or. en

Begrundelse

Klinisk undersøgelse er den generelle betegnelse for kliniske forsøg og klinisk ikke-
interventionsforsøg. I punkt b) er den korrekte betegnelse kliniske forsøg, idet 
forsøgslægemidlerne ikke anvendes i overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen. Europa-Kommissionen skal tilføjes med hensyn til de lægemidler, 
der falder under anvendelsesområdet for en centraliseret procedure, idet Kommissionen er 
kompetent baseret på EMA's evaluering.

Ændringsforslag 191
Erik Bánki

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det fastlægges på forhånd, hvordan 
forsøgspersonen skal anvendes i 
forbindelse med en bestemt terapeutisk 
strategi, og dette følger ikke normal 
klinisk praksis i den berørte medlemsstat

udgår

Or. en

Begrundelse

Formålet med forslaget er harmonisering af bestemmelserne om kliniske forsøg, og en 
henvisning til normal klinisk praksis i medlemsstaterne støtter ikke dette formål. Endvidere er 
det meget vanskeligt at identificere, hvad normal praksis betyder.

Ændringsforslag 192
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det fastlægges på forhånd, hvordan 
forsøgspersonen skal anvendes i 
forbindelse med en bestemt terapeutisk 
strategi, og dette følger ikke normal klinisk 
praksis i den berørte medlemsstat

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 193
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) beslutningen om at ordinere 
forsøgslægemidlet træffes sammen med 
beslutningen om at inddrage 
forsøgspersonen i den kliniske 
undersøgelse

d) beslutningen om at ordinere 
forsøgslægemidlet fastsættes i 
forsøgsprotokollen

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens forslag er uklart. I forbindelse med kliniske forsøg fastsættes beslutningen om 
at ordinere lægemidlet i protokollen. I modsætning hertil ordineres lægemidlet i forbindelse 
med ikke-interventionsundersøgelser i behandlingsøjemed og ikke i forskningsøjemed.

Ændringsforslag 194
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) beslutningen om at ordinere
forsøgslægemidlet træffes sammen med 
beslutningen om at inddrage 
forsøgspersonen i den kliniske
undersøgelse

d) beslutningen om at anvende
forsøgslægemidlet træffes sammen med 
beslutningen om at inddrage 
forsøgspersonen i det kliniske forsøg

Or. en

Begrundelse

I kliniske forsøg bæres omkostningerne i forbindelse med forsøgslægemidlerne ikke af 
forsøgspersonerne, og ordinere er derfor ikke den korrekte betegnelse.

Ændringsforslag 195
Erik Bánki

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) diagnose- eller kontrolprocedure ud 
over normal klinisk praksis anvendes over 
for forsøgspersonerne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Formålet med forslaget er harmonisering af bestemmelserne om kliniske forsøg, og en 
henvisning til normal klinisk praksis i medlemsstaterne støtter ikke dette formål. Endvidere 
synes "kontrol" at være upassende i denne sammenhæng, eftersom formålet med de kliniske 
forsøg ikke er overvågning af forsøgspersonerne, men intervention.

Ændringsforslag 196
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) diagnose- eller kontrolprocedure ud over 
normal klinisk praksis anvendes over for 
forsøgspersonerne.

e) diagnose- eller kontrolprocedure ud over 
normal klinisk praksis anvendes over for 
forsøgspersonerne, medmindre den 
yderligere diagnose- eller 
kontrolprocedure kun udgør en minimal 
ekstra risiko eller byrde for 
forsøgspersonernes sikkerhed 
sammenlignet med normal klinisk praksis 
i en berørt medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

For at kunne gennemføre reel individualiseret medicin er translationel forskning af afgørende 
betydning. Dette understreger behovet for at indsamle humanbiologiske prøver og visse 
medicinske data i en patientpopulation, der modtager en bestemt medicinsk behandling. I den
forbindelse behandles patienter med lægemidlet i henhold til markedsføringstilladelsen eller 
normal praksis, men skal muligvis give en eller flere ekstra blodprøver, som ikke indgår i 
normal praksis. Denne forskning bør ikke kaldes "kliniske forsøg".
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Ændringsforslag 197
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "Mellemrisikoforsøg": et klinisk 
forsøg med forsøgslægemidler, som er 
godkendt, men falder uden for 
betingelserne i 
markedsføringstilladelsen ifølge 
protokollen. For disse gælder det, at 
de:
a) er underbygget af tilstrækkelig 
offentliggjort evidens og/eller 
retningslinjer for standardbehandling 
eller
b) ikke er underbygget af tilstrækkelig 
offentliggjort evidens og/eller 
retningslinjer for standardbehandling
den yderligere diagnose- eller 
kontrolprocedure udgør kun en 
minimal ekstra risiko eller byrde for 
forsøgspersonernes sikkerhed 
sammenlignet med normal klinisk 
praksis i en berørt medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Denne lagdeling er udelukkende baseret på status for forsøgslægemidlets 
markedsføringstilladelse og den risiko, som er forbundet med diagnoseproceduren. Den 
understreger en forskel mellem to bestemte situationer: Lavrisiko, hvis det godkendte 
forsøgslægemiddel anvendes inden for dets godkendte indikation, og mellemrisiko, hvis det 
godkendte forsøgslægemiddel anvendes uden for dets godkendte indikation.

Ændringsforslag 198
Philippe Juvin
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "Kliniske lav-interventionsforsøg": et 
klinisk forsøg, som opfylder alle 
nedenstående betingelser:

3) "Kliniske lavrisikoforsøg": et klinisk 
forsøg indebærer en ubetydelig risiko,
hvis man på grundlag af interventionens 
art og omfang kan forvente, at den højst 
medfører en meget lille og midlertidig 
sundhedsmæssig virkning for deltageren.
Et klinisk lavrisikoforsøg opfylder alle 
nedenstående betingelser:

(Ændringsforslaget, der erstatter udtrykket 
"kliniske lav-interventionsforsøg" med 
"kliniske lavrisikoforsøg", finder 
anvendelse på hele retsaktsforslaget; hvis 
ændringsforslaget vedtages, skal der 
foretages tekniske rettelser i hele teksten.)

Or. fr

Begrundelse

Den anden forskningskategori bør defineres på grundlag af den risiko, som personen løber, 
og ikke på grundlag af interventionstypen. Dette svarer til hovedformålet med forslaget til 
forordning, der er at udvikle en ordning baseret på risiko. Desuden bør forordningen bringes 
på linje med bestemmelserne i konventionen om menneskerettigheder og biomedicin. I denne 
konvention, som adskillige medlemsstater har ratificeret, defineres i artikel 17 begrebet 
"minimal risiko".

Ændringsforslag 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "Kliniske lav-interventionsforsøg": et 
klinisk forsøg, som opfylder alle 
nedenstående betingelser:

3) "Kliniske lav-
interventionsundersøgelser": et klinisk 
forsøg, som opfylder alle nedenstående 
betingelser:

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
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der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Definitionerne af "klinisk forsøg" og "kliniske lav-interventionsforsøg" er i strid med 
hinanden (jf. stk. 2, punkt 2) og 3), i forhold til stk. 3, punkt 2) og 3)). "Kliniske lav-
interventionsforsøg" kan derfor ikke foreslås som underkategori til et "klinisk forsøg", som 
det foreslås i teksten. Definitionerne supplerer i stedet hinanden. For at skabe retlig klarhed 
bør denne skelnen gøres mere tydelig.

Ændringsforslag 200
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "Kliniske lav-interventionsforsøg": et 
klinisk forsøg, som opfylder alle 
nedenstående betingelser:

3) "Kliniske lavrisikoforsøg": et klinisk 
forsøg, som opfylder alle nedenstående 
betingelser:

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Denne lagdeling er udelukkende baseret på status for forsøgslægemidlets 
markedsføringstilladelse og den risiko, som er forbundet med diagnoseproceduren. Den 
understreger en forskel mellem to bestemte situationer: Lavrisiko, hvis det godkendte 
forsøgslægemiddel anvendes inden for dets godkendte indikation, og mellemrisiko, hvis det 
godkendte forsøgslægemiddel anvendes uden for dets godkendte indikation.

Ændringsforslag 201
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsøgslægemidlerne er godkendt a) forsøgslægemidlerne er godkendt og 
testet i overensstemmelse med 
markedsføringstilladelsen

Or. en

Begrundelse

Denne lagdeling er udelukkende baseret på status for forsøgslægemidlets 
markedsføringstilladelse og den risiko, som er forbundet med diagnoseproceduren. Den 
understreger en forskel mellem to bestemte situationer: Lavrisiko, hvis det godkendte 
forsøgslægemiddel anvendes inden for dets godkendte indikation, og mellemrisiko, hvis det 
godkendte forsøgslægemiddel anvendes uden for dets godkendte indikation.

Ændringsforslag 202
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsøgslægemidlerne er godkendt a) forsøgslægemidlerne er omfattet af en 
markedsføringstilladelse

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på større sammenhæng bør den franske oversættelse ændres, idet den ikke gør 
brug af de nøjagtige franske termer for markedsføringstilladelse.

Ændringsforslag 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsøgslægemidlerne er godkendt a) forsøgslægemidlerne har været
godkendt i over 10 år

Or. en

Begrundelse

Sammen med den tilføjede artikel 2 (stk. 2, nr. 1), litra c), (nyt)) sikrer dette ændringsforslag, 
at virknings- og sikkerhedsforsøg efter markedsføringstilladelsen ikke falder ind under 
kategorien lav-interventionsforsøg, eftersom disse forsøg ikke vil blive foretaget på 
lægemidler, som har fået tildelt en ubegrænset markedsføringstilladelse. 
Markedsføringstilladelsen (ifølge artikel 24 i direktiv 2001/83/EF) gennemgås efter fem år og 
betragtes først som ubegrænset efter minimum 10 år.

Ændringsforslag 204
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsøgslægemidlerne er godkendt a) forsøgslægemidlerne er godkendt til 
markedsføring

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at forsøgslægemidlerne er omfattet af en markedsføringstilladelse.

Ændringsforslag 205
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsøgslægemidlerne er godkendt a) forsøgslægemidlerne eller placebo er 
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godkendt

Or. en

Begrundelse

Hvis den ikke ændres, er det ikke muligt at gennemføre lav-interventionsforsøg med placebo.

Ændringsforslag 206
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ifølge det kliniske forsøgs 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 
med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, eller de 
anvendes som standardbehandling i en af 
de berørte medlemsstater

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne lagdeling er udelukkende baseret på status for forsøgslægemidlets 
markedsføringstilladelse og den risiko, som er forbundet med diagnoseproceduren. Den 
understreger en forskel mellem to bestemte situationer: lavrisiko, hvis det godkendte 
forsøgslægemiddel anvendes inden for dets godkendte indikation, og mellemrisiko, hvis det 
godkendte forsøgslægemiddel anvendes uden for dets godkendte indikation.

Ændringsforslag 207
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ifølge det kliniske forsøgs 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 

b) ifølge det kliniske forsøgs 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 
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med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, eller de 
anvendes som standardbehandling i en af 
de berørte medlemsstater

med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, eller de 
anvendes som standardbehandling i en af 
de berørte medlemsstater eller i 
medlemsstater, som spiller en central rolle 
i samarbejdet omkring forskning og 
behandling

Or. fi

Ændringsforslag 208
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ifølge det kliniske forsøgs 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 
med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, eller de 
anvendes som standardbehandling i en af 
de berørte medlemsstater

b) ifølge det kliniske forsøgs 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 
med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, eller de 
anvendes i overensstemmelse med normal 
klinisk praksis i en af de berørte 
medlemsstater

Or. fr

Begrundelse

Begrebet standardbehandling er upræcist og kan være genstand for forskellige fortolkninger. 
Det bør erstattes med normal klinisk praksis (engelsk "usual practice"), sådan som Philippe 
Juvin foreslår den defineret i artikel 2, stk. 2, nr. 6. 

Ændringsforslag 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ifølge det kliniske forsøgs 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 

b) ifølge det kliniske forsøgs 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 
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med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, eller de
anvendes som standardbehandling i en af 
de berørte medlemsstater

med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen i de berørte 
medlemsstater

Or. en

Begrundelse

I kliniske lav-interventionsforsøg anvendes lægemidler i overensstemmelse med betingelserne 
i markedsføringstilladelsen. Formuleringen "eller de anvendes som standardbehandling i en 
af de berørte medlemsstater" gør det muligt at gennemføre kliniske lav-interventionsforsøg 
for at undersøge ikke-foreskrevet anvendelse af lægemidler i de medlemsstater, hvor denne 
brug ikke er godkendt. Dette sker på bekostning af bestemmelser vedrørende den 
obligatoriske skadeserstatning, der ydes uafhængigt af sponsor.

Ændringsforslag 210
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ifølge det kliniske forsøgs 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 
med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, eller de 
anvendes som standardbehandling i en af
de berørte medlemsstater

b) ifølge det kliniske forsøgs 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 
med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, eller de 
anvendes som standardbehandling i alle de 
berørte medlemsstater

Or. en

Begrundelse

Lægemidlet bør ikke kun betragtes som standardbehandling i en af de berørte medlemsstater, 
men i alle medlemsstaterne for at sikre, at lav-interventionsforsøg med forsøgslægemidler 
ikke kan forekomme i de medlemsstater, hvor dette ikke er standardbehandling, og dermed 
undgå, at sikkerhedskravene til lav-interventionsforsøg reduceres yderligere.

Ændringsforslag 211
Erik Bánki
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ifølge det kliniske forsøgs 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 
med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, eller de 
anvendes som standardbehandling i en af 
de berørte medlemsstater

b) ifølge det kliniske forsøgs 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 
med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen

Or. en

Begrundelse

Formålet med forslaget er harmonisering af bestemmelserne om kliniske forsøg, og en 
henvisning til normal klinisk praksis i medlemsstaterne støtter ikke dette formål.

Ændringsforslag 212
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den yderligere diagnose- eller 
kontrolprocedure udgør kun en minimal 
ekstra risiko eller byrde for 
forsøgspersonernes sikkerhed 
sammenlignet med normal klinisk praksis 
i en berørt medlemsstat.

udgår

Or. en

Begrundelse

Formålet med forslaget er harmonisering af bestemmelserne om kliniske forsøg, og en 
henvisning til normal klinisk praksis i medlemsstaterne støtter ikke dette formål. Endvidere er 
termen "minimal" ikke tilstrækkelig tydelig i en definition.



PE506.159v02-00 20/83 AM\929471DA.doc

DA

Ændringsforslag 213
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "Ikke-interventionsundersøgelse": en 
klinisk undersøgelse, der ikke er et klinisk 
forsøg.

4) "Ikke-interventionsundersøgelse": en 
klinisk undersøgelse, der ikke er et klinisk 
forsøg, hvor lægemidlet eller 
lægemidlerne ordineres som normalt i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen. Det fastlægges 
ikke på forhånd i en forsøgsprotokol, 
hvordan patienten skal anvendes i 
forbindelse med en bestemt terapeutisk 
strategi. Dette følger almindelig praksis, 
og beslutningen om at ordinere 
lægemidlet er klart adskilt fra 
beslutningen om at inddrage patienten i 
undersøgelsen. Der bør ikke anvendes 
nogen yderligere diagnose- eller 
kontrolprocedure over for patienterne, og 
der anvendes epidemiologiske metoder til 
at analysere de indsamlede data.

Or. fr

Ændringsforslag 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "Ikke-interventionsundersøgelse": en
klinisk undersøgelse, der ikke er et klinisk 
forsøg.

4) "Ikke-interventionsundersøgelse": en 
undersøgelse, hvor lægemidlerne 
ordineres som normalt i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, og hvor det 
ifølge almindelig praksis ikke på forhånd 
fastlægges i en forsøgsprotokol, hvordan 
patienten skal anvendes i forbindelse med 
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en bestemt terapeutisk strategi. 
Beslutningen om at ordinere lægemidlet
er klart adskilt fra beslutningen om at 
inddrage patienten i undersøgelsen.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en meget tydeligere definition af ikke-interventionsforsøg. Definitionen i 
direktiv 2001/20/EF om kliniske forsøg (artikel 2, litra c)) var bedre og bør delvis 
genindføres. Disse undersøgelser vil i mange tilfælde dække de forsøg, som Kommissionen 
ønsker at kategorisere som "lav-intervention". Disse undersøgelser anvendes imidlertid 
indimellem til markedsføringsformål i stedet for at teste en videnskabelig hypotese – en 
praksis, som bør undgås.

Ændringsforslag 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "Ikke-interventionsundersøgelse": en 
klinisk undersøgelse, der ikke er et klinisk 
forsøg.

4) "Ikke-interventionsundersøgelse": en 
klinisk undersøgelse, der ikke er et klinisk 
forsøg og et klinisk lav-
interventionsforsøg som defineret i artikel 
2, stk. 2, nr. 2) og 3).

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden præciseres det, at kliniske ikke-interventionsforsøg ikke falder 
ind under denne kategori. Eftersom definitionen af "kliniske forsøg" ikke omfatter definitionen 
af "kliniske lav-interventionsforsøg", skal udelukkelsen af kliniske lav-interventionsforsøg fra 
begrebet "ikke-interventionsforsøg" fremgå udtrykkeligt. Et enkelt princip bør være, at 
"observationer" henhører under kategorien "undersøgelse", og "interventioner" hører under 
kategorien "forsøg".

Ændringsforslag 216
Erik Bánki
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "Forsøgslægemiddel": et lægemiddel, 
der afprøves eller anvendes som 
referencelægemiddel, herunder som 
placebo, i et klinisk forsøg.

5) "Forsøgslægemiddel": en farmaceutisk 
form af et aktivt stof eller placebo, der 
afprøves eller anvendes som 
referencelægemiddel, herunder som 
placebo, i et klinisk forsøg.

Or. en

Begrundelse

Sondringen mellem lægemiddel og forsøgslægemiddel er vigtig, da det i tilfælde af kliniske 
forsøg altid er betegnelsen "forsøgslægemiddel", der anvendes.

Ændringsforslag 217
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "Normal klinisk praksis": den 
behandling, der typisk følges for at 
behandle, forebygge eller diagnosticere en 
sygdom eller en lidelse.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "Normal klinisk praksis": den 
behandling, der typisk følges for at 
behandle, forebygge eller diagnosticere en 
sygdom eller en lidelse.

6) "Bedste aktuelle dokumenterede 
intervention": den behandling, der typisk 
følges for at behandle, forebygge eller 
diagnosticere en sygdom eller en lidelse i 
overensstemmelse med aktuelle pålidelige 
videnskabelige beviser.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

"Normal klinisk praksis" er for vagt og bør erstattes af formuleringen i 
Helsingforserklæringen (artikel 32): "bedste aktuelle, dokumenterede intervention": Dette 
ændringsforslag gælder hele dokumentet.

Ændringsforslag 219
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "Bedste aktuelle dokumenterede 
intervention": en standard baseret på den 
mest aktuelle, dokumenterede 
videnskabelige viden og evidens

Or. en

Begrundelse

Denne standard skal introduceres af hensyn til patientsikkerhed og fremme af en ny og reelt 
forbedret behandling. Nye lægemidler skal som standard testes i forhold til den bedste 
aktuelle, dokumenterede behandling og kun mod placebo/ingen behandling i de tilfælde, hvor 
der ikke findes anden behandling. Formuleringen er taget fra Helsingforserklæringen fra 
2008, artikel 32.
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Ændringsforslag 220
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "Forsøgslægemiddel til avanceret 
terapi": et forsøgslægemiddel, som er et 
lægemiddel til avanceret terapi som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1394/2007

udgår

Or. en

Begrundelse

"Forsøgslægemiddel til avanceret terapi" udgår af resten af forordningen, og definitionen er 
derfor ikke længere nødvendig.

Ændringsforslag 221
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "Etisk komité": et uafhængigt organ 
i en medlemsstat – bestående af 
sundhedsfagfolk, lægfolk og mindst én 
vidende patient med dybdegående klinisk 
erfaring eller en repræsentant for en 
sådan patient – hvis opgave er at sikre, at 
forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed 
og velfærd beskyttes, samt at skabe 
offentlig sikkerhed for denne beskyttelse.

Or. es



AM\929471DA.doc 25/83 PE506.159v02-00

DA

Ændringsforslag 222
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) "Rapporterende medlemsstat": den 
medlemsstat, som koordinerer og 
dokumenterer vurderingen af et 
ansøgningsdossier om godkendelse eller 
en væsentlig ændring, som involverer tre 
eller flere medlemsstater, og som er 
indsendt i henhold til kapitel II og III i 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

"Rapporterende medlemsstat" skal også defineres i forordningen. Forslaget til forordning 
skelner f.eks. ikke mellem forsøg med én medlemsstat og flere medlemsstater, når der udpeges 
en rapporterende medlemsstat for del I-vurderingen.

Ændringsforslag 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "Væsentlig ændring": enhver ændring 
af et aspekt af det kliniske forsøg, som 
foretages efter meddelelsen af den 
beslutning, der er omhandlet i artikel 8, 14, 
19, 20 og 23, og som kan få en væsentlig 
indvirkning på forsøgspersonens sikkerhed 
eller rettigheder eller på pålideligheden 
eller robustheden af de data, der er 
genereret i det kliniske forsøg.

12) "Væsentlig ændring": enhver ændring 
af et aspekt af det kliniske forsøg,
herunder en ændring i antallet af 
forsøgspersoner, som deltager i forsøget, 
som foretages efter meddelelsen af den 
beslutning, der er omhandlet i artikel 8, 14, 
19, 20 og 23, og som kan få en væsentlig 
indvirkning på forsøgspersonens sikkerhed 
eller rettigheder eller på pålideligheden 
eller robustheden af de data, der er 
genereret i det kliniske forsøg, eller som 
kan ændre fortolkningen af de 
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videnskabelige dokumenter, der anvendes 
som støtte for forsøget, eller enhver anden 
ændring af et aspekt af det kliniske 
forsøg, som ellers er væsentligt.

Or. en

Begrundelse

Enhver ændring vedrørende gennemførelse, design, metodologi, antal deltagere, 
forsøgslægemiddel eller hjælpelægemiddel efter deres godkendelse kan skade dataenes 
pålidelighed og robusthed. Derfor er den mere præcise formulering i direktiv 2001/20/EF, 
artikel 10a, genindført.

Ændringsforslag 224
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "Væsentlig ændring": enhver ændring 
af et aspekt af det kliniske forsøg, som 
foretages efter meddelelsen af den 
beslutning, der er omhandlet i artikel 8, 14, 
19, 20 og 23, og som kan få en væsentlig 
indvirkning på forsøgspersonens sikkerhed 
eller rettigheder eller på pålideligheden 
eller robustheden af de data, der er 
genereret i det kliniske forsøg.

12) "Væsentlig ændring": enhver ændring 
af et aspekt af det kliniske forsøg, som 
foretages efter meddelelsen af den 
beslutning, der er omhandlet i artikel 8, 14, 
19, 20 og 23, og som kan få en væsentlig 
indvirkning på forsøgspersonens sikkerhed, 
rettigheder eller velfærd eller på 
pålideligheden eller robustheden af de data, 
der er genereret i det kliniske forsøg.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med artikel 3 i den foreslåede forordning

Ændringsforslag 225
Richard Seeber

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "Væsentlig ændring": enhver ændring 
af et aspekt af det kliniske forsøg, som 
foretages efter meddelelsen af den 
beslutning, der er omhandlet i artikel 8, 14, 
19, 20 og 23, og som kan få en væsentlig 
indvirkning på forsøgspersonens sikkerhed 
eller rettigheder eller på pålideligheden 
eller robustheden af de data, der er 
genereret i det kliniske forsøg.

12) "Væsentlig ændring": enhver ændring 
af et aspekt af det kliniske forsøg, som 
foretages efter meddelelsen af den 
beslutning, der er omhandlet i artikel 8, 14, 
19, 20 og 23, og som kan få en væsentlig 
indvirkning på forsøgspersonens sikkerhed, 
rettigheder eller velfærd eller på 
pålideligheden eller robustheden af de data, 
der er genereret i det kliniske forsøg.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 226
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "Sponsor": en person, et firma, en 
institution eller et organ, der påtager sig 
ansvaret for igangsætning og ledelse af det 
kliniske forsøg.

13) "Sponsor": en person, et firma, en 
institution eller et organ, der påtager sig 
ansvaret for igangsætning, ledelse og/eller 
finansiering af det kliniske forsøg.

Or. en

Begrundelse

For at undgå at sponsorens ansvar uddelegeres til andre, skal definitionen fra direktiv 
2001/20/EF genindføres, hvilket også dækker den person, virksomhed, institution eller 
organisation, som finansierer det kliniske forsøg.
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Ændringsforslag 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "Investigator": en person, der er 
ansvarlig for gennemførelsen af et klinisk 
forsøg på et klinisk forsøgssted.

14) "Investigator": en fysisk person, der
har et uddannelsesniveau eller en 
erfaring svarende til de betingelser, der er
opstillet i artikel 46 i denne forordning, og 
som er ansvarlig for gennemførelsen af et 
klinisk forsøg på et klinisk forsøgssted.

Or. fr

Begrundelse

Definitionen af investigator skal præciseres og bringes på linje med definitionen af 
investigator i "GCP ICH" ("Good Clinical Practice - International Conference of 
Harmonisation") for at skabe større sammenhæng.

Ændringsforslag 228
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) "Hovedinvestigator": en 
investigator, der er ansvarlig for et team 
af investigatorer, som skal gennemføre et 
klinisk forsøg på det samme forsøgssted.

Or. fr

Begrundelse

De forskellige kategorier af investigatorer præciseres ikke i forslaget til forordning. I praksis 
er begrebet hovedinvestigator defineret i "GCP ICH" (" Good Clinical Practice -
International Conference of Harmonisation) imidlertid relevant og fremgår systematisk af 
alle forskningsprotokoller.
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Ændringsforslag 229
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 14 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14b) "Koordinerende investigator": en 
investigator med ansvar for 
koordineringen af et klinisk forsøg 
gennemført på flere forsøgssteder i én 
eller flere berørte medlemsstater.

Or. fr

Begrundelse

De forskellige kategorier af investigatorer præciseres ikke i forslaget til forordning. I praksis 
er begrebet koordinerende investigator som defineret i "GCP ICH" ("Good Clinical Practice 
- International Conference of Harmonisation") imidlertid relevant og fremgår systematisk af 
alle forskningsprotokoller.

Ændringsforslag 230
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "Forsøgsperson": en person, der 
deltager i et klinisk forsøg, enten som 
modtager af et forsøgslægemiddel, eller 
som deltager i en kontrolgruppe.

15) "Forsøgsperson": en person, der frit og 
frivilligt deltager i et klinisk forsøg, enten 
som modtager af et forsøgslægemiddel, 
eller som deltager i en kontrolgruppe.

Or. en

Begrundelse

Ifølge Verdenslægesammenslutningens Helsingforserklæring om etiske principper for 
medicinsk forskning med mennesker og artikel 29, stk. 1, i den foreslåede forordning bør 
beslutningen om at deltage i et klinisk forsøg træffes frit og frivilligt.
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Ændringsforslag 231
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "Mindreårig": en forsøgsperson, der i
overensstemmelse med lovgivningen i den 
berørte medlemsstat er under den alder, 
som kræves for at have retlig kompetence 
til at give informeret samtykke.

16) "Mindreårig": en forsøgsperson, der
udgør en del af den pædiatriske 
befolkningsgruppe som defineret i
forordning (EF) nr. 1901/2006 om 
lægemidler til pædiatrisk brug.

Or. en

Begrundelse

Disse definitioner stemmer ikke overens med den pædiatriske forordning (EF) nr. 1901/2006, 
direktiv 2010/84/EF og de europæiske etiske anbefalinger (European Ethical 
Recommendations), EC 2008; ICH-GCP 1.27, den internationale konvention om barnets 
rettigheder (FN).

Ændringsforslag 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17) "Forsøgsperson uden handleevne": en 
forsøgsperson, som af andre grunde end 
alderen, hvor man er myndig til at give et 
oplyst samtykke, er ude af stand til retligt 
at give et oplyst samtykke efter loven i den 
pågældende medlemsstat

17) "Forsøgsperson uden handleevne": en 
forsøgsperson, som er ude af stand til 
retligt eller faktisk at give et oplyst 
samtykke efter loven i den pågældende 
medlemsstat

Or. fr

Begrundelse

Ved at begrænse sig til personer, som juridisk er uden handleevne, udelukker denne definition 
de øvrige kategorier af personer uden handleevne, som er omfattet af de nationale 
lovgivninger, og for hvilke der gælder særlige samtykkeregler. I fransk ret sondres der f.eks. 
mellem personer, som juridisk er uden handleevne (personer under værgemål, samværgemål 
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eller mindreårige), og personer, som "faktisk er ude af stand til at give samtykke" (på grund 
af ændringer i deres kognitive funktioner). Der gælder forskellige bestemmelser for disse to 
kategorier af personer uden handleevne.

Ændringsforslag 233
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) "Forsøgsperson fra en sårbar 
gruppe": en forsøgsperson, der tilhører 
en særlig sårbar befolkningsgruppe i 
forbindelse med et klinisk forsøg som 
følge af vedkommendes medicinske, 
sociale eller økonomiske omstændigheder.

Or. es

Ændringsforslag 234
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "Informeret samtykke": en proces, 
hvorved en forsøgsperson frivilligt 
bekræfter sin vilje til at deltage i et bestemt 
forsøg efter at være blevet informeret om 
alle de aspekter af forsøget, som er 
relevante for forsøgspersonens beslutning 
om at deltage.

19) "Informeret samtykke": en proces, 
hvorved en forsøgsperson frivilligt 
bekræfter sin vilje til at deltage i et bestemt 
forsøg efter at være blevet behørigt
informeret i henhold til lovgivningen i den 
berørte medlemsstat om alle de aspekter af 
forsøget, som er relevante for 
forsøgspersonens beslutning om at deltage.

Or. fr

Begrundelse

Den franske oversættelse svarer ikke til formuleringen i den engelske tekst.
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Ændringsforslag 235
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "Informeret samtykke": en proces, 
hvorved en forsøgsperson frivilligt 
bekræfter sin vilje til at deltage i et bestemt 
forsøg efter at være blevet informeret om 
alle de aspekter af forsøget, som er 
relevante for forsøgspersonens beslutning 
om at deltage.

19) "Informeret samtykke": en proces, 
hvorved en forsøgsperson frit og frivilligt 
bekræfter sin vilje til at deltage i et bestemt 
forsøg efter at være blevet informeret om 
alle de aspekter af forsøget, som er 
relevante for forsøgspersonens beslutning 
om at deltage.

Or. en

Begrundelse

Ifølge Verdenslægesammenslutningens Helsingforserklæring om etiske principper for 
medicinsk forskning med mennesker og artikel 29, stk. 1, i den foreslåede forordning bør 
beslutningen om at deltage i et klinisk forsøg træffes frit og frivilligt.

Ændringsforslag 236
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19a) "Informeret samtykke": en proces, 
hvorved en mindreårig, hvor det er 
relevant, accepterer at deltage i et bestemt 
forsøg efter sammen med sine forældre at 
have modtaget tilstrækkelig og tilpasset 
information, og hvorved en mindreårig 
deltager i drøftelser og 
beslutningsprocessen for at respektere 
den mindreåriges voksende evner.

Or. en



AM\929471DA.doc 33/83 PE506.159v02-00

DA

Ændringsforslag 237
Margrete Auken
for Verts/ALE Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) "Forsøgsprotokol: et dokument, som 
beskriver målsætninger, design, 
metodologi, statistiske overvejelser og 
tilrettelæggelse i forbindelse med et klinisk 
forsøg

20) "Forsøgsprotokol: et dokument, som 
beskriver målsætninger, design, 
metodologi, statistiske overvejelser og 
tilrettelæggelse i forbindelse med et klinisk 
forsøg. Begrebet protokol henviser til 
protokollen, efterfølgende protokoller og 
ændringer af protokollen

Or. en

Begrundelse

For at sikre forsøgspersonernes ret til information, hvis der foretages ændringer i 
protokollen, er der behov for at genindføre definitionen af protokoller fra direktiv 
2001/20/EF.

Ændringsforslag 238
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22) "Påbegyndelse af det kliniske forsøg": 
første rekruttering af en potentiel 
forsøgsperson, medmindre det er 
anderledes defineret i forsøgsprotokollen.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2 – nr. 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29) "Alvorlig hændelse": enhver uønsket 
medicinsk hændelse, som uanset dosis 
medfører hospitalsindlæggelse eller 
forlængelse af hospitalsophold, resulterer i 
vedvarende eller betydelig invaliditet eller 
uarbejdsdygtighed, fører til medfødt 
anomali eller misdannelse, er livstruende 
eller resulterer i død.

29) "Alvorlig hændelse": enhver uønsket 
medicinsk hændelse eller enhver anden 
hændelse, der vurderes som alvorlig af 
investigatoren i forbindelse med forsøget, 
og som uanset dosis medfører 
hospitalsindlæggelse eller forlængelse af 
hospitalsophold, resulterer i vedvarende 
eller betydelig invaliditet eller 
uarbejdsdygtighed, fører til medfødt 
anomali eller misdannelse, er livstruende 
eller resulterer i død.

Or. fr

Ændringsforslag 240
Roberta Angelilli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30a) "Bivirkning": en skadelig og 
utilsigtet reaktion på et lægemiddel.

Or. en

Ændringsforslag 241
Margrete Auken
for Verts/ALE Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30a) "Rapport vedrørende kliniske 
undersøgelser": en rapport, som 
indeholder alle resultater og alle 
underliggende data, herunder den fulde
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protokol og dens eventuelle efterfølgende 
ændringer, en statistisk analyseplan, 
resumé af virknings- og sikkerhedsdata 
for alle resultater samt individuelle, 
anonymiserede patientdata i form af 
tabeller eller lister, som er lette at søge i.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på ordførerens ændringsforslag, men for at sikre fuld 
gennemsigtighed skal alle resultater og alle underliggende data medtages i rapporten 
vedrørende kliniske undersøgelser. Søgefunktionen er et nødvendigt krav for at sikre, at 
relevante data let kan findes.

Ændringsforslag 242
Roberta Angelilli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30c) "Etisk komité": et uafhængigt organ 
i en medlemsstat, der består af personer 
fra sundhedsprofessionerne og lægfolk, 
der har til opgave at sikre, at personer, 
der deltager i et forsøg, beskyttes med 
hensyn til rettigheder, sikkerhed og 
velfærd, samt at fremtræde som garant 
over for offentligheden for denne 
beskyttelse, bl.a. ved at fremsætte 
udtalelser om forsøgsprotokollen, 
investigatorernes egnethed, faciliteter 
samt de metoder og det materiale, der skal 
anvendes for at informere 
forsøgspersonerne med henblik på at 
opnå deres informerede samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 243
Alda Sousa
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hvis forsøgspersoners rettigheder, 
sikkerhed og velfærd beskyttes, og

– hvis forsøgspersoners rettigheder, 
sikkerhed, værdighed og velfærd 
beskyttes, og

Or. en

Begrundelse

Ifølge betragtning 2 i direktiv 2001/20 bygger "[d]e anerkendte grundprincipper for 
gennemførelse af kliniske forsøg på mennesker […] på beskyttelse af menneskerettighederne 
og den menneskelige værdighed i forbindelse med biologiske og medicinske anvendelser…"

Ændringsforslag 244
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hvis forsøgspersoners rettigheder, 
sikkerhed og velfærd beskyttes, og

– hvis forsøgspersoners rettigheder, 
sikkerhed, værdighed og velfærd 
beskyttes, og

Or. sl

Ændringsforslag 245
Alda Sousa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- evalueringen af, om det kliniske forsøg 
er etisk forsvarligt, er positiv

Or. en



AM\929471DA.doc 37/83 PE506.159v02-00

DA

Ændringsforslag 246
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hvis data, der genereres i det kliniske 
forsøg, vil være pålidelige og robuste.

– hvis data, der genereres i det kliniske 
forsøg, kan forventes at være pålidelige og 
robuste.

Or. fr

Begrundelse

Det er umuligt at vide, om de data, der genereres, er pålidelige og robuste, inden forsøget 
reelt er påbegyndt.

Ændringsforslag 247
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvis forsøget opfylder behandlings- og 
folkesundhedsmæssige behov

Or. en

Ændringsforslag 248
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvis der er udstedt en udtalelse fra et 
institutionelt undersøgelsesudvalg (IRB) 
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eller en uafhængig etisk komité (IEC)

Or. en

Begrundelse

Den etiske godkendelse er en vigtig del af de centrale gældende universelle regler om 
forskning med mennesker samt Helsingforserklæringen og Oviedokonventionen og er 
ligeledes en vigtig del af direktiv 2001/20/EF. 

Ændringsforslag 249
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvis evalueringen af, om det kliniske 
forsøg er etisk forsvarligt, er positiv

Or. en

Ændringsforslag 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvis data, der genereres i det kliniske 
forsøg, omhandler en dokumenteret 
mangel i den videnskabelige viden, som 
ikke ville kunne fremskaffes på anden vis.

Or. en

Begrundelse

God kvalitet og etiske kliniske forsøg bør være udformet til at generere relevante data for 
forskningen i mennesker og midlerne til at forbedre dets forhold, og denne viden bør 
registreres med henblik på fremtidig konsultation. Der bør ikke indledes ny forskning, 
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medmindre de spørgsmål, der ønskes besvaret, på tidspunktet for forskningens igangsættelse 
ikke kan besvares tilfredsstillende med den eksisterende dokumentation.

Ændringsforslag 251
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 87 og de 
kontraktuelle aspekter, som muligvis skal 
anskues særskilt, er tilladelsen i henhold 
til dette kapitel tilstrækkelig til at indlede 
et klinisk forsøg i de berørte 
medlemsstater.

For kliniske forsøg, som falder under 
anvendelsesområdet for den relevante del 
af [forordningerne om medicinsk udstyr 
og i in vitro-medicinsk udstyr], stilles der 
ikke krav om yderligere indsendelse eller 
underretningsprocedure.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at den tilladelse, som er beskrevet i denne forordning, bør være 
tilstrækkelig til at indlede forsøget (der kræves ingen ekstra landespecifikke trin). Regulatorer 
bør ligeledes koordinere deres arbejde på en sådan måde, at kliniske forsøg, som falder ind 
under flere forordninger, ikke kræver flere indsendelser og tilladelser. Vi foreslår endvidere 
at ændre artikel 77 for at opnå dette (se ændringsforslaget til artikel 77).

Ændringsforslag 252
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
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Etisk komité
1. Godkendelse af et klinisk forsøg 
gives først, når en etisk komité har 
truffet en positiv afgørelse om det 
kliniske forsøg. Den etiske komités 
vurdering skal bl.a. omfatte 
overholdelse af kravene i kapitel V, 
artikel 46, artikel 47 og kapitel XII.
2. Den etiske komité sikrer, at 
forsøgspersoners rettigheder, 
sikkerhed og velfærd beskyttes. Den er 
uafhængig af forskeren og sponsoren 
og fri for enhver anden ubehørig 
påvirkning. Den handler i 
overensstemmelse med lovene og 
reglerne i det eller de lande, hvor 
forskningen skal gennemføres, og 
overholder alle relevante 
internationale normer og standarder. 
Den etiske komité består af et klart 
defineret antal medlemmer og 
stedfortrædere, som omfatter 
sundhedsfagfolk, lægpersoner og 
mindst én erfaren og vidende patient 
eller patientrepræsentant, som 
tilsammen har de relevante 
kvalifikationer og den relevante 
erfaring til at kunne gennemgå og 
evaluere de videnskabelige, 
medicinske og etiske aspekter af det 
foreslåede forsøg.
3. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at 
nedsætte en etisk komité og lette dens 
arbejde. Medlemsstaterne offentliggør 
antal, navne og profession for 
medlemmerne og stedfortræderne i 
den etiske komité og underretter 
Europa-Kommissionen om 
sammensætningen af den etiske 
komité, og hvornår den påbegynder sit 
arbejde.

Or. en
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Ændringsforslag 253
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, Georgios Koumoutsakos

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Etisk komité
1. Godkendelse af et klinisk forsøg 
gives først, når en etisk komité har 
truffet en positiv afgørelse om det 
kliniske forsøg. Den etiske komités 
vurdering skal bl.a. omfatte 
overholdelse af kravene i kapitel V, 
artikel 46, artikel 47 og kapitel XII.
2. Den etiske komité sikrer, at 
forsøgspersoners rettigheder, 
sikkerhed og velfærd beskyttes. Den er 
uafhængig af forskeren og sponsoren 
og fri for enhver anden ubehørig 
påvirkning. Den handler i 
overensstemmelse med lovene og 
reglerne i det eller de lande, hvor 
forskningen skal gennemføres, og 
overholder alle relevante 
internationale normer og standarder. 
Den etiske komité består af et rimeligt 
antal medlemmer, som tilsammen har 
de relevante kvalifikationer og den 
relevante erfaring til at kunne 
gennemgå og evaluere de 
videnskabelige, medicinske og etiske 
aspekter af det foreslåede forsøg.
3. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at 
nedsætte en etisk komité og lette dens 
arbejde.
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Or. en

Begrundelse

For at opnå den bedst mulige beskyttelse af forsøgspersonerne skal medlemsstaternes først 
kunne give deres tilladelse, efter at den tværfaglige og uafhængige etiske komité, som er 
ansvarlig i henhold til den nationale lovgivning og direktiv 2001/20/EF, har anbefalet en 
sådan tilladelse. En negativ afgørelse fra den etiske komité medfører nødvendigvis, at der ikke 
gives godkendelse til det kliniske forsøg.

Ændringsforslag 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 a
Etisk komité
En kompetent myndighed i en berørt 
medlemsstat kan kun godkende 
gennemførelsen af et klinisk forsøg, 
hvis den berørte etiske komité har 
givet sin godkendelse.

Or. en

Begrundelse

For at nå målene i Helsingforserklæringen om at beskytte forsøgspersoners rettigheder, 
sikkerhed og velfærd, skal medlemsstaternes først kunne give deres tilladelse, efter at den 
tværfaglige og uafhængige etiske komité, som er ansvarlig i henhold til den nationale 
lovgivning, har anbefalet en sådan tilladelse. En negativ afgørelse fra den etiske komité 
medfører nødvendigvis, at der ikke gives godkendelse.

Ændringsforslag 255
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4b
Toksikologiske eksperimenter
Beskyttelsen af forsøgspersonerne 
sikres især gennem en risikovurdering 
på grundlag af resultaterne af 
toksikologiske eksperimenter forud for 
ethvert klinisk forsøg, som omfatter 
anvendelse af et ikke-godkendt 
forsøgslægemiddel.

Or. en

Begrundelse

Toksikologiske eksperimenter forud for ethvert klinisk forsøg indgik i direktiv 2001/20/EF, 
men nævnes kun som reference i bilagene til dette forslag. Tragiske tilfælde, som f.eks. 
TGN1412, har vist, at der er behov for at fastholde formuleringen i direktiv 2001/20/EF.

Ændringsforslag 256
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at opnå en godkendelse indgiver 
sponsor et ansøgningsdossier til den 
berørte medlemsstat via den i artikel 77 
omhandlede portal (i det følgende benævnt
"EU- portalen").

1. For at opnå en godkendelse indgiver 
sponsor for alle kliniske forsøg i Unionen
et ansøgningsdossier til den berørte 
medlemsstat via den i artikel 77 
omhandlede portal (i det følgende benævnt
"EU- portalen").

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at proceduren med en enkelt ansøgning gælder for kliniske forsøg, der 
udføres på såvel flerstats- som enkeltstatsplan.
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Ændringsforslag 257
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at opnå en godkendelse indgiver 
sponsor et ansøgningsdossier til den 
berørte medlemsstat via den i artikel 77 
omhandlede portal (i det følgende benævnt
"EU- portalen").

1. For at opnå en godkendelse indgiver 
sponsor et ansøgningsdossier til den 
berørte medlemsstat via den i artikel 77 
omhandlede portal (i det følgende benævnt
"EU- portalen"). På dette trin er 
ansøgningsdossieret ikke offentligt 
tilgængeligt på EU-portalen. Det vil først 
blive offentligt tilgængeligt efter 
vurderingen af del I, jf. denne 
forordnings artikel 6.

Or. fr

Ændringsforslag 258
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Før ansøgningen indgives, skal sponsoren 
indhente et unikt EudraCT-nummer fra 
EudraCT Community Clinical Trial 
System via den procedure, der er 
beskrevet i den nugældende version af 
den europæiske database med 
retningslinjer for kliniske forsøg, Detailed 
guidance on the European clinical trials 
database (EudraLex, bind 10).

Or. en

Begrundelse

Tildelingen af forsøg i EudraCT-databasen er foretaget siden 2004. Denne procedure bør 
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ikke overses i forordningen.

Ændringsforslag 259
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sponsor foreslår en af de berørte 
medlemsstater som rapporterende 
medlemsstat.

Den rapporterende medlemsstat vælges 
blandt de fem berørte medlemsstater, hvor 
de fleste af de forsøgspersoner, der 
deltager i det kliniske forsøg, bor. Denne 
afgørelse træffes efter en procedure, som 
Kommissionen udvikler, fastlægger og 
kontrollerer. Beslutningsproceduren 
sikrer, at den valgte rapporterende 
medlemsstat har kapaciteten og den 
videnskabelige infrastruktur til at vurdere 
det mulige pågældende kliniske forsøg.

Or. en

Ændringsforslag 260
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, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sponsor foreslår en af de berørte 
medlemsstater som rapporterende 
medlemsstat.

De berørte medlemsstater beslutter, 
hvilken stat der skal være den
rapporterende medlemsstat efter en 
procedure baseret på objektive kriterier 
fastlagt af Kommissionen.

Or. en
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Begrundelse

Der bør etableres en letforståelig og gennemsigtig procedure for fastlæggelse af den 
rapporterende medlemsstat, f.eks. ved hjælp af et organisationsdiagram, som på forhånd 
fastlægger den ansvarlige rapporterende medlemsstat, eller baseret på det forventede antal 
forsøgspersoner eller undersøgelsescentre i medlemsstaten. Dette er nødvendigt, navnlig i 
lyset af det fokus, der er på den rapporterende medlemsstat i forbindelse med den foreslåede 
udarbejdelse af del I i vurderingsrapporten, ligesom det vil være en fordel, hvad angår 
godkendelsen af det foreslåede kliniske forsøg i den berørte medlemsstat.

Ændringsforslag 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sponsor foreslår en af de berørte 
medlemsstater som rapporterende 
medlemsstat.

Senest seks dage efter indgivelsen af 
ansøgningsdossieret udpeger 
medlemsstaterne i fællesskab en
rapporterende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Forslaget giver sponsorer mulighed for at "plukke" den rapporterende medlemsstat ud og 
dermed undgå de lande, som har en mere kritisk holdning, eller favorisere de lande, som har 
en overbebyrdet kapacitet som følge af mange indgivne sager. Dette forværres af en stiltiende 
godkendelse. Medlemsstaterne har etableret samarbejdsplatforme som f.eks. Clinical Trials 
Facilitation Group for at aftale fælles principper og kriterier for harmonisering af 
beslutninger vedrørende vurderinger af kliniske forsøg og administrative processer. Denne 
platform kan hjælpe medlemsstaterne med at blive enige om fælles udvælgelseskriterier ved 
valg af den rapporterende medlemsstat.

Ændringsforslag 262
Philippe Juvin, Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sponsor foreslår en af de berørte Sponsor foreslår en af de berørte 
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medlemsstater som rapporterende 
medlemsstat.

medlemsstater som rapporterende 
medlemsstat. De berørte medlemsstater 
kan frit vælge, hvilken berørt medlemsstat 
der skal udpeges som rapporterende 
medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke ønsker at være 
rapporterende medlemsstat, skal den 
aftale med en anden medlemsstat, at 
denne er rapporterende medlemsstat. Hvis 
ingen medlemsstat ønsker at være 
rapporterende medlemsstat, skal den 
foreslåede rapporterende medlemsstat 
være det.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 264
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke ønsker at være 
rapporterende medlemsstat, skal den 
aftale med en anden medlemsstat, at 
denne er rapporterende medlemsstat. Hvis 

udgår
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ingen medlemsstat ønsker at være 
rapporterende medlemsstat, skal den 
foreslåede rapporterende medlemsstat 
være det.

Or. en

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med artikel 5, stk. 1, nr. 2): Der bør etableres en letforståelig og 
gennemsigtig procedure for fastlæggelse af den rapporterende medlemsstat, f.eks. ved hjælp 
af et organisationsdiagram, som på forhånd fastlægger den ansvarlige rapporterende 
medlemsstat, eller baseret på det forventede antal forsøgspersoner eller undersøgelsescentre i 
medlemsstaten. Dette er nødvendigt, navnlig i lyset af det fokus, der er på den rapporterende 
medlemsstat i forbindelse med den foreslåede udarbejdelse af del I i vurderingsrapporten, 
ligesom det vil være en fordel, hvad angår godkendelsen af det foreslåede kliniske forsøg i 
den berørte medlemsstat.

Ændringsforslag 265
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke ønsker at være 
rapporterende medlemsstat, skal den aftale 
med en anden medlemsstat, at denne er 
rapporterende medlemsstat. Hvis ingen 
medlemsstat ønsker at være rapporterende 
medlemsstat, skal den foreslåede 
rapporterende medlemsstat være det.

Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke ønsker at være 
rapporterende medlemsstat, skal den aftale 
med en anden medlemsstat, at denne er 
rapporterende medlemsstat. Hvis ingen 
medlemsstat ønsker at være rapporterende 
medlemsstat, skal den foreslåede 
rapporterende medlemsstat være det
medmindre den foreslåede rapporterende 
medlemsstat kan godtgøre. at den ikke har 
tilstrækkelig kapacitet til at fuldføre 
opgaven på tilfredsstillende vis.

Or. en

Ændringsforslag 266
Philippe Juvin, Nora Berra
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt sponsoren kun indgiver et 
ansøgningsdossier til én berørt 
medlemsstat, udpeges den pågældende 
medlemsstat automatisk som
rapporterende medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 267
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest seks dage efter indgivelsen af 
ansøgningsdossieret underretter den 
foreslåede rapporterende medlemsstat 
sponsor via EU-portalen:

2. Senest seks kalenderdage efter 
indgivelsen af ansøgningsdossieret 
underretter den foreslåede rapporterende 
medlemsstat sponsor via EU-portalen:

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest seks dage efter indgivelsen af 
ansøgningsdossieret underretter den
foreslåede rapporterende medlemsstat 
sponsor via EU-portalen:

2. Senest femten dage efter valget
underretter denne foreslåede rapporterende 
medlemsstat sponsor via EU-portalen:

Or. en

Begrundelse

En for kort frist medfører en risiko for, at medlemsstaten ikke kan gennemgå 
vurderingsdossieret grundigt. Det kræver f.eks. en detaljeret og omhyggelig vurdering af 
forskningsprotokollen at betegne et klinisk forsøg som et "lav-interventionsforsøg". 
Erfaringerne fra medlemsstaterne inden for den frivillige harmoniserede procedure 
(Voluntary Harmonisation Procedure, VHP) for godkendelse af multinationale kliniske 
forsøg, viser, at de foreslåede tidsfrister er alt for korte og mangler fleksibilitet for 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 269
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest seks dage efter indgivelsen af 
ansøgningsdossieret underretter den 
foreslåede rapporterende medlemsstat 
sponsor via EU-portalen:

2. Senest 14 dage efter indgivelsen af 
ansøgningsdossieret underretter den 
foreslåede rapporterende medlemsstat 
sponsor via EU-portalen:

Or. en

Begrundelse

For at fastlægge, om et forsøg er et "klinisk lav-interventionsforsøg", kan det være nødvendigt 
at gennemføre en omfattende undersøgelse, som ikke kan færdiggøres på seks dage. Efter 
artikel 2, stk. 3, skal betingelserne i markedsføringstilladelsen for forsøgslægemidlerne og 
spørgsmålet om, hvorvidt de anvendes som standardbehandling i en af de berørte 
medlemsstater, fastlægges, og risikoen og byrden for forsøgspersonerne skal vurderes. En 
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sådan vurdering kan være kompleks, f.eks. i tilfælde af onkologiske forsøg, og kan kræve 
bistand fra en ekstern ekspert. Der bør derfor gives 14 dage til denne underretning.

Ændringsforslag 270
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om den er rapporterende medlemsstat, 
eller hvilken anden berørt medlemsstat der 
er rapporterende medlemsstat

a) hvilken medlemsstat der er 
rapporterende medlemsstat

Or. en

Begrundelse

Dette er en følge af ændringsforslaget i artikel 5, stk. 1, nr. 2) (at medlemsstaterne beslutter, 
hvilken stat der skal være den rapporterende medlemsstat efter en procedure baseret på 
objektive kriterier fastlagt af Kommissionen).

Ændringsforslag 271
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om det kliniske forsøg er et klinisk lav-
interventionsforsøg, såfremt det påstås af 
sponsor.

d) om det kliniske forsøg er et klinisk
mellemrisiko- eller lavrisikoforsøg, 
såfremt det påstås af sponsor.

Or. en

Ændringsforslag 272
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 2 – litra e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det kliniske forsøgs 
registreringsnummer i EU-portalen.

Or. en

Begrundelse

Registreringsnummeret, dvs. en specifik identifikator svarende til registret i det eksisterende 
EudraCT, ville lette samarbejdet blandt medlemsstaterne på EU-niveau.

Ændringsforslag 273
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor 
inden for den frist, der er omhandlet i stk. 
2, anses det kliniske forsøg, der er ansøgt 
om, for at falde ind under denne 
forordnings anvendelsesområde, 
ansøgningen anses for at være fuldstændig, 
det kliniske forsøg anses for at være et
klinisk lav-interventionsforsøg, hvis det 
påstås af sponsor, og den foreslåede 
rapporterende medlemsstat skal være 
rapporterende medlemsstat.

3. Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor 
inden for den frist, der er omhandlet i stk. 
2, anses det kliniske forsøg, der er ansøgt 
om, for at falde ind under denne 
forordnings anvendelsesområde, 
ansøgningen anses for at være fuldstændig, 
det kliniske forsøg anses for at være et 
klinisk mellemrisiko- eller lavrisikoforsøg, 
hvis det påstås af sponsor, og den 
foreslåede rapporterende medlemsstat skal 
være rapporterende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor 
inden for den frist, der er omhandlet i stk. 
2, anses det kliniske forsøg, der er ansøgt 
om, for at falde ind under denne 
forordnings anvendelsesområde, 
ansøgningen anses for at være fuldstændig, 
det kliniske forsøg anses for at være et 
klinisk lav-interventionsforsøg, hvis det 
påstås af sponsor, og den foreslåede 
rapporterende medlemsstat skal være 
rapporterende medlemsstat.

3. Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor 
inden for den frist, der er omhandlet i stk. 
2, anses det kliniske forsøg, der er ansøgt 
om, for at falde ind under denne 
forordnings anvendelsesområde, 
ansøgningen anses for at være fuldstændig,
og det kliniske forsøg anses for at være et 
klinisk lav-interventionsforsøg, hvis det 
påstås af sponsor.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændringen af artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag 275
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor 
inden for den frist, der er omhandlet i stk. 
2, anses det kliniske forsøg, der er ansøgt 
om, for at falde ind under denne 
forordnings anvendelsesområde, 
ansøgningen anses for at være 
fuldstændig, det kliniske forsøg anses for 
at være et klinisk lav-interventionsforsøg, 
hvis det påstås af sponsor, og den 
foreslåede rapporterende medlemsstat 
skal være rapporterende medlemsstat.

3. Hvis den valgte rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor 
inden for den frist, der er omhandlet i stk. 
2, sendes en begrundelse for forsinkelsen 
gennem EU-portalen med en angivelse af, 
hvornår underretningen vil ske.
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Or. en

Begrundelse

Den stiltiende godkendelsesprocedure foregår på bekostning af patientsikkerheden ved at yde 
den lavest mulige beskyttelse som standard (antagelse om lav-interventionsforsøg). 
Godkendelsen bør i stedet gives udtrykkeligt af medlemsstaterne, således som det blev krævet 
i direktiv 2001/20/EF. Sanktionerne for en medlemsstats manglende overholdelse af 
tidsfristerne bør afspejle sanktionerne over for sponsoren for manglende overholdelse af 
tidsfristerne i artikel 34, stk. 3, nr. 2).

Ændringsforslag 276
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar 
Roth-Behrendt, Jutta Haug

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor 
inden for den frist, der er omhandlet i stk. 
2, anses det kliniske forsøg, der er ansøgt 
om, for at falde ind under denne 
forordnings anvendelsesområde, 
ansøgningen anses for at være fuldstændig, 
det kliniske forsøg anses for at være et 
klinisk lav-interventionsforsøg, hvis det 
påstås af sponsor, og den foreslåede 
rapporterende medlemsstat skal være 
rapporterende medlemsstat.

3. Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor 
inden for 14 dage, anses det kliniske 
forsøg, der er ansøgt om, for at falde ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, ansøgningen anses for 
at være fuldstændig, det kliniske forsøg 
anses for at være et klinisk lav-
interventionsforsøg, hvis det påstås af 
sponsor, og den foreslåede rapporterende 
medlemsstat skal være rapporterende 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Tidsperioderne i artikel 5, stk. 2, er for korte.

Ændringsforslag 277
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvor den foreslåede rapporterende 
medlemsstat finder, at ansøgningen ikke er 
fuldstændig, at det kliniske forsøg, der er 
ansøgt om, ikke falder ind under denne 
forordnings anvendelsesområde, eller at det 
kliniske forsøg ikke er et klinisk lav-
interventionsforsøg, selv om det påstås af 
sponsor, underretter den sponsor herom via 
EU-portalen og fastsætter en frist på højst 
seks dage for sponsor til at fremsætte 
bemærkninger eller til at fuldstændiggøre 
ansøgningen via EU-portalen.

4. Hvor den foreslåede rapporterende 
medlemsstat finder, at ansøgningen ikke er 
fuldstændig, at det kliniske forsøg, der er 
ansøgt om, ikke falder ind under denne 
forordnings anvendelsesområde, eller at det 
kliniske forsøg ikke er et klinisk
mellemrisiko- eller lavrisikoforsøg, selv 
om det påstås af sponsor, underretter den 
sponsor herom via EU-portalen og 
fastsætter en frist på højst seks dage for 
sponsor til at fremsætte bemærkninger eller 
til at fuldstændiggøre ansøgningen via EU-
portalen.

Or. en

Ændringsforslag 278
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor i 
henhold til stk. 2, litra a)-d), senest tre dage 
efter modtagelsen af bemærkningerne eller 
af den fuldstændiggjorte ansøgning, anses 
ansøgningen for at være fuldstændig, det 
kliniske forsøg anses for at falde ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, det kliniske forsøg 
anses for at være et klinisk lav-
interventionsforsøg, hvis det påstås af 
sponsor, og den foreslåede rapporterende 
medlemsstat skal være rapporterende 
medlemsstat.

Hvis den valgte rapporterende medlemsstat 
ikke har underrettet sponsor i henhold til 
stk. 2, litra a)-d), senest tre dage efter 
modtagelsen af bemærkningerne eller af 
den fuldstændiggjorte ansøgning, sender 
den valgte medlemsstat en begrundelse 
gennem EU-portalen med en angivelse af, 
hvornår underretningen vil ske.

Or. en
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Begrundelse

Den stiltiende godkendelsesprocedure foregår på bekostning af patientsikkerheden ved at yde 
den lavest mulige beskyttelse som standard (antagelse om lav-interventionsforsøg). 
Godkendelsen bør i stedet gives udtrykkeligt af medlemsstaterne, således som det blev krævet 
i direktiv 2001/20/EF. Sanktionerne for en medlemsstats manglende overholdelse af 
tidsfristerne bør afspejle sanktionerne over for sponsoren for manglende overholdelse af 
tidsfristerne i artikel 34, stk. 3, nr. 2).

Ændringsforslag 279
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor i 
henhold til stk. 2, litra a)-d), senest tre
dage efter modtagelsen af bemærkningerne 
eller af den fuldstændiggjorte ansøgning, 
anses ansøgningen for at være fuldstændig, 
det kliniske forsøg anses for at falde ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, det kliniske forsøg 
anses for at være et klinisk lav-
interventionsforsøg, hvis det påstås af 
sponsor, og den foreslåede rapporterende 
medlemsstat skal være rapporterende 
medlemsstat.

Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor i 
henhold til stk. 2, litra a)-d), senest 14 dage
efter modtagelsen af bemærkningerne eller 
af den fuldstændiggjorte ansøgning, anses 
ansøgningen for at være fuldstændig, det 
kliniske forsøg anses for at falde ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, det 
kliniske forsøg anses for at være et klinisk 
lav-interventionsforsøg, hvis det påstås af 
sponsor, og den foreslåede rapporterende 
medlemsstat skal være rapporterende 
medlemsstat.

Or. sl

Ændringsforslag 280
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor i 
henhold til stk. 2, litra a)-d), senest tre
dage efter modtagelsen af bemærkningerne 
eller af den fuldstændiggjorte ansøgning, 
anses ansøgningen for at være fuldstændig, 
det kliniske forsøg anses for at falde ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, det kliniske forsøg 
anses for at være et klinisk lav-
interventionsforsøg, hvis det påstås af 
sponsor, og den foreslåede rapporterende 
medlemsstat skal være rapporterende 
medlemsstat.

Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor i 
henhold til stk. 2, litra a)-d), senest syv
dage efter modtagelsen af bemærkningerne 
eller af den fuldstændiggjorte ansøgning, 
anses ansøgningen for at være fuldstændig, 
det kliniske forsøg anses for at falde ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, det kliniske forsøg 
anses for at være et klinisk lav-
interventionsforsøg, hvis det påstås af 
sponsor, og den foreslåede rapporterende 
medlemsstat skal være rapporterende 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Tidsperioderne i artikel 5, stk. 4, er for korte.

Ændringsforslag 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor i 
henhold til stk. 2, litra a)-d), senest tre
dage efter modtagelsen af bemærkningerne 
eller af den fuldstændiggjorte ansøgning, 
anses ansøgningen for at være fuldstændig, 
det kliniske forsøg anses for at falde ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, det kliniske forsøg 
anses for at være et klinisk lav-
interventionsforsøg, hvis det påstås af 
sponsor, og den foreslåede rapporterende 
medlemsstat skal være rapporterende 

Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor i 
henhold til stk. 2, litra a)-d), senest fem
dage efter modtagelsen af bemærkningerne 
eller af den fuldstændiggjorte ansøgning, 
anses ansøgningen for at være fuldstændig, 
det kliniske forsøg anses for at falde ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, det kliniske forsøg 
anses for at være et klinisk lav-
interventionsforsøg, hvis det påstås af 
sponsor.
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medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændringen af artikel 5, stk. 1. En for kort frist medfører en risiko for, at 
medlemsstaten ikke kan gennemgå vurderingsdossieret grundigt. Det kræver f.eks. en 
detaljeret og omhyggelig vurdering af forskningsprotokollen at betegne et klinisk forsøg som 
et "lav-interventionsforsøg". Erfaringerne fra medlemsstaterne inden for den frivillige 
harmoniserede procedure (Voluntary Harmonisation Procedure) for godkendelse af 
multinationale kliniske forsøg, viser, at de foreslåede tidsfrister er alt for korte og mangler 
fleksibilitet for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 282
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor i 
henhold til stk. 2, litra a)-d), senest tre dage 
efter modtagelsen af bemærkningerne eller 
af den fuldstændiggjorte ansøgning, anses 
ansøgningen for at være fuldstændig, det 
kliniske forsøg anses for at falde ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, det 
kliniske forsøg anses for at være et klinisk
lav-interventionsforsøg, hvis det påstås af 
sponsor, og den foreslåede rapporterende 
medlemsstat skal være rapporterende 
medlemsstat.

Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor i 
henhold til stk. 2, litra a)-d), senest tre dage 
efter modtagelsen af bemærkningerne eller 
af den fuldstændiggjorte ansøgning, anses 
ansøgningen for at være fuldstændig, det 
kliniske forsøg anses for at falde ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, det 
kliniske forsøg anses for at være et klinisk
mellemrisiko- eller lavrisikoforsøg, hvis 
det påstås af sponsor, og den foreslåede 
rapporterende medlemsstat skal være 
rapporterende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 283
Philippe Juvin

Forslag til forordning



AM\929471DA.doc 59/83 PE506.159v02-00

DA

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved anvendelsen af dette kapitel er 
ansøgningens valideringsdato den dato, 
hvor sponsor underrettes i 
overensstemmelse med stk. 2. Hvis sponsor 
ikke underrettes, er valideringsdatoen den 
sidste dag i de tidsfrister, der er nævnt i stk. 
2 og 4.

5. Ved anvendelsen af dette kapitel er
datoen for ansøgningens antagelighed den 
dato, hvor sponsor underrettes i 
overensstemmelse med stk. 2. Hvis sponsor 
ikke underrettes, er datoen for 
ansøgningens antagelighed den sidste dag 
i de tidsfrister, der er nævnt i stk. 2 og 4.

Or. fr

Begrundelse

"Ansøgningens valideringsdato" bør erstattes med "datoen for ansøgningens antagelighed" 
med henblik på at sikre en bedre forståelse af proceduren som helhed. Ændringsforslaget, der 
erstatter udtrykket "ansøgningens valideringsdato" med "datoen for ansøgningens 
antagelighed", finder anvendelse på hele teksten. Hvis ændringsforslaget vedtages, skal der 
foretages ændringer i hele teksten.

Ændringsforslag 284
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved anvendelsen af dette kapitel er 
ansøgningens valideringsdato den dato, 
hvor sponsor underrettes i 
overensstemmelse med stk. 2. Hvis 
sponsor ikke underrettes, er 
valideringsdatoen den sidste dag i de 
tidsfrister, der er nævnt i stk. 2 og 4.

5. Ved anvendelsen af dette kapitel er 
ansøgningens valideringsdato den dato, 
hvor sponsor underrettes i 
overensstemmelse med stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Dette følger af ændringsforslaget til artikel 5, stk. 3, og artikel 5, stk. 4, nr. 3).
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Ændringsforslag 285
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved anvendelsen af dette kapitel er 
ansøgningens valideringsdato den dato, 
hvor sponsor underrettes i 
overensstemmelse med stk. 2. Hvis 
sponsor ikke underrettes, er 
valideringsdatoen den sidste dag i de 
tidsfrister, der er nævnt i stk. 2 og 4.

5. Ved anvendelsen af dette kapitel er 
ansøgningens valideringsdato den dato, 
hvor sponsor underrettes om, at 
ansøgningsdossieret vedrørende kliniske 
forsøg er fuldstændigt i overensstemmelse 
med stk. 2 eller 4.

Or. en

Ændringsforslag 286
Alda Sousa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Vurderingsrapporten indgives via EU-
portalen og gøres offentligt tilgængelig.

Or. en

Begrundelse

Vurderingsrapporten skal gøres offentligt tilgængelig for at give borgerne tillid til 
godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. De enkelte berørte medlemsstater kan 
frit vælge, hvilke aspekter af del I og II 
der skal vurderes af en etisk komité.

Or. fr

Ændringsforslag 288
Nessa Childers

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Den forventede gevinst i terapeutisk 
henseende og for folkesundheden under 
hensyntagen til følgende:

i) Den forventede gevinst i terapeutisk 
henseende og for folkesundheden, 
herunder de forventede gevinster for 
forsøgspersonerne under hensyntagen til 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 289
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– det kliniske forsøgs relevans, idet der 
tages hensyn til den aktuelle 
videnskabelige viden og til, om det kliniske 
forsøg er blevet anbefalet eller pålagt af de 
reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige 
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler

– det kliniske forsøgs relevans, herunder 
sikring af, at grupperne af 
forsøgspersoner, der deltager i forsøget, 
repræsenterer den befolkningsgruppe, 
som skal behandles, hvad angår alder, 
køn, og om forsøgspersonerne er sunde, 
frivillige eller patienter, samt idet der 
tages hensyn til den aktuelle 
videnskabelige viden, den bedste aktuelle, 
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dokumenterede intervention og til, om det 
kliniske forsøg er blevet anbefalet eller 
pålagt af de reguleringsmyndigheder, der 
er ansvarlige for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget bygger på ordførerens ændringsforslag, men sikrer, at alder, køn, 
sundhed, typen af forsøgsperson og bedste aktuelle, dokumenterede intervention tages i 
betragtning i vurderingen af forsøget i del I i vurderingsproceduren.

Ændringsforslag 290
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– det kliniske forsøgs relevans, idet der 
tages hensyn til den aktuelle 
videnskabelige viden og til, om det kliniske 
forsøg er blevet anbefalet eller pålagt af de 
reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige 
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler

– det kliniske forsøgs relevans, idet det 
sikres, at de grupper af forsøgspersoner,
der deltager i forsøgene, repræsenterer 
den befolkningsgruppe, herunder kvinder 
og ældre, der skal behandles, og idet der
tages hensyn til den aktuelle 
videnskabelige viden og til, om det kliniske 
forsøg er blevet anbefalet eller pålagt af de 
reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige 
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler

Or. en

Ændringsforslag 291
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– det kliniske forsøgs relevans, idet der 
tages hensyn til den aktuelle 
videnskabelige viden og til, om det kliniske 
forsøg er blevet anbefalet eller pålagt af de 
reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige 
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler

– det kliniske forsøgs relevans, idet det 
sikres, at deltagerne i forsøget er 
repræsentative for den 
befolkningsgruppe, som er mål for 
lægemidlet, idet der tages hensyn til den 
aktuelle videnskabelige viden og til, om det 
kliniske forsøg er blevet anbefalet eller 
pålagt af de reguleringsmyndigheder, der 
er ansvarlige for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler

Or. en

Ændringsforslag 292
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– det kliniske forsøgs relevans, idet der 
tages hensyn til den aktuelle 
videnskabelige viden og til, om det kliniske 
forsøg er blevet anbefalet eller pålagt af de 
reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige 
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler

– det kliniske forsøgs relevans, idet det 
sikres, at gruppen er relevant i forhold til 
den befolkningsgruppe, som skal 
behandles, og idet der tages hensyn til den 
aktuelle videnskabelige viden og til, om det 
kliniske forsøg er blevet anbefalet eller 
pålagt af de reguleringsmyndigheder, der 
er ansvarlige for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler

Or. en

Ændringsforslag 293
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– pålideligheden og robustheden af de data, 
der genereres i det kliniske forsøg, under 
hensyntagen til statistiske metoder, 
forsøgets design og metodologi (herunder 
stikprøvestørrelse og randomisering, 
komparator og endepunkter).

– pålideligheden og robustheden af de data, 
der genereres i det kliniske forsøg, under 
hensyntagen til statistiske metoder, 
forsøgets design og metodologi (herunder 
stikprøvestørrelse og randomisering, 
komparator og endepunkter) samt 
sygdommens udbredelse, navnlig hvad 
angår sjældne sygdomme (som højst 
rammer fem personer ud af 10 000) og 
ultrasjældne sygdomme (som ikke 
overstiger en udbredelsestærskel på én 
person ud af 50 000).

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af en sjælden sygdom hænger vanskelighederne med at gennemføre kliniske forsøg 
ofte sammen med et ringe antal patienter for de enkelte sygdomme og deres geografiske 
spredning.

Ændringsforslag 294
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– pålideligheden og robustheden af de data, 
der genereres i det kliniske forsøg, under 
hensyntagen til statistiske metoder, 
forsøgets design og metodologi (herunder 
stikprøvestørrelse og randomisering, 
komparator og endepunkter).

– pålideligheden og robustheden af de data, 
der genereres i det kliniske forsøg, under 
hensyntagen til hensigtsmæssige statistiske 
metoder, det allernyeste inden for
forsøgets design og metodologi (herunder, 
hvor det er relevant, stikprøvestørrelse, der 
giver mulighed for en lagdelt analyse efter 
alder og køn og randomisering, 
komparator og endepunkter), samt i hvilket 
omfang det kliniske forsøg er rettet mod 
emner, som patienterne prioriterer 
(herunder omfanget og arten af 
patientens inddragelsen i forsøgets 
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design).

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede lagdeling er muligvis ikke altid relevant (f.eks. forsøg foretaget specifikt 
blandt den ældre befolkningsgruppe). Endvidere er antallet af stratificeringsfaktorer, som kan 
anvendes rent metodemæssigt, ikke begrænset. Statistikere skal ofte vælge mellem potentielle 
stratificeringsfaktorer, som også kan omfatte biomarkører eller tidligere behandlinger mv. Vi 
foreslår at tilføje "hvor det er relevant" for at muliggøre fleksibilitet ved tilstrækkelig 
begrundelse.

Ændringsforslag 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– pålideligheden og robustheden af de data, 
der genereres i det kliniske forsøg, under 
hensyntagen til statistiske metoder, 
forsøgets design og metodologi (herunder 
stikprøvestørrelse og randomisering, 
komparator og endepunkter).

– pålideligheden og robustheden af de data, 
der genereres i det kliniske forsøg, baseret 
på forudbestemte parametre for primære 
resultater, under hensyntagen til statistiske 
metoder, forsøgets design og metodologi
(herunder stikprøvestørrelse og
forudbestemte undergrupper, der giver 
mulighed for lagdelt analyse efter alder 
og køn og randomisering, komparator og 
endepunkter).

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de primære resultatparametre defineres på forhånd for at undgå 
manipulering af resultaterne. Data genereret i kliniske forsøg anses kun for pålidelige og 
robuste, hvis de på passende vis afspejler de befolkningsgrupper (f.eks. kvinder, ældre), som 
sandsynligvis vil anvende det produkt, der undersøges. Undergrupper skal defineres på 
forhånd for at sikre en reel fortolkning og brug af dataene.

Ændringsforslag 296
Riikka Manner
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– pålideligheden og robustheden af de data, 
der genereres i det kliniske forsøg, under 
hensyntagen til statistiske metoder, 
forsøgets design og metodologi (herunder 
stikprøvestørrelse og randomisering, 
komparator og endepunkter).

– pålideligheden og robustheden af de data, 
der genereres i det kliniske forsøg, under 
hensyntagen til statistiske metoder, 
forsøgets design og metodologi (herunder 
stikprøvestørrelse til målrettet 
gruppeanalyse og randomisering, 
komparator og endepunkter).

Or. en

Ændringsforslag 297
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– pålideligheden og robustheden af de data, 
der genereres i det kliniske forsøg, under 
hensyntagen til statistiske metoder, 
forsøgets design og metodologi (herunder 
stikprøvestørrelse og randomisering, 
komparator og endepunkter).

– pålideligheden og robustheden af de data, 
der forventes genereret i det kliniske 
forsøg, under hensyntagen til statistiske 
metoder, forsøgets design og metodologi
(herunder stikprøvestørrelse og 
randomisering, komparator og 
endepunkter).

Or. fr

Begrundelse

"Data, der genereres" bør erstattes med "data, der forventes genereret", eftersom disse data 
endnu ikke er kendte i vurderingsfasen.

Ændringsforslag 298
Nessa Childers

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii– led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– karakteristika ved interventionen 
sammenlignet med normal klinisk praksis

– karakteristika ved interventionen 
sammenlignet med betingelserne i artikel 
32 i Helsingforserklæringen

Or. en

Ændringsforslag 299
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii– led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– den risiko, som sygdomstilstanden, mod 
hvilken forsøgslægemiddel afprøves, 
medfører for forsøgspersonens sundhed

– den risiko, som sygdomstilstanden, mod 
hvilken forsøgslægemiddel afprøves, 
medfører for forsøgspersonens sundhed, 
mentalt såvel som fysisk

Or. sl

Ændringsforslag 300
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii– led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de livstruende og svækkende virkninger 
af visse sygdomme som f.eks. sjældne og 
ultrasjældne sygdomme, som der findes 
begrænsede aktuelle 
behandlingsmuligheder for

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af en sjælden sygdom hænger vanskelighederne med at gennemføre kliniske forsøg 
ofte sammen med et ringe antal patienter for de enkelte sygdomme og deres geografiske 
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spredning.

Ændringsforslag 301
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vurderingen af aspekterne omhandlet 
i nr. i) og ii) tager den rapporterende 
medlemsstat, hvor det er relevant, højde 
for de subpopulationer, der skal 
undersøges.

Or. en

Begrundelse

De særlige kendetegn ved visse subpopulationer (efter køn, alder etc.) kan også vedrøre 
aspekter som relevans eller risici og ulemper for forsøgspersonen som omhandlet i nr. ii). Det 
foreslås derfor at udvide anvendelsesområdet for denne bestemmelse og tage højde for de 
subpopulationer, der skal undersøges, ved vurderingen af alle elementerne omhandlet i nr. i) 
og ii).

Ændringsforslag 302
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Tilstrækkeligheden af forslaget 
vedrørende samtykke- og 
godkendelsesprocessen ifølge kapitel V.

Or. en

Ændringsforslag 303
Roberta Angelilli
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) Opfyldelse af kravene til informeret 
samtykke, jf. kapitel V.

Or. en

Ændringsforslag 304
Roberta Angelilli

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) Overensstemmelse med direktiv 
95/46/EF.

Or. en

Ændringsforslag 305
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den rapporterende medlemsstat 
udarbejder en vurderingsrapport. 
Vurderingen af de aspekter, der er nævnt i 
stk. 1, udgør del I af vurderingsrapporten.

2. Den rapporterende medlemsstat 
udarbejder en vurderingsrapport. Samtidig 
skal de berørte medlemsstater vurdere de 
etiske aspekter af stk. 1. Vurderingen af de 
aspekter, der er nævnt i stk. 1, udgør del I 
af vurderingsrapporten, herunder 
vurderingen af de etiske aspekter hos de 
medlemsstater, som er involveret i 
proceduren.

Or. en
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Begrundelse

De etiske aspekter af del I kan ikke adskilles fra vurderingen som helhed.

Ændringsforslag 306
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den rapporterende medlemsstat forelægger 
del I af vurderingsrapporten, herunder 
konklusionen, for sponsor og de øvrige 
berørte medlemsstater inden for følgende 
frister:

Den rapporterende medlemsstat forelægger 
del I af vurderingsrapporten, herunder 
konklusionen, for sponsor og de øvrige 
berørte medlemsstater via EU-portalen 
som omhandlet i denne forordnings 
artikel 77 inden for følgende frister:

Or. fr

Ændringsforslag 307
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit -1 (nyt) og afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved anvendelsen af dette kapitel er 
vurderingsdatoen den dato, hvor 
vurderingsrapporten forelægges for de 
øvrige berørte medlemsstater, og 
rapporteringsdatoen den dato, hvor den 
endelige vurderingsrapport forelægges for 
sponsor og de øvrige berørte 
medlemsstater.

4. Den rapporterende medlemsstat 
forelægger del I af vurderingsrapporten, 
herunder konklusionen, for sponsor og de 
øvrige berørte medlemsstater inden for 
følgende frister:

Den rapporterende medlemsstat forelægger 
del I af vurderingsrapporten, herunder 
konklusionen, for sponsor og de øvrige 
berørte medlemsstater inden for følgende 
frister, som skal indeholde perioder til den 
indledende vurdering, den fælles 
vurdering og konsolideringen af den 
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endelige rapport:

Or. en

Begrundelse

Vurderingsprocessen skal struktureres, så den rapporterende medlemsstat kan foretage en 
indledende vurdering, som forelægges for alle berørte medlemsstater til kommentering (fælles 
vurdering), og så den rapporterende medlemsstat har tilstrækkelig tid til at indarbejde 
kommentarer fra berørte medlemsstater (konsolidering). Med denne proces undgås en dobbelt 
vurdering ved både rapporterende og berørte medlemsstater, og den rapporterende 
medlemsstats rolle præciseres.

Ændringsforslag 308
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den rapporterende medlemsstat 
forelægger del I af vurderingsrapporten, 
herunder konklusionen, for sponsor og de 
øvrige berørte medlemsstater inden for 
følgende frister:

4. Den rapporterende medlemsstat 
forelægger del I af vurderingsrapporten, 
herunder konklusionen, for sponsor og de 
øvrige berørte medlemsstater inden for 
følgende frister, hvor de berørte 
medlemsstater ligeledes er forpligtede til 
at indgive deres bemærkninger om de 
etiske aspekter til de involverede parter:

Or. en

Begrundelse

De berørte medlemsstater er forpligtede til at give deres input til den rapporterende 
medlemsstat om etiske forhold.

Ændringsforslag 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den rapporterende medlemsstat 
forelægger del I af vurderingsrapporten, 
herunder konklusionen, for sponsor og de 
øvrige berørte medlemsstater inden for 
følgende frister:

4. Den rapporterende medlemsstat 
forelægger del I af vurderingsrapporten, 
herunder konklusionen, som allerede 
omfatter den pågældende etiske komités 
holdninger for sponsor og de øvrige 
berørte medlemsstater inden for følgende 
frister:

Or. en

Begrundelse

Tidsfrister skal justeres, så der i de berørte enheder i den rapporterende medlemsstat og 
mellem alle de berørte medlemsstater er tid til en reel vurdering, da disse opfordres til at 
indgive deres bemærkninger, inden den rapporterende medlemsstat sender sin vurdering til 
sponsoren.

Ændringsforslag 310
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) senest 10 dage efter valideringsdatoen 
for kliniske lav-interventionsforsøg

a) senest 25 dage, men tidligst 15 dage
efter modtagelsen af den validerede 
ansøgning valideringsdatoen for kliniske 
lav-interventionsforsøg

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at justere tidsfristerne for indgivelse af del I i vurderingsrapporten i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, i den foreslåede forordning for at gøre det muligt at 
foretage en effektiv vurdering af ansøgningsdossieret og bemærkningerne fra de berørte 
medlemsstater. I litra a) til c) bør det være tiden fra modtagelsen af den validerede 
ansøgning, der gælder. Der er behov for minimumsperioder for gennemgangen for at sikre, at 
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de berørte medlemsstater har tilstrækkelig tid til at deltage i vurderingen af accepten i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 5.

Ændringsforslag 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) senest 10 dage efter valideringsdatoen 
for kliniske lav-interventionsforsøg

a) senest 20 dage efter valideringsdatoen 
for kliniske lav-interventionsforsøg

Or. en

Begrundelse

Tidsfrister skal justeres, så der i de berørte enheder i den rapporterende medlemsstat og 
mellem alle de berørte medlemsstater er tid til en reel vurdering, da disse opfordres til at 
indgive deres bemærkninger, inden den rapporterende medlemsstat sender sin vurdering til 
sponsoren.

Ændringsforslag 312
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) senest 10 dage efter valideringsdatoen 
for kliniske lav-interventionsforsøg

a) senest 10 dage efter valideringsdatoen 
for kliniske lavrisikoforsøg og kliniske 
mellemrisikoforsøg under anvendelse af 
behandlinger, der er underbygget af 
offentliggjort evidens og/eller 
retningslinjer for standardbehandling

Or. en

Begrundelse

Lavrisikoforsøg (men ikke mellemrisikoforsøg) bør være genstand for en hurtigere vurdering, 
eftersom vurderinger efter del I bør fokusere på protokollen (der findes allerede tilgængelige 
data om produktet). Dette kan ses som et incitament for medlemsstaterne til at lade den etiske 



PE506.159v02-00 74/83 AM\929471DA.doc

DA

komité vurdere protokollen, f.eks. blot med en meddelelse til den kompetente myndighed, 
eftersom produktet anvendes inden for sin godkendte indikation.

Ændringsforslag 313
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt,
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) senest 25 dage efter valideringsdatoen
for andre kliniske forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg

b) senest 35 dage, men tidligst 20 dage
efter modtagelse af den validerede 
ansøgning for andre kliniske forsøg end 
kliniske lav-interventionsforsøg

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at justere tidsfristerne for indgivelse af del I i vurderingsrapporten i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, i den foreslåede forordning for at gøre det muligt at 
foretage en effektiv vurdering af ansøgningsdossieret og bemærkningerne fra de berørte 
medlemsstater. I litra a) til c) bør det være tiden fra modtagelsen af den validerede 
ansøgning, der gælder. Der er behov for minimumsperioder for gennemgangen for at sikre, at 
de berørte medlemsstater har tilstrækkelig tid til at deltage i vurderingen af accepten i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 5.

Ændringsforslag 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) senest 25 dage efter valideringsdatoen 
for andre kliniske forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg

b) senest 35 dage efter valideringsdatoen 
for andre kliniske forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg

Or. en
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Ændringsforslag 315
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) senest 25 dage efter valideringsdatoen 
for andre kliniske forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg

b) senest 25 dage efter valideringsdatoen 
for andre kliniske forsøg end kliniske
lavrisikoforsøg og kliniske 
mellemrisikoforsøg under anvendelse af 
behandlinger, der er underbygget af 
offentliggjort evidens og/eller 
retningslinjer for standardbehandling

Or. en

Begrundelse

Lavrisikoforsøg (men ikke mellemrisikoforsøg) bør være genstand for en hurtigere vurdering, 
eftersom vurderinger efter del I bør fokusere på protokollen (der findes allerede tilgængelige 
data om produktet). Dette kan ses som et incitament for medlemsstaterne til at lade den etiske 
komité vurdere protokollen, f.eks. blot med en meddelelse til den kompetente myndighed, 
eftersom produktet anvendes inden for sin godkendte indikation.

Ændringsforslag 316
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) senest 30 dage efter valideringsdatoen 
for kliniske forsøg med et 
forsøgslægemiddel til avanceret terapi.

udgår

Or. en

Begrundelse

"Forsøgslægemidler til avanceret terapi" varierer, hvad angår vores forståelse og forståelsen 
inden for lægeerhvervet, hos regulatorer og industrien. Mange typer avanceret terapi har 
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været anvendt i årtier og er ikke længere nye. Der bør derfor ikke bruges ekstra tid på at 
vurdere dem. Der bør ikke fastsættes yderligere tidsfrister for avanceret terapi som helhed. 
Medlemsstaterne kan stille krav om yderligere oplysninger, hvis de mener, at en avanceret 
terapi kræver ekstra kontrol.

Ændringsforslag 317
Peter Liese, Anne Delvaux, 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, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) senest 30 dage efter valideringsdatoen
for kliniske forsøg med et 
forsøgslægemiddel til avanceret terapi.

c) senest 40 dage, men tidligst 30 dage 
efter modtagelse af den validerede 
ansøgning for kliniske forsøg med et 
forsøgslægemiddel til avanceret terapi.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at justere tidsfristerne for indgivelse af del I i vurderingsrapporten i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, i den foreslåede forordning for at gøre det muligt at 
foretage en effektiv vurdering af ansøgningsdossieret og bemærkningerne fra de berørte 
medlemsstater. I litra a) til c) bør det være tiden fra modtagelsen af den validerede 
ansøgning, der gælder. Der er behov for minimumsperioder for gennemgangen for at sikre, at 
de berørte medlemsstater har tilstrækkelig tid til at deltage i vurderingen af accepten i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 5.

Ændringsforslag 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) senest 30 dage efter valideringsdatoen 
for kliniske forsøg med et 
forsøgslægemiddel til avanceret terapi.

c) senest 45 dage efter valideringsdatoen 
for kliniske forsøg med et 
forsøgslægemiddel til avanceret terapi.
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Or. en

Begrundelse

Der er behov for længere tidsfrister for at give de berørte medlemsstater, herunder deres 
etiske komitéer, tilstrækkelig tid til en reel vurdering. Hvis de berørte medlemsstater 
endvidere ikke indgiver deres udtalelse om del II af ansøgningen om godkendelse i tide, er det 
vurderingen af del I (fra den rapporterende medlemsstat), der gælder, hvilket betyder, at den 
berørte medlemsstat ikke kan afvise at godkende det kliniske forsøg på deres territorium som 
følge af del II-analysen (uden hensyn til vigtige etiske aspekter).

Ændringsforslag 319
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af dette kapitel er 
vurderingsdatoen den dato, hvor 
vurderingsrapporten forelægges for 
sponsor og de øvrige berørte 
medlemsstater.

Ved anvendelsen af dette kapitel er 
vurderingsdatoen den dato, hvor 
vurderingsrapporten forelægges for 
sponsor og de øvrige berørte 
medlemsstater. Fra denne dato er 
vurderingsrapporten offentligt tilgængelig 
på EU-portalen.

Or. fr

Ændringsforslag 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Indtil vurderingsdatoen kan en berørt 
medlemsstat meddele den rapporterende 
medlemsstat de betragtninger, der er 
relevante for ansøgningen. Den 
rapporterende medlemsstat tager behørigt 
hensyn til disse betragtninger.

5. Indtil vurderingsdatoen kan en berørt 
medlemsstat meddele den rapporterende 
medlemsstat de betragtninger, der er 
relevante for ansøgningen. Den 
rapporterende medlemsstat tager behørigt
hensyn til disse betragtninger og 
dokumenterer dem i vurderingsrapporten.
Hvis vurderingsrapporten fra den 



PE506.159v02-00 78/83 AM\929471DA.doc

DA

rapporterende medlemsstat afviger fra de 
berørte medlemsstaters overvejelse, 
begrundes denne afvigelse i 
vurderingsrapporten.

Or. en

Begrundelse

Eftersom del I i vurderingsrapporten vedrører vigtige etiske aspekter, som ifølge betragtning 
6 og 12 skal reguleres af de berørte medlemsstater, vil en konsensusbeslutning fra samtlige 
berørte medlemsstater i del I af vurderingsrapporten være at foretrække. Hvis den 
rapporterende medlemsstat i vurderingsrapporten afviger fra de berørte medlemsstaters 
overvejelser, bør denne afvigelse forklares i vurderingsrapporten.

Ændringsforslag 321
Peter Liese, Anna Rosbach, Anne Delvaux, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena 
Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-
Behrendt, Jutta Haug

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Indtil vurderingsdatoen kan en berørt 
medlemsstat meddele den rapporterende 
medlemsstat de betragtninger, der er 
relevante for ansøgningen. Den 
rapporterende medlemsstat tager behørigt 
hensyn til disse betragtninger.

5. Indtil vurderingsdatoen kan en berørt 
medlemsstat meddele den rapporterende 
medlemsstat de betragtninger, der er 
relevante for ansøgningen. Den 
rapporterende medlemsstat tager behørigt 
hensyn til disse betragtninger og 
dokumenterer dem i vurderingsrapporten.
Hvis vurderingsrapporten fra den 
rapporterende medlemsstat afviger fra de 
berørte medlemsstaters overvejelse, 
begrunder medlemsstaten denne afvigelse 
i vurderingsrapporten.

Or. en

Begrundelse

Eftersom del I i vurderingsrapporten vedrører vigtige etiske aspekter, som ifølge betragtning 
6 og 12 skal reguleres af de berørte medlemsstater, vil en konsensusbeslutning fra samtlige 
berørte medlemsstater i del I af vurderingsrapporten være at foretrække. Hvis den 
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rapporterende medlemsstat i vurderingsrapporten afviger fra de berørte medlemsstaters 
overvejelser, bør denne afvigelse som minimum forklares i vurderingsrapporten. 
Beslutningsprocessen bør være gennemsigtig i vurderingsrapporten.

Ændringsforslag 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Vurderingsrapporten indgives via EU-
portalen til EU-databasen og gøres 
offentligt tilgængelig.

Or. en

Begrundelse

Vurderingsrapporten skal gøres offentligt tilgængelig for at give borgerne tillid til 
godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag 323
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den rapporterende medlemsstat, og kun 
denne, kan mellem valideringsdatoen og 
vurderingsdatoen anmode sponsor om 
supplerende redegørelser under 
hensyntagen til de betragtninger, der er 
nævnt i stk. 5.

6. Mellem valideringsdatoen og 
vurderingsdatoen kan den rapporterende 
medlemsstat, og kun denne, under
hensyntagen til sine egne betragtninger 
og de berørte medlemsstaters 
betragtninger, jf. stk. 5, anmode sponsor 
om supplerende redegørelser.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter ikke mod at ændre substansen i den af Kommissionen foreslåede 
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bestemmelse. Det har blot til formål at gøre teksten mere forståelig.

Ændringsforslag 324
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på indhentning af disse 
supplerende redegørelser kan den 
rapporterende medlemsstat suspendere den 
i stk. 4 nævnte frist i højst 10 dage for 
kliniske lav-interventionsforsøg og i højst
20 dage for andre forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg.

Med henblik på indhentning af disse 
supplerende redegørelser kan den 
rapporterende medlemsstat forlænge den i 
stk. 4 nævnte frist i højst 20 dage for 
kliniske lav-interventionsforsøg og i højst
30 dage for andre forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg.

Or. en

Begrundelse

Fristerne bør give tilstrækkelig tid til en fælles vurdering og konsolidering af svar på 
spørgsmål modtaget fra sponsor. Da fristen for fælles vurdering af de supplerende 
redegørelser er inkluderet i den forlængede frist (20 eller 30 dage), ændres den samlede frist 
for godkendelsen ikke væsentligt.

Ændringsforslag 325
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på indhentning af disse 
supplerende redegørelser kan den 
rapporterende medlemsstat suspendere den 
i stk. 4 nævnte frist i højst 10 dage for 
kliniske lav-interventionsforsøg og i højst 
20 dage for andre forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg.

Med henblik på indhentning af disse 
supplerende redegørelser kan den 
rapporterende medlemsstat suspendere den 
i stk. 4 nævnte frist i højst 10 dage for 
kliniske lavrisikoforsøg og kliniske 
mellemrisikoforsøg under anvendelse af 
behandlinger, der er underbygget af 
offentliggjort evidens og/eller 
retningslinjer for standardbehandling og i 
højst 20 dage for andre forsøg end
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lavrisikoforsøg og kliniske
mellemrisikoforsøg under anvendelse af 
behandlinger, der er underbygget af 
offentliggjort evidens og/eller 
retningslinjer for standardbehandling.

Or. en

Begrundelse

Fremskyndet procedure for lavrisikoforsøg (se ændringsforslag 8).

Ændringsforslag 326
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på indhentning af disse 
supplerende redegørelser kan den 
rapporterende medlemsstat suspendere den 
i stk. 4 nævnte frist i højst 10 dage for 
kliniske lav-interventionsforsøg og i højst 
20 dage for andre forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg.

Med henblik på indhentning af disse 
supplerende redegørelser kan den 
rapporterende medlemsstat suspendere den 
i stk. 4 nævnte frist i højst 10 dage for 
kliniske lav-interventionsforsøg og i højst 
20 dage for andre forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg. Den rapporterende 
medlemsstat underretter sponsoren om 
suspensionen af fristen via EU-portalen.

Or. fr

Ændringsforslag 327
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det efter modtagelsen af de 
supplerende redegørelser viser sig, at den 
resterende frist for fremlæggelse af del I 
af vurderingsrapporten er under tre dage 

Efter modtagelsen af de supplerende 
redegørelser sender de berørte 
medlemsstater senest to dage før 
rapporteringsdatoen deres betragtninger 
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for kliniske lav-interventionsforsøg og 
under fem dage for andre kliniske forsøg 
end kliniske lav-interventionsforsøg, 
forlænges fristen til henholdsvis tre og 
fem dage.

til den rapporterende medlemsstat. Den 
rapporterende medlemsstat tager hensyn 
til disse betragtninger ved udarbejdelsen
af vurderingsrapporten. Fristen for den 
fælles vurdering og for konsolideringen af 
de supplerende betragtninger mellem de 
berørte medlemsstater og den 
rapporterende medlemsstat er på ikke
under fem dage for lav-interventionsforsøg 
og 20 dage for andre forsøg end kliniske 
lav-interventionsforsøg.

Or. en

Begrundelse

Processen til at vurdere de supplerende betragtninger bør afspejle processen til fælles 
vurdering af ansøgningen. Dette sikrer endvidere, at den rapporterende medlemsstat har 
tilstrækkelig tid til at foretage en indledende vurdering, og at der er tilstrækkelig tid til den 
fælles vurdering og konsolidering.

Ændringsforslag 328
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den rapporterende medlemsstat kan også 
forlænge den i stk. 4 og 6 omhandlede 
frist med yderligere 60 dage for forsøg, 
som involverer lægemidler til avanceret 
terapi eller andre nye terapier, med 
henblik på at konsultere ekspertkomitéer.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at fristerne giver tilstrækkelig tid til, at medlemsstater om nødvendigt kan opnå 
input fra eksperter til vurderingsprocessen, hvis det er nødvendigt i forbindelse med 
lægemidler til avanceret terapi eller andre nye terapier. Dette er muligt under det gældende 
direktiv.
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Ændringsforslag 329
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Hvis den rapporterende medlemsstat 
ikke har fremlagt sin vurderingsrapport 
inden for de i stk. 4, 6 og 7 fastsatte 
frister, anses den for at have accepteret 
del I af det kliniske forsøg.

Or. fr

Begrundelse

Der skal her mindes om, at dette forslag til forordning er baseret på princippet om stiltiende 
godkendelse, et princip, som blev indført med direktiv 2001/20/EF. Overholdelsen af dette 
princip er absolut nødvendig, idet det gør det muligt at sikre overholdelse af fristerne, som er 
afgørende for at sikre ikke blot en hurtig adgang til innovative behandlinger, men også 
opretholdelse af den europæiske kliniske forsknings konkurrenceevne.


