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Ändringsförslag 181
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på kliniska 
prövningar som genomförs inom unionen.

Denna förordning ska tillämpas på alla
kliniska prövningar som genomförs inom 
unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. klinisk studie: varje undersökning 
avseende människor vilken genomförs med 
avsikten att

1. klinisk prövning: varje undersökning 
avseende människor vilken genomförs med 
avsikten att
(Detta ändringsförslag gäller hela texten.
Om ändringen antas ska hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

De nya definitionerna är för komplicerade och svårförståeliga för att kunna tillämpas i 
praktiken, eftersom de används omväxlande för samma sak av de yrkesverksamma. Den 
tydligaste principen att följa är att en ”studie” grundas på observationer, medan en 
”intervention” faller under kategorin ”prövningar”.

Ändringsförslag 183
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) upptäcka eller verifiera de kliniska, 
farmakologiska eller andra 
farmakodynamiska effekterna av ett eller 
flera läkemedel,

a) upptäcka eller verifiera de kliniska, 
farmakokinetiska eller andra 
farmakodynamiska effekterna av ett eller 
flera läkemedel,

Or. fr

Ändringsförslag 184
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) studera absorption, distribution, 
metabolism och utsöndring av ett eller flera 
läkemedel,

c) studera upptag, distribution, metabolism 
och utsöndring av ett eller flera läkemedel,

Or. fr

Ändringsförslag 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) utföra en prövning av säkerhet eller 
effektivitet efter 
försäljningsgodkännandet, av en 
läkemedelsprodukt som godkänts under 
de senaste tio åren.

Or. en
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Motivering

I vissa fall (sällsynta sjukdomar och cancerbehandlingar) beviljas godkännande för 
försäljning när tillräckliga bevis för effektivitet och säkerhet inte finns tillgängliga, vilket 
kräver efterhandsprövningar av effektivitet och säkerhet för att slutföra bedömningen. Dessa 
prövningar bör omfattas av definitionen av en klinisk prövning och av förordningen. 
Godkännanden för försäljning (enligt artikel 24 i direktiv 2001/83/EG) utvärderas efter fem 
år och anses först vara obegränsade efter minst tio år.

Ändringsförslag 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. klinisk prövning: klinisk studie där utgår
a) prövningsläkemedlen inte är godkända, 
eller
b) prövningsläkemedlen enligt protokollet 
till den kliniska studien inte används i 
enlighet med villkoren i godkännandet för 
försäljning i den berörda medlemsstaten, 
eller
c) den behandlingsstrategi som ska 
tillämpas på försökspersonen fastställs i 
förväg och inte följer vad som är normal 
klinisk praxis i den berörda 
medlemsstaten, eller
d) beslutet att förskriva 
prövningsläkemedlet fattas samtidigt som 
beslutet att inkludera försökspersonen i 
den kliniska studien, eller
e) förfarandena för diagnostik eller 
övervakning utöver normal klinisk praxis 
ska tillämpas på försökspersonerna.

Or. en
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Motivering

De nya definitionerna är för komplicerade och svårförståeliga för att kunna tillämpas i 
praktiken, eftersom de används omväxlande för samma sak av de yrkesverksamma. Den 
tydligaste principen att följa är att en ”studie” grundas på observationer, medan en 
”intervention” faller under kategorin ”prövningar”.

Ändringsförslag 187
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) prövningsläkemedlen inte är godkända, 
eller

a) prövningsläkemedlen inte är godkända i 
någon medlemsstat, eller

Or. en

Ändringsförslag 188
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) prövningsläkemedlen inte är godkända,
eller

a) prövningsläkemedlen inte omfattas av 
ett godkännande för försäljning, eller

Or. fr

Motivering

För att göra texten mer enhetlig bör den franska översättningen ändras eftersom de exakta 
termerna för godkännande för försäljning inte anges.
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Ändringsförslag 189
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) prövningsläkemedlen inte är godkända, 
eller

a) prövningsläkemedlen inte är godkända 
för försäljning, eller

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att prövningsläkemedlen inte är godkända för försäljning.

Ändringsförslag 190
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) prövningsläkemedlen enligt protokollet 
till den kliniska studien inte används i 
enlighet med villkoren i godkännandet för 
försäljning i den berörda medlemsstaten, 
eller

b) prövningsläkemedlen enligt protokollet 
till den kliniska prövningen inte används i 
enlighet med villkoren i godkännandet för 
försäljning i den berörda medlemsstaten 
eller det godkännande för försäljning som 
har beviljats av kommissionen, eller

Or. en

Motivering

”Klinisk studie” är det övergripande begreppet för kliniska prövningar och kliniska 
icke-interventionsprövningar. I led b är den korrekta termen ”klinisk prövning”, med tanke 
på att prövningsläkemedel inte används enligt villkoren i godkännandet för försäljning. 
”Kommissionen” måste läggas till med avseende på läkemedel som omfattas av det 
centraliserade förfarandet, med tanke på att kommissionen är behörig på grundval av 
Europeiska läkemedelsmyndighetens bedömning.

Ändringsförslag 191
Erik Bánki
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) den behandlingsstrategi som ska 
tillämpas på försökspersonen fastställs i 
förväg och inte följer vad som är normal 
klinisk praxis i den berörda 
medlemsstaten, eller

utgår

Or. en

Motivering

Syftet med förslaget är att harmonisera bestämmelserna om kliniska prövningar. En 
hänvisning till medlemsstaternas normala kliniska praxis stöder inte det syftet. Dessutom är 
det mycket svårt att klarlägga vad ”normal klinisk praxis” innebär.

Ändringsförslag 192
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) den behandlingsstrategi som ska 
tillämpas på försökspersonen fastställs i 
förväg och inte följer vad som är normal 
klinisk praxis i den berörda medlemsstaten, 
eller

c) den behandlingsstrategi som ska 
tillämpas på försökspersonen fastställs i 
förväg och följer vad som är normal klinisk 
praxis i den berörda medlemsstaten, eller

Or. fr

Motivering

Tredje villkoret för en klinisk prövning bör ändras. Det finns ett beklagligt fel i 
översättningen från den engelska till den franska versionen.

Ändringsförslag 193
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) beslutet att förskriva 
prövningsläkemedlet fattas samtidigt som 
beslutet att inkludera försökspersonen i 
den kliniska studien, eller

d) beslutet att förskriva 
prövningsläkemedlet fastställs i 
prövningsprotokollet, eller

Or. fr

Motivering

Denna formulering är luddig i kommissionens förslag. Vid kliniska prövningar fastställs 
beslutet att föreskriva läkemedlet i prövningsprotokollet, till skillnad från 
icke-interventionsstudier, där förskrivningen av läkemedlet avgörs av patientvården, inte av 
forskningen.

Ändringsförslag 194
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) beslutet att förskriva
prövningsläkemedlet fattas samtidigt som 
beslutet att inkludera försökspersonen i den 
kliniska studien, eller

d) beslutet att använda
prövningsläkemedlet fattas samtidigt som 
beslutet att inkludera försökspersonen i den 
kliniska prövningen, eller

Or. en

Motivering

Vid kliniska prövningar betalas inte kostnaderna för prövningsläkemedlen av 
försökspersonerna, och ”förskriva” är därför inte rätt term.

Ändringsförslag 195
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) förfarandena för diagnostik eller 
övervakning utöver normal klinisk praxis 
ska tillämpas på försökspersonerna.

utgår

Or. en

Motivering

Syftet med förslaget är att harmonisera bestämmelserna om kliniska prövningar. En 
hänvisning till medlemsstaternas normala kliniska praxis stöder inte det syftet. Ordet 
”övervakning” förefaller dessutom olämpligt i detta sammanhang, eftersom syftet med 
kliniska prövningar inte är observation av försökspersonerna, utan intervention.

Ändringsförslag 196
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) förfarandena för diagnostik eller 
övervakning utöver normal klinisk praxis 
ska tillämpas på försökspersonerna.

e) förfarandena för diagnostik eller 
övervakning utöver normal klinisk praxis 
ska tillämpas på försökspersonerna, om 
inte de kompletterande förfarandena för 
diagnostik eller övervakning endast bidrar
minimalt till risken eller bördan i fråga 
om försökspersonernas säkerhet jämfört 
med normal klinisk praxis i någon av de 
berörda medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Translationell forskning är absolut nödvändig för verkligt personanpassade läkemedel. Detta 
förstärker behovet av att samla in mänskliga biologiska prov och vissa medicinska uppgifter i 
en patientpopulation som ges en viss medicinsk behandling. I detta sammanhang behandlas 
patienterna med läkemedlet enligt dess godkännande för försäljning eller enligt normal 
praxis, men patienterna måste lämna ett eller flera kompletterande blodprover som inte ingår 
i normal praxis. Sådan forskning bör inte benämnas ”klinisk prövning”.
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Ändringsförslag 197
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Prövning med medelhög risk: en 
klinisk prövning av prövningsläkemedel 
som är godkända och inte omfattas av 
villkoren för godkännandet för 
försäljning enligt protokollet. 
Användningen sker antingen
a) med stöd av tillräckliga offentliggjorda
bevis och/eller riktlinjer för normal 
behandling, eller
b) utan stöd av tillräckliga offentliggjorda 
bevis och/eller riktlinjer för normal 
behandling.
De kompletterande förfarandena för 
diagnostik eller övervakning bidrar inte 
mer än minimalt till risken eller bördan i 
fråga om försökspersonernas säkerhet 
jämfört med normal klinisk praxis i 
någon av de berörda medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Denna stratifiering grundas endast på vilken status prövningsläkemedlets godkännande för 
försäljning har och på riskerna i samband med de diagnostiska förfarandena. Detta visar på 
en skillnad mellan två olika situationer: låg risk om det godkända prövningsläkemedlet 
används enligt det godkända användningssättet, och medelhög risk om det används utöver det 
godkända användningssättet.

Ändringsförslag 198
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. låginterventionsprövning: klinisk 
prövning där

3. prövning med låg risk: klinisk prövning 
som innebär en låg risk då den, på grund 
av interventionens karaktär och 
omfattning, som mest kan förväntas 
medföra en mycket begränsad och 
tillfällig påverkan på försökspersonens 
hälsa.
En klinisk prövning med låg risk
uppfyller samtliga följande villkor:
(Ändringsförslaget om att ersätta termen 
”låginterventionsprövningar” med 
”kliniska prövningar med låg risk” gäller 
hela texten. Om det antas måste denna 
ändring göras i hela texten.)

Or. fr

Motivering

Det är bättre att definiera den andra prövningsskategorin utifrån risken för försökspersonen 
och inte typen av intervention. Detta är i linje med förordningens huvudsyfte, nämligen att 
utgå från ett riskperspektiv. Dessutom är det lämpligt att anpassa förordningen till 
bestämmelserna i Oveidokonventionen. I artikel 17 i denna konvention, som har ratificeras av 
en mängd medlemsstater, definieras termen ”minimal risk”.

Ändringsförslag 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. låginterventionsprövning: klinisk studie 
där

3. låginterventionsstudie: klinisk studie 
där
(Detta ändringsförslag gäller hela texten.
Om ändringen antas ska hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed.)

Or. en
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Motivering

De definitioner som anges för ”klinisk prövning” och ”låginterventionsprövning” står i 
motsats till varandra (jfr punkt 2.2.3 med punkt 3.2.3). ”Låginterventionsprövning” kan 
därför inte anges som en underkategori till ”klinisk provning”, vilket föreslås i texten. 
Definitionerna kompletterar snarare varandra. Denna åtskillnad bör anges uttryckligen för 
rättssäkerhetens skull.

Ändringsförslag 200
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. låginterventionsprövning: klinisk studie 
där

3. klinisk prövning med låg risk: klinisk 
studie där

(Detta ändringsförslag gäller hela texten.
Om ändringen antas ska hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed)

Or. en

Motivering

Denna stratifiering grundas endast på vilken status prövningsläkemedlets godkännande för 
försäljning har och på riskerna i samband med de diagnostiska förfarandena. Detta visar på 
en skillnad mellan två olika situationer: låg risk om det godkända prövningsläkemedlet 
används enligt det godkända användningssättet, och medelhög risk om det används utöver det 
godkända användningssättet.

Ändringsförslag 201
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) prövningsläkemedlen är godkända, a) prövningsläkemedlen är godkända och 
testade i enlighet med godkännandet för 
försäljning,
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Or. en

Motivering

Denna skiktindelning grundas endast på vilken status prövningsläkemedlets godkännande för 
försäljning har och riskerna i samband med de diagnostiska förfarandena. Detta visar på en 
skillnad mellan två olika situationer: låg risk om det godkända prövningsläkemedlet används 
enligt det godkända användningssättet, och medelhög risk om det används utöver det 
godkända användningssättet.

Ändringsförslag 202
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) prövningsläkemedlen är godkända, a) prövningsläkemedlen omfattas av ett 
godkännande för försäljning,

Or. fr

Motivering

För att göra texten mer enhetlig bör den franska översättningen ändras eftersom de exakta 
termerna för godkännande för försäljning inte anges.

Ändringsförslag 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) prövningsläkemedlen är godkända, a) prövningsläkemedlen har blivit
godkända för över tio år,

Or. en
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Motivering

Tillsammans med tillägget till artikel 2 (punkt 2, stycke 1, led c (nytt)) garanterar detta att 
prövningar för effektivitet och säkerhet efter godkännande för försäljning inte omfattas av 
kategorin låginterventionsprövningar eftersom sådana prövningar inte görs av läkemedel 
som har beviljats ett obegränsat godkännande för försäljning. Godkännanden för försäljning 
(enligt artikel 24 i direktiv 2001/83/EG) utvärderas efter fem år och anses först vara 
obegränsade efter minst tio år.

Ändringsförslag 204
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) prövningsläkemedlen är godkända, a) prövningsläkemedlen är godkända för 
försäljning,

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att prövningsläkemedlen är godkända för försäljning.

Ändringsförslag 205
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) prövningsläkemedlen är godkända, a) prövningsläkemedlen eller 
placebopreparaten är godkända,

Or. en

Motivering

Om detta lämnas oförändrat kan placebopreparat inte användas i 
låginterventionsprövningar.
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Ändringsförslag 206
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) prövningsläkemedlen enligt 
prövningsprotokollet används i enlighet 
med villkoren i godkännandet för 
försäljning eller deras användning är en 
standardbehandling i någon av de 
berörda medlemsstaterna, och

utgår

Or. en

Motivering

Denna stratifiering grundas endast på vilken status prövningsläkemedlets godkännande för 
försäljning har och på riskerna i samband med de diagnostiska förfarandena. Detta visar på 
en skillnad mellan två olika situationer: låg risk om det godkända prövningsläkemedlet 
används enligt det godkända användningssättet, och medelhög risk om det används utöver det 
godkända användningssättet.

Ändringsförslag 207
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) prövningsläkemedlen enligt 
prövningsprotokollet används i enlighet 
med villkoren i godkännandet för 
försäljning eller deras användning är en 
standardbehandling i någon av de berörda 
medlemsstaterna, och

b) prövningsläkemedlen enligt 
prövningsprotokollet används i enlighet 
med villkoren i godkännandet för 
försäljning eller deras användning är en 
standardbehandling i någon av de berörda 
medlemsstaterna eller inom samarbetet om 
undersökningar och behandling i centrala 
medlemsstater, och

Or. fi

Ändringsförslag 208
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) prövningsläkemedlen enligt 
prövningsprotokollet används i enlighet 
med villkoren i godkännandet för 
försäljning eller deras användning är en 
standardbehandling i någon av de berörda 
medlemsstaterna, och

b) prövningsläkemedlen enligt 
prövningsprotokollet används i enlighet 
med villkoren i godkännandet för 
försäljning eller deras användning 
motsvarar gängse klinisk praxis i någon 
av de berörda medlemsstaterna, och

Or. fr

Motivering

Termen ”standardbehandling” är luddig och ger utrymme för olika tolkningar. Det är bättre 
att ersätta den med termen ”gängse klinisk praxis” (”usual practice” på engelska), i enlighet 
med Philippe Juvins föreslagna definition i artikel 2 led 6.

Ändringsförslag 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) prövningsläkemedlen enligt 
prövningsprotokollet används i enlighet
med villkoren i godkännandet för 
försäljning eller deras användning är en 
standardbehandling i någon av de berörda 
medlemsstaterna, och

b) prövningsläkemedlen enligt 
prövningsprotokollet används i enlighet 
med villkoren i godkännandet för 
försäljning i de berörda medlemsstaterna, 
och

Or. en

Motivering

I låginterventionsprövningar ska läkemedlen användas enligt villkoren i godkännandet för 
försäljning. Om ordalydelsen ”eller deras användning är en standardbehandling i någon av 
de berörda medlemsstaterna” används blir det möjligt att utföra låginterventionsprövningar 
för att undersöka icke-avsedd användning av läkemedel i de medlemsstater där sådan 
användning inte är tillåten. Detta sker på bekostnad av bestämmelserna om att sponsorerna 
ska betala ut obligatorisk skadeersättning.
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Ändringsförslag 210
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) prövningsläkemedlen enligt 
prövningsprotokollet används i enlighet 
med villkoren i godkännandet för 
försäljning eller deras användning är en 
standardbehandling i någon av de berörda 
medlemsstaterna, och

b) prövningsläkemedlen enligt 
prövningsprotokollet används i enlighet 
med villkoren i godkännandet för 
försäljning eller deras användning är en 
standardbehandling i alla berörda
medlemsstater, och

Or. en

Motivering

Läkemedel ska inte bara anses utgöra en standardbehandling i en av de berörda 
medlemsstaterna utan i samtliga berörda medlemsstater för att se till att 
låginterventionsprövningar med prövningsläkemedel inte kan utföras i medlemsstater där 
deras användning inte är en standardbehandling. Syftet med detta ändringsförslag är att 
undvika att säkerhetskraven för låginterventionsprövningar sänks ännu mer.

Ändringsförslag 211
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) prövningsläkemedlen enligt 
prövningsprotokollet används i enlighet 
med villkoren i godkännandet för 
försäljning eller deras användning är en 
standardbehandling i någon av de 
berörda medlemsstaterna, och

b) prövningsläkemedlen enligt 
prövningsprotokollet används i enlighet 
med villkoren i godkännandet för 
försäljning, och
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Or. en

Motivering

Syftet med förslaget är att harmonisera bestämmelserna om kliniska prövningar. En 
hänvisning till medlemsstaternas normala kliniska praxis stöder inte det syftet.

Ändringsförslag 212
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) de kompletterande förfarandena för 
diagnostik eller övervakning inte bidrar 
mer än minimalt till risken eller bördan i 
fråga om försökspersonernas säkerhet 
jämfört med normal klinisk praxis i 
någon av de berörda medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Motivering

Syftet med förslaget är att harmonisera bestämmelserna om kliniska prövningar. En 
hänvisning till medlemsstaternas normala kliniska praxis stöder inte det syftet. Ordet 
”minimal” är dessutom inte tillräckligt tydligt för att användas i en definition.

Ändringsförslag 213
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. icke-interventionsstudie: annan klinisk 
studie än klinisk prövning.

4. icke-interventionsstudie: annan klinisk 
studie än klinisk prövning, där läkemedlet 
eller läkemedlen föreskrivs på vanligt sätt 
enligt de bestämmelser som anges i 
godkännandet för försäljning. Den 
behandlingsstrategi som ska tillämpas för 
patienten fastställs inte i förväg genom ett 
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prövningsprotokoll utan följer av vad som 
är brukligt, och beslutet om förskrivning 
av läkemedlet ska vara tydligt skilt från 
beslutet om att ta med patienten i studien. 
Ingen ytterligare diagnostik eller 
övervakning får användas för patienterna, 
och epidemiologiska metoder ska 
användas för att analysera insamlade 
uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. icke-interventionsstudie: annan klinisk
studie än klinisk prövning.

4. icke-interventionsstudie: studie inom 
vars ram läkemedlen förskrivs på 
sedvanligt sätt i enlighet med de villkor 
som fastställs i godkännandet för 
försäljning. Den behandlingsstrategi som 
ska tillämpas för patienten fastställs inte i 
förväg genom ett prövningsprotokoll utan 
följer av vad som är brukligt, och beslutet 
om förskrivning av läkemedlet ska vara 
tydligt skilt från beslutet om att ta med 
patienten i studien.

Or. en

Motivering

Det krävs en mycket tydligare definition av icke-interventionsprövningar. Den definition som 
ges i direktiv 2001/20/EG om kliniska prövningar (artikel 2 c) är bättre och bör delvis 
återinföras. Dessa studier kommer i många fall att omfatta de prövningar som kommissionen 
vill kategorisera som ”låginterventionsprövningar”. Sådana studier används emellertid 
ibland för marknadsföringsändamål i stället för att testa en vetenskaplig hypotes. Sådan 
praxis bör undvikas.
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Ändringsförslag 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. icke-interventionsstudie: annan klinisk 
studie än klinisk prövning.

4. icke-interventionsstudie: annan klinisk 
studie än klinisk prövning samt 
låginterventionsprövningar enligt 
definitionen i artikel 2 andra stycket 
punkt 2 respektive punkt 3.

Or. en

Motivering

För rättssäkerhetens skull tydliggörs det att icke-interventionsprövningar inte omfattas av 
denna kategori. Eftersom definitionen av ”klinisk prövning” inte omfattar definitionen av 
”låginterventionsprövningar” måste det uttryckligen anges att låginterventionsprövningar är 
undantagna från begreppet ”icke-interventionsstudie”. En enkel princip är att 
”observationer” faller under kategorin ”studie” och ”interventioner” faller under kategorin 
”prövning”.

Ändringsförslag 216
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. prövningsläkemedel: läkemedel som 
håller på att testas eller som används som 
referens, även ett placebopreparat, i en 
klinisk prövning.

5. prövningsläkemedel: läkemedelsform av 
ett aktivt ämne eller ett placebopreparat
som håller på att testas eller som används 
som referens, även som placebopreparat, i 
en klinisk prövning 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att göra åtskillnad mellan läkemedel och prövningsläkemedel eftersom 
begreppet prövningsläkemedel alltid används vid kliniska prövningar.
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Ändringsförslag 217
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. normal klinisk praxis: den 
behandlingsmetod som man vanligen följer 
för att behandla, förebygga eller 
diagnostisera en sjukdom eller en störning.

6. gängse klinisk praxis: den 
behandlingsmetod som man vanligen följer 
för att behandla, förebygga eller 
diagnostisera en sjukdom eller en störning.

(Ändringsförslaget om att ersätta termen 
”normal klinisk praxis” med ”gängse 
klinisk praxis” gäller hela texten. Om det 
antas måste denna ändring göras i hela 
texten.)

Or. fr

Motivering

Termen ”standardbehandling” är luddig och ger utrymme för olika tolkningar. Det är bättre 
att ersätta den med termen ”gängse klinisk praxis” (”usual practice” på engelska), i enlighet 
med Philippe Juvins föreslagna definition i artikel 2 led 6.

Ändringsförslag 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. normal klinisk praxis: den 
behandlingsmetod som man vanligen följer 
för att behandla, förebygga eller 
diagnostisera en sjukdom eller en störning.

6. den i dag förekommande bästa 
beprövade interventionen: den 
behandlingsmetod som man vanligen följer 
för att behandla, förebygga eller 
diagnostisera en sjukdom eller en störning, 
i enlighet med aktuella, tillförlitliga 
vetenskapliga belägg.
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
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överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Begreppet ”normal klinisk praxis” är för vagt och bör ersättas av ordalydelsen ”den i dag 
förekommande bästa beprövade interventionen”, som används i Helsingforsdeklarationen 
(artikel 32). Denna ändring berör hela texten.

Ändringsförslag 219
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Den i dag förekommande bästa 
beprövade interventionen: standard som 
bygger på den mest aktuella beprövade 
vetenskapliga kunskapen och 
vetenskapliga bevisen.

Or. en

Motivering

En ny standard måste införas, dels för patientsäkerhetens skull och dels för att främja 
utvecklingen av nya och verkligt förbättrade behandlingar. Nya läkemedel bör automatiskt 
testas mot den i dag förekommande bästa beprövade behandlingen och bör endast testas mot 
placebopreparat/ingen behandling i fall där det inte finns någon annan behandling. 
Ordalydelsen har tagits från artikel 32 i Helsingforsdeklarationen från 2008.

Ändringsförslag 220
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. prövningsläkemedel för avancerad 
terapi: prövningsläkemedel som är ett 

utgår
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läkemedel för avancerad terapi enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1394/2007.

Or. en

Motivering

”Prövningsläkemedel som är läkemedel för avancerad terapi” stryks i resten av
förordningen, och denna definition är därför inte längre nödvändig.

Ändringsförslag 221
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. etikkommitté: oberoende organ i en 
medlemsstat sammansatt av medicinsk 
personal, lekmän och minst en 
välinformerad patient med breda kliniska 
erfarenheter eller en företrädare för 
samma patient, vars uppgift är att se till 
att rättigheterna, säkerheten och 
tryggheten för dem som deltar i en 
prövning beaktas och att det finns 
offentliga garantier.

Or. es

Ändringsförslag 222
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. rapporterande medlemsstat: den 
medlemsstat som samordnar och 
dokumenterar bedömningen av en 
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ansökan om godkännande eller en 
väsentlig ändring som berör tre eller fler 
medlemsstater och har lämnats in enligt 
kapitlen II och III i denna förordning.

Or. en

Motivering

Förordningen bör även innehålla en definition av rapporterande medlemsstat. I förslaget till 
förordning görs ingen åtskillnad mellan prövningar med en enda medlemsstat eller flera 
medlemsstater när den rapporterande medlemsstaten utses för bedömningen i del I.

Ändringsförslag 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. väsentlig ändring: varje ändring 
rörande någon aspekt av den kliniska 
prövningen som görs efter underrättelsen 
om det beslut som avses i artiklarna 8, 14, 
19, 20 och 23 och som sannolikt kommer 
att ha en betydande inverkan på 
försökspersonernas säkerhet eller 
rättigheter eller på tillförlitligheten och 
robustheten hos de data som genereras vid 
den kliniska prövningen.

12. väsentlig ändring: varje ändring 
rörande någon aspekt av den kliniska 
prövningen, inklusive ändring av antalet 
försökspersoner som deltar i prövningen,
som görs efter underrättelsen om det beslut 
som avses i artiklarna 8, 14, 19, 20 och 23 
och som skulle kunna ha en betydande 
inverkan på försökspersonernas säkerhet 
eller rättigheter eller på tillförlitligheten 
och robustheten hos de data som genereras 
vid den kliniska prövningen eller skulle 
kunna ändra tolkningen av de 
vetenskapliga underlag som stöder 
prövningens utförande, eller varje annan 
ändring av någon aspekt av den kliniska 
prövningen som av annat skäl är 
betydelsefull.

Or. en

Motivering

Eventuella ändringar i genomförandet, utformningen, metoden, antalet deltagare, 
prövningsläkemedlet eller tilläggsläkemedlet hos kliniska prövningar efter det att de har 
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godkänts kan försämra datans tillförlitlighet och robusthet. Därför har den mer exakta 
formuleringen från artikel 10a i direktiv 2001/20/EG återinförts.

Ändringsförslag 224
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. väsentlig ändring: varje ändring 
rörande någon aspekt av den kliniska 
prövningen som görs efter underrättelsen 
om det beslut som avses i artiklarna 8, 14, 
19, 20 och 23 och som sannolikt kommer 
att ha en betydande inverkan på 
försökspersonernas säkerhet eller
rättigheter eller på tillförlitligheten och 
robustheten hos de data som genereras vid 
den kliniska prövningen.

12. väsentlig ändring: varje ändring 
rörande någon aspekt av den kliniska 
prövningen som görs efter underrättelsen 
om det beslut som avses i artiklarna 8, 14, 
19, 20 och 23 och som sannolikt kommer 
att ha en betydande inverkan på 
försökspersonernas säkerhet, rättigheter 
eller välbefinnande eller på 
tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen.

Or. en

Motivering

Syftet är att skapa konsekvens med artikel 3 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag 225
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. väsentlig ändring: varje ändring 
rörande någon aspekt av den kliniska 
prövningen som görs efter underrättelsen 
om det beslut som avses i artiklarna 8, 14, 
19, 20 och 23 och som sannolikt kommer 
att ha en betydande inverkan på 
försökspersonernas säkerhet eller
rättigheter eller på tillförlitligheten och 

12. väsentlig ändring: varje ändring 
rörande någon aspekt av den kliniska 
prövningen som görs efter underrättelsen 
om det beslut som avses i artiklarna 8, 14, 
19, 20 och 23 och som sannolikt kommer 
att ha en betydande inverkan på 
försökspersonernas säkerhet, rättigheter 
eller välbefinnande eller på 
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robustheten hos de data som genereras vid 
den kliniska prövningen.

tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 3 i förslaget till förordning och artikel 6 i Världsläkarförbundets 
Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning som omfattar människor 
(Seoul 2008) ska individens säkerhet, rättigheter och välbefinnande prioriteras.

Ändringsförslag 226
Margrete Auken

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. sponsor: person, företag, institution 
eller organisation som ansvarar för att 
inleda och leda en klinisk prövning.

13. sponsor: person, företag, institution 
eller organisation som ansvarar för att 
inleda, leda och/eller finansiera en klinisk 
prövning.

Or. en

Motivering

För att undvika att sponsorns ansvar läggs ut på andra är det nödvändigt att återinföra 
definitionen i direktiv 2001/30/EG, som även omfattar den person, det företag, den institution 
eller organisation som finansierar den kliniska prövningen.

Ändringsförslag 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. prövare: person som ansvarar för 
genomförandet av en klinisk prövning på 
ett prövningsställe.

14. prövare: fysisk person som har en 
utbildningsnivå eller erfarenhet som 
motsvarar de villkor som anges i 
artikel 46 i denna förordning och som 
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ansvarar för genomförandet av en klinisk 
prövning på ett prövningsställe.

Or. fr

Motivering

För att göra texten mer enhetlig bör man förtydliga definitionen av termen ”prövare” och 
anpassa den till den definition av prövare som fastställts av ICH:s riktlinjer för god klinisk 
sed (”Good Clinical Practice - International Conference of Harmonisation”).

Ändringsförslag 228
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. huvudansvarig prövare: en prövare 
som är ansvarig för en forskargrupp som 
genomför en klinisk prövning på ett och 
samma prövningsställe.

Or. fr

Motivering

I förslaget till förordning görs det inte någon åtskillnad mellan olika kategorier prövare. 
Termen ”huvudansvarig prövare”, som definierats av ICH:s riktlinjer för god klinisk sed
(”Good Clinical Practice - International Conference of Harmonisation”), är dock lämplig 
och används systematiskt i alla prövningsprotokoll.

Ändringsförslag 229
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14b. koordinerande prövare: en prövare 
som ansvarar för samordningen av en 
multicentrumprövning som genomförs i 
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en eller flera berörda medlemsstater.

Or. fr

Motivering

I förslaget till förordning görs det inte någon åtskillnad mellan olika kategorier prövare. 
Termen ”koordinerande prövare”, som definierats av ICH:s riktlinjer för god klinisk sed 
(”Good Clinical Practice - International Conference of Harmonisation”), är dock lämplig 
och används systematiskt i alla prövningsprotokoll.

Ändringsförslag 230
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. försöksperson: person som deltar i en 
klinisk prövning och antingen 
administreras prövningsläkemedlet eller 
ingår i en kontrollgrupp.

15. försöksperson: person som fritt och 
frivilligt deltar i en klinisk prövning och 
antingen administreras 
prövningsläkemedlet eller ingår i en 
kontrollgrupp.

Or. en

Motivering

Enligt Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk 
forskning som omfattar människor och artikel 29.1 i förslaget till förordning ska beslutet att 
delta i en klinisk prövning vara fritt och frivilligt.

Ändringsförslag 231
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. underårig: försöksperson som enligt 
lagstiftningen i den berörda 
medlemsstaten är yngre är den ålder då 
man juridiskt sett har behörighet att 

16. underårig: försöksperson som ingår i 
barnpopulationen, enligt definitionen i
förordning (EG) nr 1901/2006 om
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lämna sitt informerade samtycke. läkemedel för pediatrisk användning.

Or. en

Motivering

Denna definition följer inte definitionen i förordning (EG) nr 1901/2006 om läkemedel för 
pediatrisk användning, direktiv 2010/84/EU och kommissionens etiska rekommendationer 
från 2008: ICH-GCP 1.27 samt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ändringsförslag 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. försöksperson som inte är 
beslutskompetent: försöksperson som, av 
andra skäl än den ålder då man juridiskt
sett har behörighet att lämna sitt 
informerade samtycke, är rättsligt 
förhindrad att lämna sitt informerade 
samtycke enligt lagstiftningen i den 
berörda medlemsstaten.

17. försöksperson som inte är 
beslutskompetent: försöksperson som är 
rättsligt eller faktiskt förhindrad att lämna 
sitt informerade samtycke enligt 
lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Eftersom denna definition begränsas till personer som av rättsliga skäl inte är 
beslutskompetenta utesluter den alla andra kategorier av personer som inte är 
beslutskompetenta enligt de nationella lagstiftningarna, för vilka det finns specifika 
bestämmelser om samtycke. Inom den franska lagstiftningen, till exempel, skiljer man mellan 
personer som av rättsliga skäl inte är beslutskompetenta (personer under förmynderskap, 
godmanskap eller underåriga) och personer som är faktiskt förhindrade att samtycka (på 
grund av nedsatt kognitiv förmåga). Olika bestämmelser gäller för dessa två kategorier av 
människor.

Ändringsförslag 233
Andrés Perelló Rodríguez
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. sårbara grupper: personer från en 
befolkningsgrupp som är särskilt sårbar 
för kliniska prövningar på grund av sin 
medicinska situation eller sina sociala och 
ekonomiska förhållanden.

Or. es

Ändringsförslag 234
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. informerat samtycke: process genom 
vilken en försöksperson frivilligt bekräftar 
sin vilja att delta i en viss prövning, efter 
att ha informerats om alla aspekter av 
prövningen som är relevanta för 
försökspersonens beslut att delta.

19. informerat samtycke: process genom 
vilken en försöksperson frivilligt bekräftar 
sin vilja att delta i en viss prövning, efter 
att i enlighet med lagstiftningen i den 
berörda medlemsstaten ha informerats på 
vederbörligt sätt om alla aspekter av 
prövningen som är relevanta för 
försökspersonens beslut att delta.

Or. fr

Motivering

Den franska översättningen motsvarar inte formuleringen i den engelska texten.

Ändringsförslag 235
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. informerat samtycke: process genom 
vilken en försöksperson frivilligt bekräftar 

19. informerat samtycke: process genom 
vilken en försöksperson fritt och frivilligt 
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sin vilja att delta i en viss prövning, efter 
att ha informerats om alla aspekter av 
prövningen som är relevanta för 
försökspersonens beslut att delta.

bekräftar sin vilja att delta i en viss 
prövning, efter att ha informerats om alla 
aspekter av prövningen som är relevanta 
för försökspersonens beslut att delta.

Or. en

Motivering

Enligt Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk 
forskning som omfattar människor och artikel 29.1 i förslaget till förordning ska beslutet att 
delta i en klinisk prövning vara fritt och frivilligt.

Ändringsförslag 236
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19a. informerat samtycke: process genom 
vilken en underårig person, i 
förekommande fall, samtycker till att delta 
i en viss prövning, efter att tillsammans 
med sina föräldrar ha mottagit lämplig 
och anpassad information, och där den 
underåriga personen deltar i 
diskussionerna och beslutsprocessen med 
hänsyn till sin personliga utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 237
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. prövningsprotokoll: dokument som 
beskriver vilka syften den kliniska 
prövningen har, hur den är utformad och 
vilken metod som ska användas samt vilka 
statistiska överväganden som gjorts och 
hur prövningen är upplagd.

20. prövningsprotokoll: dokument som 
beskriver vilka syften den kliniska 
prövningen har, hur den är utformad och 
vilken metod som ska användas samt vilka 
statistiska överväganden som gjorts och 
hur prövningen är upplagd. Begreppet 
prövningsprotokoll täcker både det 
ursprungliga prövningsprotokollet, senare 
versioner av det och ändringar i detta.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att återinföra definitionen av prövningsprotokoll i direktiv 2001/20/EG för 
att garantera försökspersoner rätt till information vid ändringar av ett prövningsprotokoll.

Ändringsförslag 238
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. prövningens start: när rekryteringen av 
en första potentiell försöksperson inleds, 
utom om detta definieras på något annat vis 
i prövningsprotokollet.

22. prövningens inledande: när 
rekryteringen av en första potentiell 
försöksperson inleds, utom om detta 
definieras på något annat vis i 
prövningsprotokollet.

Or. fr

Ändringsförslag 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. allvarlig incident: varje ogynnsam 
medicinsk händelse som oavsett dos 
medför sjukhusvård eller förlängd 
sjukhusvård, orsakar bestående eller 
betydande invalidisering eller 
funktionsnedsättning eller förorsakar en 
medfödd anomali eller missbildning, leder 
till döden eller är livshotande.

29. allvarlig incident: varje ogynnsam 
medicinsk händelse eller annan händelse 
som prövaren anser allvarlig inom ramen 
för prövningen, som oavsett dos medför 
sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, 
orsakar bestående eller betydande 
invalidisering eller funktionsnedsättning 
eller förorsakar en medfödd anomali eller 
missbildning, leder till döden eller är 
livshotande.

Or. fr

Ändringsförslag 240
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30a. biverkning: skadlig och oavsedd 
reaktion på ett läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 241
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 30b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30b. klinisk studierapport: en rapport med 
alla resultat och alla stödjande data, 
inklusive det fullständiga protokollet och 
eventuella senare ändringar av det, en 
statistisk analysplan, sammanfattade 
uppgifter om effektivitet och säkerhet för 
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alla resultat och individuella 
avidentifierade patientuppgifter i form av 
tabeller eller förteckningar som är lätta 
att söka i.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförlag grundas på föredragandens ändringsförslag, men alla resultat och alla 
stödjande data om dessa resultat måste inbegripas i den kliniska studierapporten. 
Sökbarhetskravet är nödvändigt så att alla relevanta data enkelt kan hittas.

Ändringsförslag 242
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 30c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30c. etikkommitté: oberoende organ i en 
medlemsstat bestående av 
yrkesverksamma inom vården och lekmän 
med uppgift att skydda rättigheterna, 
säkerheten och välbefinnandet för 
försökspersoner som deltar i en prövning, 
och att i detta avseende skapa förtroende 
hos allmänheten för detta skydd, bland 
annat genom att avge yttranden om 
prövningsprotokollet, om prövarnas 
lämplighet, om utrustningen samt om de 
metoder och de dokument som ska 
användas för att informera 
försökspersonerna så att dessa kan lämna 
sitt informerade samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 243
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 3 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande skyddas, och

– försökspersonernas rättigheter, säkerhet, 
värdighet och välbefinnande skyddas, och

Or. en

Motivering

Följande anges i skäl 2 i direktiv 2001/20/EG: ”de vedertagna grundprinciperna för hur 
kliniska prövningar ska utföras på människor grundar sig på skyddet av de mänskliga 
rättigheterna och mänsklig värdighet vid biologiska och medicinska tillämpningar (…)”.

Ändringsförslag 244
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande skyddas, och

– försökspersonernas rättigheter, säkerhet, 
värdighet och välbefinnande skyddas, och

Or. sl

Ändringsförslag 245
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 3 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bedömningen av huruvida den kliniska 
prövningen är etiskt godtagbar är positiv,

Or. en

Ändringsförslag 246
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– de data som genereras vid den kliniska 
prövningen är tillförlitliga och robusta.

– man kan förvänta sig att de data som 
genereras vid den kliniska prövningen 
kommer att vara tillförlitliga och robusta.

Or. fr

Motivering

Det är omöjligt att veta om de data som genereras är tillförlitliga och robusta innan 
prövningen verkligen har inletts.

Ändringsförslag 247
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 3 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– den har en terapeutisk nytta och är till 
nytta för folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 248
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 3 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ett yttrande har utfärdats av en 
institutionell granskningsnämnd/en 
oberoende etikkommitté.

Or. en
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Motivering

Etiskt godkännande är en viktig del av de viktigaste tillämpliga allmänna bestämmelserna om 
forskning på människor och i Helsingforsdeklarationen och Oviedokonventionen, och är 
också en av de viktigaste aspekterna i direktiv 2001/20/EG.

Ändringsförslag 249
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bedömningen av huruvida den kliniska 
prövningen är etiskt godtagbar är positiv,

Or. en

Ändringsförslag 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– de data som samlas in under den 
kliniska prövningen avses täcka en 
dokumenterad lucka i den vetenskapliga 
forskningen och detta inte kan 
åstadkommas på annat sätt.

Or. en

Motivering

God kvalitet och etiska kliniska prövningar bör utformas för att generera relevanta data för 
vetenskaplig kunskap om människan och om metoder för att förbättra människans tillstånd, 
och denna kunskap bör dokumenteras för framtiden. Ny forskning bör inte genomföras om de 
frågor som den avser att besvara kan besvaras tillfredsställande med de bevis som finns 
tillgängliga vid den tidpunkt då forskningen inleds.
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Ändringsförslag 251
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 4 – styckena 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar artikel 87 och de 
avtalsmässiga aspekter som kan behöva 
övervägas separat, ska det godkännande 
som anges i detta kapitel vara tillräckligt 
för att inleda en klinisk prövning i de 
berörda medlemsstaterna.
För kliniska prövningar som även 
omfattas av den relevanta delen av
[lagstiftningen om medicintekniska 
produkter och medicintekniska produkter 
för in vitro-diagnostik] ska inga 
ytterligare ansöknings- eller 
anmälningsförfaranden krävas.

Or. en

Motivering

Det bör framgå att godkännanden enligt denna förordning ska vara tillräckliga för att inleda 
prövningen (inga extra landsspecifika förfaranden ska krävas eller vara möjliga att införa). 
Lagstiftarna bör också samordna sitt arbete så att det inte krävs flera ansökningar och 
godkännanden för att inleda kliniska prövningar som omfattas av flera förordningar. En 
ändring av artikel 77 föreslås också för att åstadkomma detta (se ändringsförslaget till 
artikel 77).

Ändringsförslag 252
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Etikkommitté

1. En klinisk prövning ska inte godkännas 
förrän en oberoende etikkommitté har 
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fattat ett positivt beslut om prövningen. 
Etikkommitténs bedömning ska särskilt 
omfatta efterlevnaden av de krav som 
anges i kapitel V, artikel 46 och 47, samt 
kapitel XII.
2. Etikkommittén ska se till att 
försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande skyddas. Den ska ha 
en oberoende ställning i förhållande till 
forskaren och sponsorn och vara fri från 
otillbörligt inflytande. Etikkommittén ska 
agera i enlighet med lagar och 
författningar i det land eller de länder där 
forskningen ska genomföras och den 
måste följa alla relevanta internationella 
normer och standarder. Etikkommittén 
ska bestå av ett tydligt angivet antal 
medlemmar och suppleanter, vilket 
omfattar vårdpersonal, lekmän och 
åtminstone en patient eller 
patientföreträdare med breda erfarenheter
och kunskaper, vilka tillsammans besitter 
relevanta kvalifikationer och erfarenheter
för att kunna granska och bedöma de 
vetenskapliga, medicinska och etiska 
aspekterna av den föreslagna prövningen.
3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att inrätta etikkommittéer 
och underlätta deras arbete. 
Medlemsstaterna ska offentliggöra 
uppgifter om antal, namn och yrke för 
medlemmarna och suppleanterna i 
etikkommittén och informera 
kommissionen om etikkommitténs 
sammansättning och när den inleder sitt 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 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
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Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Etikkommitté

1. En klinisk prövning ska inte godkännas 
förrän en oberoende etikkommitté har 
fattat ett positivt beslut om prövningen. 
Etikkommitténs bedömning ska särskilt 
omfatta efterlevnaden av de krav som 
anges i kapitel V, artikel 46 och 47, samt
kapitel XII.
2. Etikkommittén ska se till att 
försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande skyddas. Den ska ha 
en oberoende ställning i förhållande till 
forskaren och sponsorn och vara fri från 
otillbörligt inflytande. Etikkommittén ska 
agera i enlighet med lagarna och 
författningarna i det land eller de länder 
där forskningen ska genomföras och den 
måste följa alla relevanta internationella 
normer och standarder. Etikkommittén 
ska bestå av ett rimligt antal medlemmar, 
som tillsammans besitter relevanta 
kvalifikationer och erfarenheter för att 
kunna granska och bedöma de 
vetenskapliga, medicinska och etiska 
aspekterna av den föreslagna prövningen.
3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att inrätta etikkommittéer 
och underlätta deras arbete.

Or. en

Motivering

För att uppnå bästa möjliga skydd för försökspersonerna måste medlemsstaternas 
godkännande vara beroende av ett beslut från en tvärvetenskaplig och oberoende 
etikkommitté som är ansvarig enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning, vilket också 
krävs enligt direktiv 2001/30/EG. Ett negativt beslut från etikkommittén ska innebära att den 
kliniska prövningen inte godkänns.
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Ändringsförslag 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Etikkommitté

En behörig myndighet i en berörd 
medlemsstat får bevilja tillstånd för 
genomförande av en klinisk prövning 
endast om den berörda etikkommittén har 
gett sitt godkännande.

Or. en

Motivering

För att uppnå målen i Helsingforsdeklarationen om att skydda försökspersonernas 
rättigheter, säkerhet och välbefinnande måste medlemsstaternas godkännanden vara 
beroende av ett beslut från en tvärvetenskaplig och oberoende etikkommitté som är ansvarig 
enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning. Ett negativt beslut från etikkommittén ska 
innebära att den kliniska prövningen inte godkänns.

Ändringsförslag 255
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4b
Toxikologiska undersökningar

Försökspersonernas skydd ska 
säkerställas genom riskbedömningar 
baserade på resultaten av de toxikologiska 
undersökningar som utförs före en klinisk 
prövning i vilken man avser att använda 
ett prövningsläkemedel som inte är 
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godkänt för försäljning.

Or. en

Motivering

Bestämmelsen om att toxikologiska undersökningar ska utföras före kliniska prövningar finns 
med i direktiv 2001/20/EG, men nämns endast som en hänvisning i bilagorna till detta 
förslag. Tragiska fall, till exempel TGN1412, har visat på behovet att behålla ordalydelsen i 
direktiv 2001/20/EG.

Ändringsförslag 256
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att få tillstånd ska sponsorn lämna 
in en ansökan till den avsedda berörda 
medlemsstaten via den webbportal som 
avses i artikel 77 (nedan kallad 
EU-portalen).

1. Avseende alla kliniska prövningar i 
unionen ska sponsorn för att få tillstånd 
lämna in en ansökan till den avsedda 
berörda medlemsstaten via den webbportal 
som avses i artikel 77 (nedan kallad 
EU-portalen).

Or. en

Motivering

Klargörande att förfarandet med en enda ansökan gäller såväl kliniska prövningar som 
genomförs i flera medlemsstater som sådana som genomförs i enskilda medlemsstater.

Ändringsförslag 257
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att få tillstånd ska sponsorn lämna in 
en ansökan till den avsedda berörda 
medlemsstaten via den webbportal som 
avses i artikel 77 (nedan kallad 

1. För att få tillstånd ska sponsorn lämna in 
en ansökan till den avsedda berörda 
medlemsstaten via den webbportal som 
avses i artikel 77 (nedan kallad 
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EU-portalen). EU-portalen). På det här stadiet har 
allmänheten inte tillgång till ansökan på 
EU-portalen. Ansökan blir offentlig först 
efter utvärdering av del I som anges i 
artikel 6 i denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 258
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan en ansökan lämnas in ska 
sponsorn tilldelas ett unikt 
EudraCT-nummer från gemenskapens 
system för klinisk prövning EudraCT 
(Community Clinical Trial System) enligt 
det förfarande som beskrivs i den aktuella 
versionen av Detailed guidance on the 
European clinical trials database 
(EudraLex, volym 10).

Or. en

Motivering

Prövningar har registrerats i EudraCT-databasen sedan 2004. Detta förfarande får inte 
förbigås i förordningen.

Ändringsförslag 259
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn ska föreslå en av de berörda 
medlemsstaterna som rapporterande
medlemsstat.

Den rapporterande medlemsstaten ska 
väljas bland de fem berörda 
medlemsstater där de flesta 



AM\929471SV.doc 45/83 PE506.159v02-00

SV

försökspersoner som deltar i den kliniska 
prövningen är bosatta. Beslutet ska fattas 
enligt ett förfarande som kommissionen 
ska utarbeta, inrätta och kontrollera. 
Under beslutsförfarandet ska det 
säkerställas att den valda rapporterande 
medlemsstaten förfogar över de resurser 
och den vetenskapliga infrastruktur som 
krävs för att bedöma de föreslagna 
kliniska prövningarna.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn ska föreslå en av de berörda 
medlemsstaterna som rapporterande 
medlemsstat.

De berörda medlemsstaterna ska besluta 
vilken av dem som ska vara rapporterande 
medlemsstat enligt ett fastställt förfarande 
som baseras på objektiva kriterier 
beslutade av kommissionen.

Or. en

Motivering

Ett heltäckande och öppet förfarande för att besluta om vilken medlemsstat som ska vara 
rapporterande medlemsstat bör inrättas, till exempel genom att använda ett 
organisationsschema där den ansvariga rapporterande medlemsstaten bestäms på förhand, 
eller baserat på det förväntade antalet försökspersoner eller försökskliniker i medlemsstaten. 
Detta är nödvändigt, särskilt med tanke på att den rapporterande medlemsstaten ska anges i 
del I i utredningsrapporten enligt förslaget, och det skulle även vara en fördel med tanke på 
godkännandet av den föreslagna kliniska prövningen i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn ska föreslå en av de berörda 
medlemsstaterna som rapporterande 
medlemsstat.

Inom sex dagar från det datum då 
ansökan lämnades in ska 
medlemsstaterna gemensamt utse en 
rapporterande medlemsstat.

Or. en

Motivering

Förslaget öppnar en möjlighet för sponsorerna att välja rapporterande medlemsstat enligt de 
förmånligaste förhållandena, undvika medlemsstater som har en mer kritisk inställning eller 
gynna medlemsstater som redan är överbelastade av många ansökningar. Detta förvärras 
genom ett underförstått godkännande. Medlemsstaterna har inrättat samarbetsplattformar 
som harmoniseringsgruppen för kliniska läkemedelsprövningar (Clinical Trials Facilitation 
Group, CTFG) för att enas om gemensamma principer och kriterier för harmoniseringen av 
beslut om bedömningar av kliniska prövningar och administrativa förfaranden. Plattformen 
kan bistå medlemsstaterna när de ska enas om gemensamma urvalskriterier eller välja 
rapporterande medlemsstat.

Ändringsförslag 262
Philippe Juvin, Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn ska föreslå en av de berörda 
medlemsstaterna som rapporterande 
medlemsstat.

Sponsorn ska föreslå en av de berörda 
medlemsstaterna som rapporterande 
medlemsstat. Berörda medlemsstater är 
fria att utse en av dem som rapporterande 
medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den föreslagna medlemsstaten 
avböjer att vara rapporterande 
medlemsstat, ska den komma överens med 
en annan medlemsstat om att den senare 
ska vara rapporterande medlemsstat. Om 
ingen berörd medlemsstat accepterar att 
vara rapporterande medlemsstat ska den 
medlemsstat som först föreslogs vara 
rapporterande medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den föreslagna medlemsstaten 
avböjer att vara rapporterande 
medlemsstat, ska den komma överens med 
en annan medlemsstat om att den senare 
ska vara rapporterande medlemsstat. Om 
ingen berörd medlemsstat accepterar att 
vara rapporterande medlemsstat ska den 
medlemsstat som först föreslogs vara 
rapporterande medlemsstat.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag anknyter till artikel 5.1.2: Ett heltäckande och öppet förfarande för att 
besluta om vilken medlemsstat som ska vara rapporterande medlemsstat bör inrättas, till 
exempel genom att använda ett organisationsschema där den ansvariga rapporterande 
medlemsstaten bestäms på förhand, eller baserat på det förväntade antalet försökspersoner 
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eller provningskliniker i medlemsstaten. Detta är nödvändigt, särskilt med tanke på att den 
rapporterande medlemsstaten ska anges i del I i utredningsrapporten enligt förslaget, och det 
skulle även vara en fördel med tanke på godkännandet av den föreslagna kliniska prövningen 
i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 265
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den föreslagna medlemsstaten avböjer 
att vara rapporterande medlemsstat, ska 
den komma överens med en annan 
medlemsstat om att den senare ska vara 
rapporterande medlemsstat. Om ingen 
berörd medlemsstat accepterar att vara 
rapporterande medlemsstat ska den 
medlemsstat som först föreslogs vara 
rapporterande medlemsstat.

Om den föreslagna medlemsstaten avböjer 
att vara rapporterande medlemsstat, ska 
den komma överens med en annan 
medlemsstat om att den senare ska vara 
rapporterande medlemsstat. Om ingen 
berörd medlemsstat accepterar att vara 
rapporterande medlemsstat ska den 
medlemsstat som först föreslogs vara 
rapporterande medlemsstat, om inte den 
föreslagna rapporterande medlemsstaten 
kan visa att den inte har tillräckliga 
resurser för att fullgöra uppgiften på ett 
tillfredsställande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 266
Philippe Juvin, Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om sponsorn lämnar in en ansökan till 
endast en medlemsstat utses denna 
automatiskt till rapporterande 
medlemsstat.

Or. fr
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Ändringsförslag 267
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast sex dagar efter det att ansökan 
lämnats in ska den medlemsstat som 
föreslagits som rapporterande medlemsstat 
underrätta sponsorn om följande via 
EU-portalen:

2. Senast sex kalenderdagar efter det att 
ansökan lämnats in ska den medlemsstat 
som föreslagits som rapporterande 
medlemsstat underrätta sponsorn om 
följande via EU-portalen:

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast sex dagar efter det att ansökan 
lämnats in ska den medlemsstat som 
föreslagits som rapporterande 
medlemsstat underrätta sponsorn om 
följande via EU-portalen:

2. Senast 15 dagar efter det att en 
medlemsstat utsetts ska den 
medlemsstaten underrätta sponsorn om 
följande via EU-portalen: 

Or. en
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Motivering

Alltför korta tidsfrister innebär en risk för att medlemsstaterna inte hinner granska 
bedömningarna noggrant. Att kvalificera en klinisk prövning som låginterventionsprövning 
kräver till exempel en detaljerad och omsorgsfull bedömning av forskningsprotokollet. Enligt 
den erfarenhet som medlemsstaterna vunnit inom ramen för det frivilliga 
harmoniseringsförfarandet (VHP) för godkännande av multinationella kliniska prövningar är 
de föreslagna tidsfristerna alldeles för korta och medlemsstaterna ges ingen flexibilitet.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast sex dagar efter det att ansökan 
lämnats in ska den medlemsstat som 
föreslagits som rapporterande medlemsstat 
underrätta sponsorn om följande via 
EU-portalen:

2. Senast 14 dagar efter det att ansökan 
lämnats in ska den medlemsstat som 
föreslagits som rapporterande medlemsstat 
underrätta sponsorn om följande via 
EU-portalen:

Or. en

Motivering

Det kan krävas en grundlig bedömning för att fastställa om en studie är en 
låginterventionsprövning. En sådan bedömning kan inte göras på sex dagar. I enlighet med 
artikel 2.3 måste villkoren i godkännandet för försäljning av prövningsläkemedel och frågan 
om huruvida deras användning är en standardbehandling i den berörda medlemsstaten 
fastställas och risken eller bördan för försökspersonerna måste bedömas. En sådan 
bedömning kan vara komplex, t.ex. vid onkologiska prövningar, och kan kräva hjälp av en 
extern expert. Medlemsstaten bör därför ha 14 dagar på sig för att underrätta sponsorn.

Ändringsförslag 270
Margrete Auken

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a



AM\929471SV.doc 51/83 PE506.159v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om det är den staten själv som är 
rapporterande medlemsstat eller om 
någon annan berörd medlemsstat är 
rapporterande medlemsstat.

a) Vilken stat som är rapporterande 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag till ändringsförslaget till artikel 5.1.2 (att medlemsstaterna ska besluta 
om vilken stat som är rapporterande medlemsstat enligt objektiva kriterier som fastställs av 
kommissionen).

Ändringsförslag 271
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om den kliniska prövningen betraktas 
som en låginterventionsprövning, om detta 
är vad sponsorn hävdar.

d) Om den kliniska prövningen betraktas 
som en prövning med medelhög eller låg 
risk, om detta är vad sponsorn hävdar.

Or. en

Ändringsförslag 272
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Den kliniska prövningens 
registreringsnummer i EU-portalen.

Or. en
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Motivering

Ett registreringsnummer, dvs. ett unikt nummer liknande registret i den befintliga 
EudraCT-databasen, skulle bidra till ett förbättrat samarbete mellan medlemsstaterna på 
unionsnivå.

Ändringsförslag 273
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den medlemsstat som föreslagits 
som rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn inom den tidsfrist som 
avses i punkt 2 ska det anses att den 
kliniska prövning som ansökan gäller 
omfattas av denna förordning, att ansökan 
är fullständig och att den kliniska 
prövningen är en låginterventionsprövning
om detta är vad sponsorn hävdar; vidare 
ska den föreslagna medlemsstaten vara 
rapporterande medlemsstat.

3. Om den medlemsstat som föreslagits 
som rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn inom den tidsfrist som 
avses i punkt 2 ska det anses att den 
kliniska prövning som ansökan gäller 
omfattas av denna förordning, att ansökan 
är fullständig och att den kliniska 
prövningen är en prövning med medelhög 
eller låg risk om detta är vad sponsorn 
hävdar; vidare ska den föreslagna 
medlemsstaten vara rapporterande 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den medlemsstat som föreslagits 
som rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn inom den tidsfrist som 
avses i punkt 2 ska det anses att den 
kliniska prövning som ansökan gäller 
omfattas av denna förordning, att ansökan 
är fullständig och att den kliniska 

3. Om den medlemsstat som föreslagits 
som rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn inom den tidsfrist som 
avses i punkt 2 ska det anses att den 
kliniska prövning som ansökan gäller 
omfattas av denna förordning, att ansökan 
är fullständig och att den kliniska 
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prövningen är en låginterventionsprövning 
om detta är vad sponsorn hävdar; vidare 
ska den föreslagna medlemsstaten vara 
rapporterande medlemsstat.

prövningen är en låginterventionsprövning 
om detta är vad sponsorn hävdar.

Or. en

Motivering

Motsvarar den ändrade artikel 5.1.

Ändringsförslag 275
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den medlemsstat som föreslagits
som rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn inom den tidsfrist som 
avses i punkt 2 ska det anses att den
kliniska prövning som ansökan gäller 
omfattas av denna förordning, att 
ansökan är fullständig och att den 
kliniska prövningen är en 
låginterventionsprövning om detta är vad 
sponsorn hävdar; vidare ska den 
föreslagna medlemsstaten vara 
rapporterande medlemsstat.

3. Om den medlemsstat som utsetts som 
rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn inom den tidsfrist som 
avses i punkt 2 ska en förklaring till 
förseningen lämnas in via EU-portalen,
med angivelse om när underrättelsen 
kommer att ske.

Or. en

Motivering

Om ett underförstått godkännandeförfarande införs blir det på bekostnad av 
patientsäkerheten genom att den lägsta skyddsnivån automatiskt väljs (ett antagande om att 
prövningen är en låginterventionsprövning). Godkännandena bör i stället beviljas 
uttryckligen av medlemsstaterna, vilket var ett krav i direktiv 2001/20/EG. Påföljderna för 
medlemsstater som inte följer tidsfristerna bör motsvara påföljderna för sponsorer när de inte 
följer de tidsfrister som anges i artikel 34.3 andra stycket.
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den medlemsstat som föreslagits 
som rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn inom den tidsfrist 
som avses i punkt 2 ska det anses att den 
kliniska prövning som ansökan gäller 
omfattas av denna förordning, att ansökan 
är fullständig och att den kliniska 
prövningen är en låginterventionsprövning 
om detta är vad sponsorn hävdar; vidare 
ska den föreslagna medlemsstaten vara 
rapporterande medlemsstat.

3. Om den medlemsstat som föreslagits 
som rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn inom 14 dagar ska det 
anses att den kliniska prövning som 
ansökan gäller omfattas av denna 
förordning, att ansökan är fullständig och 
att den kliniska prövningen är en 
låginterventionsprövning om detta är vad 
sponsorn hävdar; vidare ska den föreslagna 
medlemsstaten vara rapporterande 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

De tidsfrister som anges i artikel 5.2 är för korta.

Ändringsförslag 277
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den föreslagna rapporterande 
medlemsstaten finner att ansökan inte är 
fullständig, att den kliniska prövning som 
ansökan gäller inte omfattas av denna 
förordning eller att den kliniska prövningen 
inte är en låginterventionsprövning även 
om detta är vad sponsorn hävdar, ska den 
underrätta sponsorn om detta via 
EU-portalen och dessutom fastställa en 

4. Om den föreslagna rapporterande 
medlemsstaten finner att ansökan inte är 
fullständig, att den kliniska prövning som 
ansökan gäller inte omfattas av denna 
förordning eller att den kliniska prövningen 
inte är en prövning med medelhög eller 
låg risk även om detta är vad sponsorn 
hävdar, ska den underrätta sponsorn om 
detta via EU-portalen och dessutom 
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tidsfrist på högst sex dagar inom vilken 
sponsorn får lämna synpunkter eller 
komplettera sin ansökan via EU-portalen.

fastställa en tidsfrist på högst sex dagar 
inom vilken sponsorn får lämna synpunkter 
eller komplettera sin ansökan via 
EU-portalen.

Or. en

Ändringsförslag 278
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den medlemsstat som föreslagits som 
rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn enligt punkt 2 a–d 
inom tre dagar efter mottagandet av 
synpunkterna eller den kompletterade 
ansökan, ska ansökan anses vara 
fullständig, den kliniska prövningen ska 
anses omfattas av denna förordning, den 
kliniska prövningen ska betraktas som en 
låginterventionsprövning om detta är vad 
sponsorn hävdar, och den föreslagna 
medlemsstaten ska vara rapporterande 
medlemsstat.

Om den medlemsstat som utsetts som 
rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn enligt punkt 2 a–d 
inom tre dagar efter mottagandet av 
synpunkterna eller den kompletterade 
ansökan, ska den utsedda medlemsstaten 
lämna in en förklaring via EU-portalen
med angivelse om när underrättelsen 
kommer att ske.

Or. en

Motivering

Om ett underförstått godkännandeförfarande införs blir det på bekostnad av 
patientsäkerheten genom att den lägsta skyddsnivån automatiskt väljs (ett antagande om att 
prövningen är en låginterventionsprövning). Godkännandena bör i stället beviljas 
uttryckligen av medlemsstaterna, vilket var ett krav i direktiv 2001/20/EG. Påföljderna för 
medlemsstater som inte följer tidsfristerna bör motsvara påföljderna för sponsorer när de inte 
följer de tidsfrister som anges i artikel 34.3 andra stycket.

Ändringsförslag 279
Zofija Mazej Kukovič
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den medlemsstat som föreslagits som 
rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn enligt punkt 2 a–d 
inom tre dagar efter mottagandet av 
synpunkterna eller den kompletterade 
ansökan, ska ansökan anses vara 
fullständig, den kliniska prövningen ska 
anses omfattas av denna förordning, den 
kliniska prövningen ska betraktas som en 
låginterventionsprövning om detta är vad 
sponsorn hävdar, och den föreslagna 
medlemsstaten ska vara rapporterande 
medlemsstat.

Om den medlemsstat som föreslagits som 
rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn enligt punkt 2 a–d 
inom 14 dagar efter mottagandet av 
synpunkterna eller den kompletterade 
ansökan, ska ansökan anses vara 
fullständig, den kliniska prövningen ska 
anses omfattas av denna förordning, den 
kliniska prövningen ska betraktas som en 
låginterventionsprövning om detta är vad 
sponsorn hävdar, och den föreslagna 
medlemsstaten ska vara rapporterande 
medlemsstat.

Or. sl

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den medlemsstat som föreslagits som 
rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn enligt punkt 2 a–d 
inom tre dagar efter mottagandet av 
synpunkterna eller den kompletterade 
ansökan, ska ansökan anses vara 
fullständig, den kliniska prövningen ska 
anses omfattas av denna förordning, den 
kliniska prövningen ska betraktas som en 
låginterventionsprövning om detta är vad 
sponsorn hävdar, och den föreslagna 
medlemsstaten ska vara rapporterande 
medlemsstat.

Om den medlemsstat som föreslagits som 
rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn enligt punkt 2 a–d 
inom sju dagar efter mottagandet av 
synpunkterna eller den kompletterade 
ansökan, ska ansökan anses vara 
fullständig, den kliniska prövningen ska 
anses omfattas av denna förordning, den 
kliniska prövningen ska betraktas som en 
låginterventionsprövning om detta är vad 
sponsorn hävdar, och den föreslagna 
medlemsstaten ska vara rapporterande 
medlemsstat.

Or. en
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Motivering

De tidsfrister som anges i artikel 5.4 är för korta.

Ändringsförslag 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den medlemsstat som föreslagits som 
rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn enligt punkt 2 a–d 
inom tre dagar efter mottagandet av 
synpunkterna eller den kompletterade 
ansökan, ska ansökan anses vara 
fullständig, den kliniska prövningen ska 
anses omfattas av denna förordning, den 
kliniska prövningen ska betraktas som en 
låginterventionsprövning om detta är vad 
sponsorn hävdar, och den föreslagna 
medlemsstaten ska vara rapporterande 
medlemsstat.

Om den medlemsstat som föreslagits som 
rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn enligt punkt 2 a–d 
inom fem dagar efter mottagandet av 
synpunkterna eller den kompletterade 
ansökan, ska ansökan anses vara 
fullständig, den kliniska prövningen ska 
anses omfattas av denna förordning, den 
kliniska prövningen ska betraktas som en 
låginterventionsprövning om detta är vad 
sponsorn hävdar.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslaget till artikel 5.1. Alltför korta tidsfrister medför en risk för att 
medlemsstaterna inte kommer att hinna göra en noggrann granskning av bedömningen. Att 
kvalificera en klinisk prövning som låginterventionsprövning kräver till exempel en detaljerad 
och omsorgsfull granskning av forskningsprotokollet. Enligt den erfarenhet som 
medlemsstaterna vunnit inom ramen för det frivilliga harmoniseringsförfarandet (VHP) för 
godkännande av multinationella kliniska prövningar är de föreslagna tidsfristerna alldeles 
för korta och medlemsstaterna ges ingen flexibilitet.

Ändringsförslag 282
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den medlemsstat som föreslagits som 
rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn enligt punkt 2 a–d 
inom tre dagar efter mottagandet av 
synpunkterna eller den kompletterade 
ansökan, ska ansökan anses vara 
fullständig, den kliniska prövningen ska 
anses omfattas av denna förordning, den 
kliniska prövningen ska betraktas som en 
låginterventionsprövning om detta är vad 
sponsorn hävdar, och den föreslagna 
medlemsstaten ska vara rapporterande 
medlemsstat.

Om den medlemsstat som föreslagits som 
rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn enligt punkt 2 a–d 
inom tre dagar efter mottagandet av 
synpunkterna eller den kompletterade 
ansökan, ska ansökan anses vara 
fullständig, den kliniska prövningen ska 
anses omfattas av denna förordning, den 
kliniska prövningen ska betraktas som en 
prövning med medelhög eller låg risk om 
detta är vad sponsorn hävdar, och den 
föreslagna medlemsstaten ska vara 
rapporterande medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 283
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid tillämpningen av detta kapitel ska 
den dag då sponsorn underrättas i enlighet 
med punkt 2 räknas som valideringsdatum
för ansökan. Om sponsorn inte underrättas 
ska valideringsdatum vara den sista dagen 
av de tidsfrister som avses i punkterna 2 
och 4.

5. Vid tillämpningen av detta kapitel ska 
den dag då sponsorn underrättas i enlighet 
med punkt 2 räknas som tillåtlighetsdatum
för ansökan. Om sponsorn inte underrättas 
ska tillåtlighetsdatum vara den sista dagen 
av de tidsfrister som avses i punkterna 2 
och 4.
(Ändringsförslaget om att ersätta termen 
”valideringsdatum” med 
”tillåtlighetsdatum” gäller hela texten. Om 
det antas måste denna ändring göras i hela 
texten.)

Or. fr

Motivering

Termen ”valideringsdatum” bör ersättas med ”tillåtlighetsdatum” för att bättre förstå 
förfarandet i dess helhet. Ändringsförslaget om att ersätta termen ”valideringsdatum” med 
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”tillåtlighetsdatum” gäller hela texten. Om den antas måste denna ändring göras i hela 
texten.

Ändringsförslag 284
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid tillämpningen av detta kapitel ska 
den dag då sponsorn underrättas i enlighet 
med punkt 2 räknas som valideringsdatum 
för ansökan. Om sponsorn inte 
underrättas ska valideringsdatum vara 
den sista dagen av de tidsfrister som avses 
i punkterna 2 och 4.

5. Vid tillämpningen av detta kapitel ska 
den dag då sponsorn underrättas i enlighet 
med punkt 2 räknas som valideringsdatum 
för ansökan.

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag till ändringsförslagen till artiklarna 5.3 och 5.4 tredje stycket.

Ändringsförslag 285
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid tillämpningen av detta kapitel ska 
den dag då sponsorn underrättas i enlighet 
med punkt 2 räknas som valideringsdatum 
för ansökan. Om sponsorn inte 
underrättas ska valideringsdatum vara 
den sista dagen av de tidsfrister som avses 
i punkterna 2 och 4.

5. Vid tillämpningen av detta kapitel ska 
den dag då sponsorn underrättas om att 
ansökan om klinisk prövning är 
fullständig i enlighet med punkterna 2 
eller 4 räknas som valideringsdatum för 
ansökan.

Or. en
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Ändringsförslag 286
Alda Sousa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Utredningsrapporten ska lämnas in 
via EU-portalen och göras allmänt 
tillgänglig.

Or. en

Motivering

Utredningsrapporten ska göras tillgänglig för allmänheten för att öka allmänhetens 
förtroende för tillståndsförfarandet.

Ändringsförslag 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Varje berörd medlemsstat är fri att 
välja de aspekter i delarna I och II som 
etikkommittén ska utvärdera.

Or. fr

Ändringsförslag 288
Nessa Childers

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led i – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Den förväntade terapeutiska nyttan och i) Den förväntade terapeutiska nyttan och 
folkhälsonyttan, inbegripet den förväntade 



AM\929471SV.doc 61/83 PE506.159v02-00

SV

folkhälsonyttan med beaktande av nyttan för försökspersonerna, med 
beaktande av

Or. en

Ändringsförslag 289
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led i – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– den kliniska prövningens relevans med 
hänsyn till det nuvarande forskningsläget 
och till frågan om huruvida den kliniska 
prövningen har rekommenderats av eller är 
ett krav från tillsynsmyndigheter som 
ansvarar för bedömning och godkännande 
av utsläppandet på marknaden av 
läkemedel,

– den kliniska prövningens relevans, varvid 
man ska försäkra sig om att den grupp av 
försökspersoner som deltar i prövningen 
representerar den befolkningsgrupp som 
är avsedd att behandlas vad gäller ålder 
och kön, samt huruvida de är friska,
frivilliga eller patienter, liksom hänsyn tas
till det nuvarande forskningsläget, den i 
dag förekommande bästa beprövade 
interventionen och till frågan om huruvida 
den kliniska prövningen har 
rekommenderats av eller är ett krav från 
tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
bedömning och godkännande av 
utsläppandet på marknaden av läkemedel,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bygger på föredragandens ändringsförslag, men garanterar att ålder, 
kön, hälsa, typ av försöksperson samt den i dag förekommande bästa beprövade 
interventionen också beaktas vid bedömningen av prövningens relevans i del I i 
bedömningsförfarandet.

Ändringsförslag 290
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led i – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– den kliniska prövningens relevans med 
hänsyn till det nuvarande forskningsläget 
och till frågan om huruvida den kliniska 
prövningen har rekommenderats av eller är 
ett krav från tillsynsmyndigheter som 
ansvarar för bedömning och godkännande 
av utsläppandet på marknaden av 
läkemedel,

– den kliniska prövningens relevans, varvid 
man ska försäkra sig om att den grupp av 
försökspersoner som deltar i prövningen 
representerar den befolkningsgrupp som 
är avsedd att behandlas, inbegripet 
kvinnor och äldre, och ta hänsyn till det 
nuvarande forskningsläget och till frågan 
om huruvida den kliniska prövningen har 
rekommenderats av eller är ett krav från 
tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
bedömning och godkännande av 
utsläppandet på marknaden av läkemedel,

Or. en

Ändringsförslag 291
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led i – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– den kliniska prövningens relevans med
hänsyn till det nuvarande forskningsläget 
och till frågan om huruvida den kliniska 
prövningen har rekommenderats av eller är 
ett krav från tillsynsmyndigheter som 
ansvarar för bedömning och godkännande 
av utsläppandet på marknaden av 
läkemedel,

– den kliniska prövningens relevans, varvid 
man ska försäkra sig om att den grupp av 
försökspersoner som deltar i prövningen 
är representativ för läkemedlets 
målpopulation, och ta hänsyn till det 
nuvarande forskningsläget och till frågan 
om huruvida den kliniska prövningen har 
rekommenderats av eller är ett krav från 
tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
bedömning och godkännande av 
utsläppandet på marknaden av läkemedel,

Or. en

Ändringsförslag 292
Riikka Manner
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led i – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– den kliniska prövningens relevans med
hänsyn till det nuvarande forskningsläget 
och till frågan om huruvida den kliniska 
prövningen har rekommenderats av eller är 
ett krav från tillsynsmyndigheter som 
ansvarar för bedömning och godkännande 
av utsläppandet på marknaden av 
läkemedel,

– den kliniska prövningens relevans, varvid 
man ska försäkra sig om att gruppen är 
relevant för den befolkningsgrupp som är 
avsedd att behandlas, och ta hänsyn till 
det nuvarande forskningsläget och till 
frågan om huruvida den kliniska 
prövningen har rekommenderats av eller är 
ett krav från tillsynsmyndigheter som 
ansvarar för bedömning och godkännande 
av utsläppandet på marknaden av 
läkemedel,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led i – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen, med hänsyn till statistiska 
metoder, prövningens utformning och
prövningsmetoder (inklusive urvalsstorlek 
och randomisering samt 
jämförelseläkemedel och utfallsmått).

– tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen, med hänsyn till statistiska 
metoder, prövningens utformning och 
prövningsmetoder (inklusive urvalsstorlek 
och randomisering samt 
jämförelseläkemedel och utfallsmått) samt 
sjukdomstillståndets prevalens, särskilt 
vad gäller sällsynta sjukdomar (som 
drabbar högst fem personer av 10 000) 
och mycket sällsynta sjukdomar (som 
drabbar högst en person av 50 000).

Or. en
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Motivering

När det gäller ovanliga sjukdomar är svårigheten med kliniska prövningar oftast att det finns 
få patienter för varje sjukdom och att de är geografiskt utspridda.

Ändringsförslag 294
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led i – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen, med hänsyn till statistiska 
metoder, prövningens utformning och 
prövningsmetoder (inklusive urvalsstorlek 
och randomisering samt 
jämförelseläkemedel och utfallsmått).

– tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen, med hänsyn till lämpliga
statistiska metoder, att prövningens 
utformning och prövningsmetoder håller 
aktuell teknisk nivå (inklusive en 
urvalsstorlek som, när så är relevant,
möjliggör en stratifierad analys efter ålder 
och kön och randomisering samt 
jämförelseläkemedel och utfallsmått). I 
vilken utsträckning den kliniska 
prövningen rör frågor som patienterna 
anser vara prioriterade (inklusive i vilken 
grad och på vilket sätt patienterna deltar i 
utformningen av prövningen).

Or. en

Motivering

Den föreslagna stratifieringen kanske inte alltid är relevant (t.ex. när prövningen särskilt 
inriktas på äldre personer). Antalet stratifieringsfaktorer som kan användas metodologiskt 
sett är dessutom inte obegränsat. Statistiker måste ofta välja mellan möjliga 
stratifieringsfaktorer som även kan omfatta biomarkerare eller förhandsbehandlingar etc. Det 
föreslås att orden ”när så är relevant” läggs till för att skapa flexibilitet så att en lämplig 
motivering kan utarbetas.

Ändringsförslag 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led i – strecksats 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen, med hänsyn till statistiska 
metoder, prövningens utformning och 
prövningsmetoder (inklusive urvalsstorlek 
och randomisering samt 
jämförelseläkemedel och utfallsmått).

– tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen, baserat på i förhand 
fastställda primära resultatparametrar
med hänsyn till statistiska metoder, 
prövningens utformning och 
prövningsmetoder (inklusive urvalsstorlek 
och på förhand fastställda undergrupper 
som möjliggör en stratifierad analys efter
ålder och kön och randomisering samt 
jämförelseläkemedel och utfallsmått).

Or. en

Motivering

För att undvika manipulering av resultaten är det viktigt att parametrar för primära resultat 
fastställs på förhand. Data från kliniska prövningar kan anses som tillförlitliga och robusta 
endast om de adekvat återspeglar de befolkningsgrupper (t.ex. kvinnor, äldre personer) som 
sannolikt kommer att använda den produkt som är föremål för undersökning. Det är 
nödvändigt att fastställa undergrupper på förhand för att garantera en korrekt tolkning och 
användning av datan.

Ändringsförslag 296
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led i – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen, med hänsyn till statistiska 
metoder, prövningens utformning och 
prövningsmetoder (inklusive urvalsstorlek 
och randomisering samt 
jämförelseläkemedel och utfallsmått).

– tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen, med hänsyn till statistiska 
metoder, prövningens utformning och 
prövningsmetoder (inklusive urvalsstorlek 
för avsedd gruppanalys och randomisering 
samt jämförelseläkemedel och utfallsmått).

Or. en



PE506.159v02-00 66/83 AM\929471SV.doc

SV

Ändringsförslag 297
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led i – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen, med hänsyn till statistiska 
metoder, prövningens utformning och 
prövningsmetoder (inklusive urvalsstorlek 
och randomisering samt 
jämförelseläkemedel och utfallsmått).

– tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som förväntas vid den kliniska 
prövningen, med hänsyn till statistiska 
metoder, prövningens utformning och 
prövningsmetoder (inklusive urvalsstorlek 
och randomisering samt 
jämförelseläkemedel och utfallsmått).

Or. fr

Motivering

Termen ”de data som genereras” bör ersättas med ”de data som förväntas” eftersom dessa 
data ännu inte är kända i utvärderingsfasen.

Ändringsförslag 298
Nessa Childers

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led ii – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– interventionens karakteristika i 
förhållande till normal klinisk praxis,

– interventionens karakteristika i 
förhållande till villkoren i artikel 32 i 
Helsingforsdeklarationen,

Or. en

Ändringsförslag 299
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led ii – strecksats 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– den risk för försökspersonernas hälsa 
som det medicinska tillstånd för vilket 
prövningsläkemedlet undersöks kan 
innebära.

– den risk för försökspersonernas psykiska 
eller fysiska hälsa som det medicinska 
tillstånd för vilket prövningsläkemedlet 
undersöks kan innebära.

Or. sl

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led ii – strecksats 4 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– livshotande och försvagande följder av 
vissa sjukdomar, exempelvis vissa 
sällsynta och mycket sällsynta sjukdomar 
för vilka befintliga behandlingsalternativ 
är få,

Or. en

Motivering

När det gäller sällsynta sjukdomar är svårigheten med kliniska prövningar oftast att det finns 
få patienter för varje sjukdom och att de är geografiskt utspridda.

Ändringsförslag 301
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid bedömningen av de aspekter som 
ingår i leden i och ii ska den 
rapporterande medlemsstaten, när så är 
möjligt, ta hänsyn till de delpopulationer 
som ska studeras.
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Or. en

Motivering

Egenarten hos visa underpopulationer (enligt kön, ålder etc.) kan även röra aspekter som 
relevans eller risker och olägenheter för de försökspersoner som avses i led ii. Det föreslås 
därför att denna bestämmelse även ska omfatta hänsyn till delpopulationer i samband med 
bedömningen av alla aspekter som anges i leden i och ii.

Ändringsförslag 302
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Lämpligheten hos det föreslagna 
samtyckesförfarandet enligt kapitel V,

Or. en

Ändringsförslag 303
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Överensstämmelsen med kraven i 
kapitel V i fråga om informerat samtycke,

Or. en

Ändringsförslag 304
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led dc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Överensstämmelsen med 
direktiv 95/46/EG,

Or. en

Ändringsförslag 305
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den rapporterande medlemsstaten ska 
utarbeta en utredningsrapport. 
Bedömningen av de aspekter som avses i 
punkt 1 ska utgöra del I i 
utredningsrapporten.

2. Den rapporterande medlemsstaten ska 
utarbeta en utredningsrapport. Den berörda 
medlemsstaten ska samtidigt bedöma de 
etiska aspekter som avses i punkt 1.
Bedömningen av de aspekter som avses i 
punkt 1 ska utgöra del I i 
utredningsrapporten, som ska omfatta 
bedömningen av de etiska aspekterna 
inlämnad av den medlemsstat som deltar i 
förfarandet.

Or. en

Motivering

Det går inte att göra åtskillnad mellan etiska aspekterna i del I och bedömningen som helhet.

Ändringsförslag 306
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den rapporterande medlemsstaten ska 
lämna del I i utredningsrapporten, 
inklusive dess slutsats, till sponsorn och till 

Den rapporterande medlemsstaten ska via 
EU-portalen som anges i artikel 77 i 
denna förordning lämna del I i 
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övriga berörda medlemsstater inom 
följande tidsfrister:

utredningsrapporten, inklusive dess 
slutsats, till sponsorn och till övriga 
berörda medlemsstater inom följande 
tidsfrister:

Or. fr

Ändringsförslag 307
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke -1 (nytt) och stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid tillämpningen av detta kapitel ska 
bedömningsdatum vara den dag då 
utredningsrapporten lämnas till övriga 
berörda medlemsstater och 
rapporteringsdatum ska vara den dag då 
den slutgiltiga utredningsrapporten 
lämnas till sponsorn och till övriga 
berörda medlemsstater.

4. Den rapporterande medlemsstaten ska 
lämna del I i utredningsrapporten, 
inklusive dess slutsats, till sponsorn och till 
övriga berörda medlemsstater inom 
följande tidsfrister:

Den rapporterande medlemsstaten ska 
lämna del I i utredningsrapporten, 
inklusive dess slutsats, till sponsorn och till 
övriga berörda medlemsstater inom 
följande tidsfrister, vilka ska omfatta 
perioder för inledande bedömning, 
gemensam bedömning och konsolidering 
av den slutliga rapporten.

Or. en

Motivering

Bedömningsprocessen måste struktureras så att den rapporterande medlemsstaten kan göra 
en inledande bedömning, vilken sedan ska spridas till alla berörda medlemsstater, som i sin 
tur kan kommentera (gemensam bedömning), och ge den rapporterande medlemsstaten 
tillräckligt med tid för att infoga kommentarer från de berörda medlemsstaterna 
(konsolidering). Genom denna process undviker man dubbelrapportering av rapporterande 
och berörda medlemsstater och den rapporterande medlemsstatens roll förtydligas.
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Ändringsförslag 308
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den rapporterande medlemsstaten ska 
lämna del I i utredningsrapporten, 
inklusive dess slutsats, till sponsorn och till 
övriga berörda medlemsstater inom 
följande tidsfrister:

4. Den rapporterande medlemsstaten ska 
lämna del I i utredningsrapporten, 
inklusive dess slutsats, till sponsorn och till 
övriga berörda medlemsstater inom 
följande tidsfrister, inom vilka de berörda 
medlemsstaterna även ska vara skyldiga 
att lämna sina kommentarer om de etiska 
aspekterna till de berörda parterna:

Or. en

Motivering

De berörda medlemsstaterna är skyldiga att lämna sina kommentarer om etiska frågor till 
den rapporterande medlemsstaten.

Ändringsförslag 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den rapporterande medlemsstaten ska 
lämna del I i utredningsrapporten, 
inklusive dess slutsats, till sponsorn och till 
övriga berörda medlemsstater inom 
följande tidsfrister:

4. Den rapporterande medlemsstaten ska 
lämna del I i utredningsrapporten, 
inklusive dess slutsats, som redan ska 
omfatta synpunkterna från den berörda 
etikkommittén, till sponsorn och till övriga 
berörda medlemsstater inom följande 
tidsfrister:

Or. en

Motivering

Det krävs en anpassning av tidsfristerna för att ge de berörda enheterna i den rapporterande 
medlemsstaten tid att göra en ordentlig bedömning och mellan alla berörda medlemsstater, 
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eftersom de uppmanas lämna sina kommentarer innan den rapporterande medlemsstaten 
skickar sin bedömning till sponsorn.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Senast tio dagar efter valideringsdatum
för låginterventionsprövningar.

a) Senast 25 dagar, men tidigast 15 dagar 
efter mottagande av en godkänd validerad 
ansökan, för låginterventionsprövningar

Or. en

Motivering

Anpassning av tidsfristerna för inlämnande av del I i utredningsrapporten. Detta är 
nödvändigt i enlighet med artikel 14.3 i förslaget till förordning för att möjliggöra en effektiv 
bedömning av ansökan samt kommentarer från den berörda medlemsstaten. I leden a–c bör 
datumet för mottagande av en godkänd validerad ansökan gälla. Minimiperioder för 
utredning är nödvändiga för att se till att de berörda medlemsstaterna har tillräckligt med tid 
på sig för att delta i utredningen av godkännandet i enlighet med artikel 6.5.

Ändringsförslag 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Senast tio dagar efter valideringsdatum 
för låginterventionsprövningar.

a) Senast 20 dagar efter valideringsdatum 
för låginterventionsprövningar.

Or. en
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Motivering

Det krävs en anpassning av tidsfristerna för att ge de berörda enheterna i den rapporterande 
medlemsstaten tid att göra en ordentlig bedömning och mellan alla berörda medlemsstater, 
eftersom de uppmanas lämna sina kommentarer innan den rapporterande medlemsstaten 
skickar sin bedömning till sponsorn.

Ändringsförslag 312
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Senast tio dagar efter valideringsdatum 
för låginterventionsprövningar.

a) Senast tio dagar efter valideringsdatum 
för kliniska prövningar med låg risk samt 
prövningar med medelhög risk där 
behandlingar används som stöds av 
offentliggjorda belägg och/eller riktlinjer 
för standardbehandling.

Or. en

Motivering

Kliniska prövningar med låg risk (men inte med medelhög risk) bör genomgå en snabbare 
utredning, eftersom utredningen enligt del I bör inriktas på protokollet (data om produkten 
finns redan tillgängliga). Detta kan också fungera som ett incitament för medlemsstaterna att 
låta etikkommittéerna granska protokollet, och det räcker då att till exempel bara skicka ett 
meddelande till den behöriga myndigheten eftersom produkten används enligt godkännandet.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Senast 25 dagar efter valideringsdatum
för andra kliniska prövningar än 

b) Senast 35 dagar men inte tidigare än 
20 dagar efter mottagande av en godkänd 
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låginterventionsprövningar: validerad ansökan för andra kliniska 
prövningar än låginterventionsprövningar:

Or. en

Motivering

Anpassning av tidsfristerna för inlämnande av del I i utredningsrapporten. Detta är 
nödvändigt i enlighet med artikel 14.3 i förslaget till förordning för att möjliggöra en effektiv 
bedömning av ansökan samt kommentarer från den berörda medlemsstaten. I leden a–c bör 
datumet för mottagande av en godkänd validerad ansökan gälla. Minimiperioder för 
utredning är nödvändiga för att se till att de berörda medlemsstaterna har tillräckligt med tid 
på sig för att delta i utredningen av godkännande i enlighet med artikel 6.5.

Ändringsförslag 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Senast 25 dagar efter valideringsdatum 
för andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar:

b) Senast 35 dagar efter valideringsdatum 
för andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar:

Or. en

Ändringsförslag 315
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Senast 25 dagar efter valideringsdatum 
för andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar:

b) Senast 25 dagar efter valideringsdatum 
för andra kliniska prövningar än kliniska 
prövningar med låg risk och prövningar 
med medelhög risk där behandlingar 
används som stöds av offentliggjorda 
belägg och/eller riktlinjer för 
standardbehandling.
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Or. en

Motivering

Kliniska prövningar med låg risk (men inte med medelhög risk) bör genomgå en snabbare 
utredning, eftersom utredningen enligt del I bör inriktas på protokollet (data om produkten 
finns redan tillgängliga). Detta kan också fungera som ett incitament för medlemsstaterna att 
låta etikkommittéerna granska protokollet, och det räcker då att till exempel bara skicka ett 
meddelande till den behöriga myndigheten eftersom produkten används enligt godkännandet.

Ändringsförslag 316
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Senast 30 dagar efter valideringsdatum 
för kliniska prövningar med ett 
prövningsläkemedel för avancerad terapi.

utgår

Or. en

Motivering

Prövningsläkemedel för avancerad terapi varierar enligt vår uppfattning och uppfattningen 
hos de yrkesverksamma inom vården, lagstiftarna och industrin. Många avancerade terapier 
har använts i decennier och är inte längre nya. Det bör därför inte ta längre tid att bedöma 
dessa terapier. Det bör därför inte krävas en ytterligare tidsfrist för avancerade terapier 
generellt. Medlemsstaterna kan begära kompletterande information om de anser att en 
avancerad terapi kräver ytterligare kontroll.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Senast 30 dagar efter valideringsdatum c) Senast 40 dagar men inte tidigare än
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för kliniska prövningar med ett 
prövningsläkemedel för avancerad terapi.

30 dagar efter mottagande av en godkänd 
validerad ansökan för kliniska prövningar 
med ett prövningsläkemedel för avancerad 
terapi

Or. en

Motivering

Anpassning av tidsfristerna för inlämnande av del I i utredningsrapporten. Detta är 
nödvändigt i enlighet med artikel 14.3 i förslaget till förordning för att möjliggöra en effektiv 
bedömning av ansökan samt kommentarer från den berörda medlemsstaten. I leden a–c bör 
datumet för mottagande av en godkänd validerad ansökan gälla. Minimiperioder för 
utredning är nödvändiga för att se till att de berörda medlemsstaterna har tillräckligt med tid 
på sig för att delta i utredningen av godkännande i enlighet med artikel 6.5.

Ändringsförslag 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Senast 30 dagar efter valideringsdatum 
för kliniska prövningar med ett 
prövningsläkemedel för avancerad terapi.

c) Senast 45 dagar efter valideringsdatum 
för kliniska prövningar med ett 
prövningsläkemedel för avancerad terapi.

Or. en

Motivering

Det krävs längre tidsfrister så att de berörda medlemsstaterna får tillräckligt med tid på sig, 
även deras etikkommittéer. Om den berörda medlemsstaten inte lämnar in sitt yttrande om 
del II i ansökan om godkännande i tid, är det dessutom bedömningen av del I (som görs av 
den rapporterande medlemsstaten) som gäller. Detta innebär att den berörda medlemsstaten 
inte kan avslå godkännande av den kliniska prövningen på sitt territorium på grundval av en 
del II-analys (vilket i sin tur innebär att viktiga etiska aspekter förbigås).

Ändringsförslag 319
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av detta kapitel ska 
bedömningsdatum vara den dag då 
utredningsrapporten lämnas till sponsorn 
och övriga berörda medlemsstater.

Vid tillämpningen av detta kapitel ska 
bedömningsdatum vara den dag då 
utredningsrapporten lämnas till sponsorn 
och övriga berörda medlemsstater. Från 
detta datum finns utredningsrapporten 
tillgänglig på EU-portalen.

Or. fr

Ändringsförslag 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Fram till bedömningsdatumet får alla 
berörda medlemsstater lämna synpunkter 
till den rapporterande medlemsstaten som 
är relevanta för ansökan. Den 
rapporterande medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till dessa synpunkter.

5. Fram till bedömningsdatumet får alla 
berörda medlemsstater lämna synpunkter 
till den rapporterande medlemsstaten som 
är relevanta för ansökan. Den 
rapporterande medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till dessa synpunkter 
och ska dokumentera dem i 
utredningsrapporten. Om den 
rapporterande medlemsstatens 
utredningsrapport avviker från den 
berörda medlemsstatens synpunkter ska 
skälen till avvikelsen anges i 
utredningsrapporten.

Or. en

Motivering

Eftersom del I i utredningsrapporten berör viktiga etiska aspekter som i enlighet med skälen 6 
och 12 ska regleras av de berörda medlemsstaterna, skulle ett konsensusbaserat 
beslutsfattande av alla berörda medlemsstater vara att föredra när det gäller del I av 
utredningsrapporten. Om den rapporterande medlemsstaten avviker från den berörda 
medlemsstatens synpunkter i sin utredningsrapport bör skälen till avvikelsen förklaras.
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Ändringsförslag 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, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Fram till bedömningsdatumet får alla 
berörda medlemsstater lämna synpunkter 
till den rapporterande medlemsstaten som 
är relevanta för ansökan. Den 
rapporterande medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till dessa synpunkter.

5. Fram till bedömningsdatumet får alla 
berörda medlemsstater lämna synpunkter 
till den rapporterande medlemsstaten som 
är relevanta för ansökan. Den 
rapporterande medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till dessa synpunkter 
och ska dokumentera dem i 
utredningsrapporten. Om den 
rapporterande medlemsstatens 
utredningsrapport avviker från den 
berörda medlemsstatens synpunkter ska 
skälen till avvikelsen anges i 
utredningsrapporten.

Or. en

Motivering

Eftersom del I i utredningsrapporten berör viktiga etiska aspekter som i enlighet med skälen 6 
och 12 ska regleras av de berörda medlemsstaterna, skulle ett konsensusbaserat 
beslutsfattande av alla berörda medlemsstater vara att föredra när det gäller del I av 
utredningsrapporten. Om den rapporterande medlemsstaten avviker från den berörda 
medlemsstatens synpunkter i sin utredningsrapport bör den minst vara skyldig att förklara 
skälen till skälen till avvikelsen. Beslutsprocessen ska anges uttryckligen i 
utredningsrapporten.

Ändringsförslag 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Utredningsrapporten ska lämnas in 
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via EU-portalen, lagras i EU-databasen 
och göras tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Motivering

Utredningsrapporten ska göras tillgänglig för allmänheten för att öka allmänhetens 
förtroende för tillståndsförfarandet.

Ändringsförslag 323
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den rapporterande medlemsstaten, och 
endast den, får mellan valideringsdatum 
och bedömningsdatum begära in 
kompletterande förklaringar från sponsorn 
med hänsyn till de synpunkter som avses i
punkt 5.

6. Mellan valideringsdatumet och
bedömningsdatumet får endast den 
rapporterande medlemsstaten begära in 
kompletterande förklaringar från sponsorn 
med hänsyn till sina egna synpunkter och 
synpunkterna från de berörda 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 5.

Or. fr

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är inte att ändra kommissionens förslag till bestämmelse i 
grunden. Det syftar till att förtydliga den franska översättningen.

Ändringsförslag 324
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att inhämta dessa kompletterande 
förklaringar får den rapporterande 
medlemsstaten förlänga den tidsfrist som 
avses i punkt 4 till högst 10 dagar i fråga 

I syfte att inhämta dessa kompletterande 
förklaringar får den rapporterande 
medlemsstaten förlänga den tidsfrist som 
avses i punkt 4 till högst 20 dagar i fråga 



PE506.159v02-00 80/83 AM\929471SV.doc

SV

om låginterventionsprövningar och till 
högst 20 dagar i fråga om andra 
prövningar än låginterventionsprövningar.

om låginterventionsprövningar och till 
högst 30 dagar i fråga om andra 
prövningar än låginterventionsprövningar.

Or. en

Motivering

Tidsfristerna bör vara tillräckligt långa för att man ska hinna göra den gemensamma 
bedömningen och konsolidera svaren på frågor som inkommit från sponsorn. Eftersom tiden 
för bedömning av de kompletterande förklaringarna är inberäknad i den förlängda tidsfristen 
(20 eller 30) dagar kommer inte den totala tidsåtgången för godkännanden att ändras i någon 
högre grad.

Ändringsförslag 325
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att inhämta dessa kompletterande 
förklaringar får den rapporterande 
medlemsstaten förlänga den tidsfrist som 
avses i punkt 4 till högst 10 dagar i fråga 
om låginterventionsprövningar och till 
högst 20 dagar i fråga om andra prövningar 
än låginterventionsprövningar.

I syfte att inhämta dessa kompletterande 
förklaringar får den rapporterande 
medlemsstaten förlänga den tidsfrist som 
avses i punkt 4 till högst 10 dagar i fråga 
om prövningar med låg risk och 
prövningar med medelhög risk där 
behandlingar används som stöds av 
offentliggjorda belägg och/eller riktlinjer 
för standardbehandling och till högst 
20 dagar i fråga om andra prövningar än
prövningar med låg risk och prövningar 
med medelhög risk där behandlingar 
används som stöds av offentliggjorda 
belägg och/eller riktlinjer för 
standardbehandling.

Or. en

Motivering

Påskyndat förfarande för kliniska prövningar med låg risk (se ändringsförslag 8).
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Ändringsförslag 326
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att inhämta dessa kompletterande 
förklaringar får den rapporterande 
medlemsstaten förlänga den tidsfrist som 
avses i punkt 4 till högst 10 dagar i fråga 
om låginterventionsprövningar och till 
högst 20 dagar i fråga om andra prövningar 
än låginterventionsprövningar.

I syfte att inhämta dessa kompletterande 
förklaringar får den rapporterande 
medlemsstaten förlänga den tidsfrist som 
avses i punkt 4 till högst 10 dagar i fråga 
om låginterventionsprövningar och till 
högst 20 dagar i fråga om andra prövningar 
än låginterventionsprövningar. 
Rapporterande medlemsstat ska 
informera sponsorn om förlängningen av 
tidsfristen via EU-portalen.

Or. fr

Ändringsförslag 327
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det när de kompletterande 
förklaringarna inkommer återstår mindre 
än tre dagar av tidsfristen för inlämnande 
av del I i utredningsrapporten i fråga om 
låginterventionsprövningar eller mindre 
än fem dagar i fråga om andra 
prövningar än 
låginterventionsprövningar, ska 
tidsfristen förlängas till tre respektive fem 
dagar.

När de kompletterande förklaringarna 
inkommer ska de berörda 
medlemsstaterna fram till två dagar före 
rapporteringsdatumet meddela eventuella 
synpunkter till den rapporterande 
medlemsstaten. Den rapporterande 
medlemsstaten kommer att ta hänsyn till 
dessa synpunkter då den slutför 
utredningsrapporten. I fråga om 
låginterventionsprövningar ska de 
berörda medlemsstaterna och den 
rapporterande medlemsstaten ha minst 
15 dagar för den gemensamma 
bedömningen och konsolideringen av de 
kompletterande förklaringarna. I fråga 
om andra prövningar än 
låginterventionsprövningar ska tidsfristen 
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vara 20 dagar.

Or. en

Motivering

Processen med att bedöma de kompletterande förklaringarna bör återspegla processen för 
den gemensamma bedömningen av ansökan. Här garanteras att den rapporterande 
medlemsstaten har tillräckligt med tid för att hinna göra en inledande bedömning och att det 
finns tillräckligt med tid för den gemensamma bedömningen och konsolideringen.

Ändringsförslag 328
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den rapporterande medlemsstaten får 
också förlänga den tidsfrist som avses i 
punkterna 4 och 6 med ytterligare 
60 dagar för prövningar som gäller 
läkemedel för avancerad terapi eller 
andra nya terapier, för att hinna samråda 
med expertkommittéerna.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att fristerna ger medlemsstaterna tillräckligt med tid för att vid behov inhämta 
expertråd för bedömningen av läkemedel för avancerad terapi eller andra nya terapier. Detta 
är möjligt enligt det nuvarande direktivet.

Ändringsförslag 329
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Om den rapporterande medlemsstaten 
inte avger sin utredningsrapport inom de 
tidsfrister som anges i punkterna 4, 6 
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och 7 ska del I av den kliniska prövningen 
betraktas som godkänd av den 
rapporterande medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att här påminna om att detta förslag till förordning grundas på principen om 
tyst godkännande, en princip som infördes genom direktiv 2001/20/EG. Det är oerhört viktigt 
att denna princip följs, eftersom det gör att tidsfristerna kan hållas. Detta är av avgörande 
vikt inte bara för en snabb tillgång till innovativa behandlingar, utan även för att den kliniska 
forskningen i Europa ska kunna behålla sin konkurrenskraft.


