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Ändringsförslag 330
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje berörd medlemsstat ska för sitt 
eget territorium bedöma ansökan med 
avseende på följande aspekter:

1. Varje berörd medlemsstat ska, utan att 
det påverkar de aspekter som avses i del I, 
enligt artikel 6 för sitt eget territorium 
bedöma ansökan med avseende på följande 
aspekter:

Or. en

Ändringsförslag 331
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje berörd medlemsstat ska för sitt
eget territorium bedöma ansökan med 
avseende på följande aspekter:

1. Bedömningen av delarna I och II ska 
genomföras samtidigt. Varje berörd 
medlemsstat ska för sitt eget territorium 
bedöma ansökan med avseende på följande 
aspekter:

Or. fr

Ändringsförslag 332
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Överensstämmelsen med kraven i 
kapitel V i fråga om informerat samtycke.

utgår
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Or. en

Motivering

Dessa uttalanden är inte av nationell utan gemensam och unionell betydelse. Det är därför 
bättre att flytta dem till första delen av bedömningen.

Ändringsförslag 333
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Överensstämmelsen med kraven i 
kapitel V i fråga om informerat samtycke.

a) Överensstämmelsen med kraven i 
kapitel V i fråga om skydd för 
försökspersonerna och informerat 
samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 334
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Överensstämmelsen med kraven i 
kapitel V i fråga om informerat samtycke.

a) Överensstämmelsen med kraven i 
kapitel V i fråga om skydd för 
försökspersonerna och informerat 
samtycke.

Or. en

Motivering

Att begränsa den etiska bedömningen till enbart en kontroll av förfarandet för informerat 
samtycke är inte tillräckligt. Förslaget till förordning måste ta hänsyn till att medlemsstaterna 
skiljer sig åt när det gäller etisk bedömning till skydd för försökspersonen, en princip som 
respekteras av olika internationella instrument, bland annat Helsingforsdeklarationen och 
Oviedokonventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin.
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Ändringsförslag 335
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Överensstämmelse med nationell 
etiklagstiftning.

Or. en

Motivering

Etikkommittéers roll verkar inte vara tydligt definierad i kommissionens förslag. Det är 
nödvändigt att förtydliga att den bedömning som är nödvändig för godkännandet för en 
klinisk prövning även involverar etiska aspekter.

Ändringsförslag 336
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Överensstämmelsen med 
direktiv 95/46/EG.

utgår

Or. en

Motivering

Dessa uttalanden är inte av nationell, utan gemensam och unionell betydelse. Det är därför 
bättre att flytta dem till första delen av bedömningen.

Ändringsförslag 337
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led ea (nytt)



PE506.160v02-00 6/68 AM\929473SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Överensstämmelsen med artikel 46a

Or. en

Motivering

Snedvridningar av resultatet genom den kliniska prövningens utformning (att utföra tester 
mot placebo för bättre resultat) är i högsta grad oetiskt gentemot försökspersonerna och 
olyckligtvis vanligt förekommande inom medicinsk forskning. För att garantera faktisk 
vetenskaplig framgång ska nya medicinska produkter eller tester av befintliga medicinska 
produkter jämföras med de interventioner som för tillfället ger de bevisat bästa resultaten. Att 
testa medicinska produkter mot placebo/ingen behandling bör endast göras om det inte finns 
några andra behandlingsalternativ.

Ändringsförslag 338
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Överensstämmelsen med nationella 
bestämmelser som innehåller högre krav 
på skydd av sårbara personer som deltar i 
kliniska prövningar.

Or. fr

Motivering

Man bör påminna om att denna förordning när det gäller skyddet av sårbara personer bör 
följa de restriktiva bestämmelser som finns i de berörda medlemsstaterna för andra 
kategorier av sårbara personer, till exempel gravida, födande och ammande kvinnor och 
frihetsberövade personer.

Ändringsförslag 339
Nessa Childers

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led ha (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) överensstämmelse med de etiska 
kraven i den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 340
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje berörd medlemsstat ska utifrån 
sin nationella lagstiftning bedöma om den 
kliniska prövningen är etiskt godtagbar. 
Därför ska varje medlemsstat tillsätta 
etikkommittéer. Vid kliniska prövningar 
på flera centrer, oavsett antalet 
etikkommittéer, ska varje berörd 
medlemsstat upprätta ett förfarande för 
att anta ett gemensamt yttrande.

Or. en

Ändringsförslag 341
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje berörd medlemsstat ska slutföra 
sin bedömning senast tio dagar efter 
valideringsdatum. Den får av motiverade 
skäl och endast inom den tidsfristen begära 
in kompletterande förklaringar från 
sponsorn rörande de aspekter som avses i 
punkt 1.

2. Varje berörd medlemsstat ska slutföra 
sin bedömning senast 20 dagar efter 
valideringsdatum. Den får av motiverade 
skäl och endast inom den tidsfristen begära 
in kompletterande förklaringar från 
sponsorn rörande de aspekter som avses i 
punkt 1.
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Or. en

Ändringsförslag 342
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska 
underrätta sponsorn om sitt beslut om ett 
tillfälligt uppehåll via EU-portalen.

Or. fr

Ändringsförslag 343
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om sponsorn inte lämnar kompletterande 
förklaringar inom den tidsfrist som 
fastställs av medlemsstaten i enlighet med 
första stycket, ska ansökan anses 
återkallad. Återkallandet ska endast gälla 
för den berörda medlemsstaten.

Om sponsorn på begäran av den berörda 
medlemsstaten inte lämnar kompletterande 
förklaringar inom den tidsfrist som 
fastställs i enlighet med första stycket, ska 
ansökan om den kliniska prövning som är 
föremål för bedömningen anses återkallad. 
Återkallandet ska endast gälla för den 
berörda medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar inte till att ändra kommissionens föreslagna bestämmelse i 
grunden, utan till att göra den franska översättningen mer lättförståelig.

Ändringsförslag 344
Erik Bánki
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten får skjuta upp den tidsfrist 
som anges i punkterna 2 och 3 i 
ytterligare 15 dagar för att samråda med 
etikkommittéer.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag hänvisar inte uttryckligen till etikkommittéer, även om deras roll i 
bedömningen av etiska frågor av kliniska prövningar är av högsta vikt. En särskild 
hänvisning till etikkommittéer är därför nödvändig, liksom ytterligare tid för att möjliggöra 
en ordentlig analys av de etiska frågorna som en del av förfarandet.

Ändringsförslag 345
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om den berörda medlemsstaten inte 
lämnar in sin utredningsrapport inom den 
tidsfrist som anges i punkterna 2 och 3 
ska del II anses godkänd av den berörda 
medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att 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.
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Ändringsförslag 346
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Utredningsrapport om kliniska 

prövningar på området sällsynta 
sjukdomar

1. I specifika fall med klinisk prövning 
inom sällsynta sjukdomar, som definieras 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 141/2000 om 
särläkemedel, ska den rapporterande 
medlemsstaten begära expertutlåtande 
från Europeiska läkemedelsmyndighetens 
arbetsgrupp för vetenskaplig rådgivning 
angående den sjukdom eller 
sjukdomsgrupp som berörs av den 
kliniska prövningen, inbegripet aspekter 
som ingår i del II av utredningen.
2. I syfte att utvärdera de aspekter som 
anges i artikel 7 ska den rapporterande 
medlemsstaten utan onödigt dröjsmål 
underrätta de berörda medlemsstaterna 
om utlåtandet från arbetsgruppen för 
vetenskaplig rådgivning.

Or. en

Motivering

För bedömning av ansökningar som hänför sig till sällsynta sjukdomar brukar det vanligtvis 
inte finnas tillräcklig sakkunskap på nationell nivå. Därför kan det vara till nytta om 
sakkunskapen söks på europeisk nivå. För att den rapporterande medlemsstaten och de 
berörda medlemsstaterna lättare ska kunna göra en väl underbyggd bedömning av ansökan 
bör den rapporterande medlemsstaten rådfråga Europeiska läkemedelsmyndighetens 
arbetsgrupp för vetenskaplig rådgivning som har bättre möjligheter att erbjuda den 
sakkunskap som behövs.

Ändringsförslag 347
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslut om den kliniska prövningen Slutgiltigt beslut om den kliniska 
prövningen

Or. fr

Ändringsförslag 348
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje berörd medlemsstat ska underrätta 
sponsorn via EU-portalen om huruvida den 
kliniska prövningen har beviljats tillstånd, 
om den har beviljats tillstånd på vissa 
villkor eller om ansökan om tillstånd har 
avslagits.

1. Varje berörd medlemsstat ska underrätta 
sponsorn via EU-portalen om sitt 
slutgiltiga beslut om huruvida den kliniska 
prövningen har beviljats tillstånd, om den 
har beviljats tillstånd på vissa villkor eller 
om ansökan om tillstånd har avslagits.

Or. fr

Ändringsförslag 349
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Underrättelsen ska ske genom ett enda 
beslut senast tio dagar efter 
bedömningsdatumet eller den sista dagen 
av den bedömning som avses i artikel 7, 
beroende på vilken tidpunkt som infaller 
senast.

Underrättelsen ska ske genom ett enda 
beslut som innehåller synpunkterna från 
den berörda etikkommittén senast tio 
dagar efter bedömningsdatumet eller den 
sista dagen av den bedömning som avses i 
artikel 7, beroende på vilken tidpunkt som 
infaller senast.
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Or. en

Ändringsförslag 350
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Villkor för tillstånd får bara avse 
aspekter som innefattas i artikel 7.1. Utan 
att det påverkar artikel 87 får inga 
ytterligare ansökningar eller 
godkännanden begäras.

Or. en

Motivering

Den nuvarande definitionen av villkor för tillstånd är för vag och bör avgränsas.

Ändringsförslag 351
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots vad som sägs i första stycket får en 
berörd medlemsstat invända mot den 
rapporterande medlemsstatens slutsats, 
dock endast på följande grunder:

Trots vad som sägs i första stycket får en 
berörd medlemsstat invända mot 
godkännandet av del I i 
utredningsrapporten, dock endast på 
följande grunder:

Or. en

Ändringsförslag 352
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) vetenskapliga grunder relaterade till 
de aspekter som anges i artikel 6.1

Or. en

Ändringsförslag 353
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) försökspersoners säkerhet, särskilt 
avseende kriterierna för inkluderande 
eller icke-inkluderande i prövningen, och 
de övervakningsrutiner som anges i den 
föreslagna kliniska prövningen

Or. en

Ändringsförslag 354
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) välgrundade etiska invändningar som 
uppkommer till följd av bedömningen 
enligt artikel 6.1

Or. en

Motivering

I syfte att ta med etiska frågor som uppkommer i bedömningen av del 1 som en opt-out.
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Ändringsförslag 355
Margrete Auken, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) etikkommitténs avslag på 
genomförandet av den kliniska 
prövningen i den berörda medlemsstaten

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste kunna välja att inte ansluta sig till en klinisk prövning på etiska 
grunder. Ett negativt beslut från etikkommittén i en berörd medlemsstat måste nödvändigtvis 
resultera i att ett godkännande av den kliniska prövningen inte kan garanteras medlemsstaten 
i fråga.

Ändringsförslag 356
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den berörda medlemsstaten motsätter 
sig slutsatsen på grundval av andra stycket 
led a ska den via EU-portalen meddela sina 
invändningar, tillsammans med en 
detaljerad motivering som bygger på 
vetenskapliga och socioekonomiska 
argument samt en sammanfattning av 
dessa, till kommissionen, alla 
medlemsstater och sponsorn.

Om den berörda medlemsstaten motsätter 
sig slutsatsen från den rapporterande 
medlemsstaten ska den via EU-portalen 
meddela sina invändningar, till 
kommissionen, alla medlemsstater och 
sponsorn.

Or. en

Motivering

En orimlig börda för medlemsstaterna med tanke på hur kort tidsfristen är.
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Ändringsförslag 357
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den berörda medlemsstaten motsätter 
sig slutsatsen på grundval av andra stycket 
led a ska den via EU-portalen meddela sina 
invändningar, tillsammans med en 
detaljerad motivering som bygger på 
vetenskapliga och socioekonomiska 
argument samt en sammanfattning av 
dessa, till kommissionen, alla 
medlemsstater och sponsorn.

Om den berörda medlemsstaten motsätter 
sig den rapporterande medlemsstatens 
slutsats på grundval av andra stycket led a 
ska den via EU-portalen meddela sina 
invändningar, tillsammans med en 
detaljerad motivering som bygger på 
vetenskapliga och socioekonomiska 
argument samt en sammanfattning av 
dessa, till kommissionen, alla 
medlemsstater och sponsorn.

Or. fr

Ändringsförslag 358
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den berörda medlemsstaten motsätter 
sig slutsatsen på grundval av andra stycket 
led a ska den via EU-portalen meddela sina 
invändningar, tillsammans med en 
detaljerad motivering som bygger på 
vetenskapliga och socioekonomiska 
argument samt en sammanfattning av 
dessa, till kommissionen, alla 
medlemsstater och sponsorn.

Om den berörda medlemsstaten motsätter 
sig slutsatsen på grundval av andra stycket 
led a ska den via EU-portalen meddela sina 
invändningar, tillsammans med en 
detaljerad motivering som bygger på 
vetenskapliga och socioekonomiska 
argument samt en sammanfattning av 
dessa, till kommissionen, alla 
medlemsstater och sponsorn. Orsaken till 
invändningarna bör offentliggöras.

Or. en
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Motivering

En medlemsstats invändningar mot slutsatserna på grundval av led a i det andra stycket bör 
göras tillgängliga för allmänheten för att garantera öppenhet och offentlig information om 
beslut som rör avslag av en ansökan om klinisk prövning på nationell nivå.

Ändringsförslag 359
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots vad som sägs i första och andra 
stycket ska de berörda medlemsstaterna i 
händelse av en annan konflikt försöka att 
enas om en slutsats. Om ingen slutsats 
nås ska kommissionen fatta ett beslut om 
slutsatsen efter att ha hört de berörda 
medlemsstaterna och i förekommande fall 
ha inhämtat råd från 
Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Den rapporterande medlemsstatens beslut är bindande för de andra. Det kan inträffa att en 
rapporterande medlemsstat stöder en klinisk prövning medan myndigheter och etikkommittéer 
i majoriteten av de berörda medlemsstaterna inte gör det. Även om myndigheterna och 
etikkommittéerna samarbetar för att komma överens måste det finnas en strategi för 
konfliktlösning. Kommissionen är ansvarig för kontrollen gentemot parlamentet och rådet och 
är därmed bättre kvalificerad att fatta sådana beslut än den rapporterande medlemsstaten. 
Eftersom detta avses gälla endast i extraordinära sammanhang är den extra tid som krävs 
acceptabel.

Ändringsförslag 360
Philippe Juvin, Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den berörda medlemsstaten 
motsätter sig den rapporterande 
medlemsstatens slutsats i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 2 leden a och b 
kan den kliniska prövningen inte 
genomföras i den berörda medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Den text som kommissionen föreslår (artikel 8.2) gör det möjligt för en berörd medlemsstat 
att motsätta sig en rapporterande medlemsstats beslut om tillstånd för en prövning, men inget 
sägs om vilka konsekvenser detta får. I detta ändringsförslag anges tydligt att medlemsstaten i 
sådana fall kan välja att inte ansluta sig till den rapporterande medlemsstatens slutsatser och 
att prövningen då inte får genomföras i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 361
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om, vad gäller del I i 
utredningsrapporten, den kliniska 
prövningen är godtagbar eller kan godtas 
på vissa villkor, ska den berörda 
medlemsstaten i sitt beslut inkludera sin 
slutsats om del II i utredningsrapporten.

3. Om, vad gäller del I i 
utredningsrapporten, den kliniska 
prövningen är godtagbar eller kan godtas 
på vissa villkor, ska den berörda 
medlemsstaten i sitt beslut inkludera sin 
slutsats om del II i utredningsrapporten. 
Den berörda medlemsstaten ska 
överlämna både del I och II i 
utredningsrapporten samt sina slutsatser 
till sponsorn.

Or. en

Motivering

Att lämna in båda delarna av bedömningen kommer att bringa ytterligare klarhet i 
bedömningsprocessen.
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Ändringsförslag 362
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en berörd medlemsstat vägrar att 
godkänna del II har sponsorn rätt att 
vända sig till den berörda medlemsstaten 
en gång via den EU-portal som avses i 
artikel 77. Sponsorn har sju dagar på sig 
att översända kompletterande 
förklaringar. Den berörda medlemsstaten 
ska göra en andra bedömning, för sitt 
territorium, av de aspekter som avses i 
artikel 7.1 och beakta de kompletterande 
förklaringar som sponsorn översänt.
Den berörda medlemsstaten ska slutföra 
sin bedömning senast sju dagar från och 
med datumet för mottagande av de 
kompletterande förklaringarna. Om den 
berörda medlemsstaten inom sju dagar 
vägrar att godkänna eller inte avger 
någon slutsats om del II ska ansökan 
betraktas som definitivt avstyrkt och den 
kliniska prövningen får då inte 
genomföras i den berörda medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ge sponsorn möjlighet att göra en överklagan inom 
ramen för bedömningen av del II. Detta skulle göra det möjligt för sponsorn att för den 
berörda medlemsstaten en sista gång motivera eller förklara de aspekter av den kliniska 
prövningen som är kopplade till del II. För att bedömningsförfarandet inte ska försenas i 
onödan vägs denna möjlighet till överklagan upp av principen om tyst godkännande.

Ändringsförslag 363
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som avses i punkt 1, ska 
slutsatsen om del I i utredningsrapporten 
betraktas som den berörda medlemsstatens 
beslut om ansökan om tillstånd för den 
kliniska prövningen.

4. Om den berörda medlemsstaten med 
avseende på låginterventionsprövning inte 
har underrättat sponsorn om sitt beslut 
inom de tidsfrister som avses i punkt 1, ska 
slutsatsen om del I i utredningsrapporten 
betraktas som den berörda medlemsstatens 
beslut om ansökan om tillstånd för den 
kliniska prövningen, förutsatt att den 
enligt artikel 5.2 bedömts vara en 
låginterventionsprövning.

Or. en

Motivering

Ett tyst godkännande av kliniska prövningar under denna punkt (enbart grundat på ansökan i 
del 1) innebär en större risk för försökspersonerna och bör därför begränsas till 
låginterventionsprövningar.

Ändringsförslag 364
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn om sitt beslut inom 
de tidsfrister som avses i punkt 1, ska 
slutsatsen om del I i utredningsrapporten 
betraktas som den berörda medlemsstatens
beslut om ansökan om tillstånd för den 
kliniska prövningen.

4. Den berörda medlemsstaten ska 
underrätta sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som avses i punkt 1. En klinisk 
prövning får inledas först efter det att den 
berörda medlemsstaten har underrättat 
sponsorn via EU-portalen om att den 
kliniska prövningen har godkänts.

Or. en

Ändringsförslag 365
Zofija Mazej Kukovič



PE506.160v02-00 20/68 AM\929473SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De berörda medlemsstaterna ska inte
begära kompletterande förklaringar från 
sponsorn efter bedömningsdatum.

5. De berörda medlemsstaterna får begära 
kompletterande förklaringar från sponsorn 
efter bedömningsdatum om syftet är en 
oavbruten övervakning av etik- och 
säkerhetsfrågor inom ramen för kliniska 
prövningar på människor.

Or. sl

Ändringsförslag 366
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Efter anmälningsdatum, såvida inte 
den berörda medlemsstaten avslår 
ansökan, ska inga ytterligare 
bedömningar eller beslut hindra sponsorn 
från att inleda den kliniska prövningen.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att den kliniska prövningen kan inledas så snart som den berörda 
medlemsstaten har underrättat sponsorn om det enda beslutet.

Ändringsförslag 367
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personer som bedömer ansökan Personer som bedömer delarna I och II i
ansökan

Or. fr

Ändringsförslag 368
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
personer som validerar och bedömer 
ansökan inte berörs av intressekonflikter, 
är oberoende av såväl sponsorn som den 
institution där prövningsstället är beläget 
och de prövare som deltar samt är fri från 
varje annan otillbörlig påverkan.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
personer som validerar och bedömer
delarna I och II i ansökan inte berörs av 
intressekonflikter, är oberoende av såväl 
sponsorn som de prövare som deltar samt 
är fria från varje annan otillbörlig 
påverkan.

Or. fr

Ändringsförslag 369
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
personer som validerar och bedömer 
ansökan inte berörs av intressekonflikter, 
är oberoende av såväl sponsorn som den 
institution där prövningsstället är beläget 
och de prövare som deltar samt är fri från 
varje annan otillbörlig påverkan.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
personer som validerar och bedömer 
ansökan inte berörs av intressekonflikter, 
är oberoende av såväl sponsorn som den 
institution där prövningsstället är beläget 
och de prövare som deltar samt är fri från 
varje annan otillbörlig påverkan. Namnen 
på de personer som validerar och 
bedömer ansökningarna ska, tillsammans 
med deras intresseförklaringar, göras 
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tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Motivering

Ökad öppenhet i beslutsfattandeprocessen för godkännande och bedömningen av den kliniska 
prövningen skulle bidra till att stärka beslutens integritet och oberoende, och bör i slutändan 
öka förtroendet för ansvariga offentliga myndigheter på nationell nivå.

Ändringsförslag 370
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
personer som validerar och bedömer 
ansökan inte berörs av intressekonflikter, 
är oberoende av såväl sponsorn som den 
institution där prövningsstället är beläget 
och de prövare som deltar samt är fri från 
varje annan otillbörlig påverkan.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
personer som validerar och bedömer 
ansökan inte berörs av intressekonflikter, 
är oberoende av såväl sponsorn som den 
institution där prövningsstället är beläget 
och de prövare som deltar samt är fri från 
varje annan otillbörlig påverkan. Där så är 
möjligt ska därför de personer som 
validerar ansökningarna registrera sina 
intresseförklaringar eller ange att de inte 
har några intressen i EU-databasen.

Or. en

Ändringsförslag 371
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
personer som validerar och bedömer 
ansökan inte berörs av intressekonflikter, 
är oberoende av såväl sponsorn som den 

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
personer som validerar och bedömer 
ansökan inte berörs av intressekonflikter, 
är oberoende av såväl sponsorn som den 
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institution där prövningsstället är beläget 
och de prövare som deltar samt är fri från 
varje annan otillbörlig påverkan.

institution där prövningsstället är beläget 
och de prövare som deltar samt är fri från 
varje annan otillbörlig påverkan. 
Meritförteckningar och 
intresseförklaringar för de personer som 
validerar och bedömer ansökningarna ska 
publiceras på EU-portalen.

Or. en

Motivering

För att nå fullständig öppenhet i den kliniska prövningen är det nödvändigt att offentliggöra 
CV:n och intresseförklaraingar från de personer som godkänner och bedömer ansökan. Detta 
ska göras via EU-portalen eftersom det kommer att tjäna som gränssnitt för hela förfarandet 
enligt förslaget.

Ändringsförslag 372
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
personer som validerar och bedömer 
ansökan inte berörs av intressekonflikter, 
är oberoende av såväl sponsorn som den 
institution där prövningsstället är beläget 
och de prövare som deltar samt är fri från 
varje annan otillbörlig påverkan.

1. En institutionell prövningsnämnd 
(IRB)/oberoende etikkommitté (IEC) 
ansvarar för den utredning som beskrivs i 
detta kapitel. Enligt de regler som styr 
nämndernas/kommittéernas 
sammansättning och ansvar, ska
medlemsstaterna se till att de personer som 
validerar och bedömer ansökan inte berörs 
av intressekonflikter, är oberoende av såväl 
sponsorn som den institution där 
prövningsstället är beläget och de prövare 
som deltar samt är fri från varje annan 
otillbörlig påverkan.

Or. en

Motivering

Som tidigare nämnt ska den etiska utvärderingen vara en del av bedömningen och kan inte 
behandlas enskilt.
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Ändringsförslag 373
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
bedömningen görs gemensamt av ett 
rimligt antal personer vilka tillsammans 
har nödvändig kompetens och erfarenhet.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
bedömningen av del II görs av en grupp 
där hälften av personerna minst uppfyller 
kriterierna i artikel 46 i denna förordning.

Or. fr

Motivering

Artikel 9.2 bör ändras så att den blir tydligare. Uttrycket ”vilka tillsammans har nödvändig 
kompetens och erfarenhet”, som kommissionen föreslår, är luddigt och ger utrymme för olika 
tolkningar.

Ändringsförslag 374
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
bedömningen görs gemensamt av ett 
rimligt antal personer vilka tillsammans har 
nödvändig kompetens och erfarenhet.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
bedömningen görs gemensamt av ett 
rimligt antal personer vilka tillsammans har 
nödvändig kompetens och erfarenhet.
Dessutom ska den berörda etikkommitténs 
synpunkter beaktas.

Or. en
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Ändringsförslag 375
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Margrete Auken, Thomas Ulmer, 
Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena 
Oana Antonescu, Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
bedömningen görs gemensamt av ett 
rimligt antal personer vilka tillsammans har 
nödvändig kompetens och erfarenhet.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
bedömningen görs gemensamt av ett 
rimligt antal personer, däribland ett 
betydande antal läkare, vilka tillsammans 
har nödvändig kompetens och erfarenhet.

Or. en

Ändringsförslag 376
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till 
en ståndpunkt som intas av minst en 
person vars primära intresseområde inte 
är vetenskapligt. Vidare ska minst en 
patients ståndpunkt beaktas.

3. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till 
en ståndpunkt som intas av en 
etikkommitté. Rutiner ska upprättas för 
att sponsorn ska kunna överklaga 
ståndpunkten. Kommissionen ska 
utarbeta riktlinjer för patientmedverkan 
på grundval av befintlig god praxis.

Or. en

Motivering

Det framgår tydligt av diskussioner med vissa etikkommittéer under evenemang som 
organiseras av European Forum for Good Clinical Practice att de anser att generella termer 
som "beaktas" är vaga, och att de är oroliga att godkännande kommer att ges för prövningar 
som de hade bedömt negativt. Detta är uppenbarligen inte avsikten med ändringsförslaget, så 
vi föreslår denna nya formulering för att förtydliga ytterligare.
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Ändringsförslag 377
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till 
en ståndpunkt som intas av minst en person 
vars primära intresseområde inte är 
vetenskapligt. Vidare ska minst en patients 
ståndpunkt beaktas.

3. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till 
en ståndpunkt som intas av minst en person 
vars primära intresseområde inte är 
vetenskapligt. Vidare ska minst en patients 
ståndpunkt beaktas. En sådan oberoende 
etikkommitté som avses i 
Helsingforsdeklarationen och ICH-GCP, 
ska delta i bedömningen av varje klinisk 
prövning.

Or. en

Ändringsförslag 378
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till 
en ståndpunkt som intas av minst en 
person vars primära intresseområde inte 
är vetenskapligt. Vidare ska minst en 
patients ståndpunkt beaktas.

3. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till 
en ståndpunkt från en oberoende etisk 
kommitté på nationell nivå.

Or. es
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Ändringsförslag 379
Andrés Perrelli Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till 
en ståndpunkt som intas av minst en 
person vars primära intresseområde inte 
är vetenskapligt. Vidare ska minst en 
patients ståndpunkt beaktas.

3. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till 
en ståndpunkt från en etisk kommitté.

Or. es

Ändringsförslag 380
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska inom ett år från 
ikraftträdandet av denna förordning ge 
riktlinjer till medlemsstaterna avseende 
etikkommittéer för att likrikta förfaranden 
och underlätta prövningar i flera 
medlemsstater, utan att riskera 
försökspersonernas säkerhet.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör föreslå riktlinjer för etikkommittéerna grundade på bästa metoder i 
medlemsstaterna för att samordna och underlätta bättre samarbete mellan medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 381
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om försökspersonerna är underåriga ska 
det vid bedömningen av ansökan om 
tillstånd för klinisk prövning tas särskild 
hänsyn till pediatrisk sakkunskap eller till 
råd som inhämtats om kliniska, etiska och 
psykosociala frågor inom pediatriken.

1. Om försökspersonerna är underåriga ska 
det vid bedömningen av ansökan om 
tillstånd för klinisk prövning tas särskild 
hänsyn till pediatrisk sakkunskap eller till 
råd som inhämtats om kliniska, etiska och 
psykosociala frågor inom pediatriken,
enligt ICH Topic E11:s riktlinjer och 
unionens etiska rekommendationer 
(EG 2008).

Or. en

Motivering

De internationellt antagna riktlinjerna från ICH Topic E11 och kommissionens 
rekommendationer utgör referensmaterialet för bedömningen av en pediatrisk klinisk 
prövning.

Ändringsförslag 382
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om försökspersonerna kommer från 
andra utsatta befolkningsgrupper, 
inberäknat äldre, bräckliga personer och 
dementa, ska ansökan om godkännande 
av en klinisk prövning bedömas särskilt 
noggrant på grundval av expertråd från 
yrkesverksamma inom det berörda 
området, eller efter att ha inhämtat råd 
om etiska och psykosociala problem på 
området i fråga.

Or. en
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Ändringsförslag 383
Philippe Juvin, Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När en klinisk prövning rör andra 
kategorier försökspersoner som betraktas 
som sårbara personer i den nationella 
lagstiftningen ska ansökan om tillstånd 
för klinisk prövning bedömas med 
beaktande av de berörda 
medlemsstaternas nationella 
bestämmelser.

Or. fr

Motivering

Man bör påminna om att denna förordning när det gäller skyddet av sårbara personer bör 
följa de bestämmelser som finns i de berörda medlemsstaterna för andra kategorier av 
sårbara personer, till exempel gravida, födande och ammande kvinnor och frihetsberövade 
personer.

Ändringsförslag 384
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om försökspersonerna tillhör en 
sårbar befolkningsgrupp ska det vid 
bedömningen av ansökan om kliniskt 
prövningstillstånd tas särskild hänsyn till 
sakkunskap om den aktuella sjukdomen, 
till försökspersonens medicinska eller 
sociala förhållanden eller till råd som 
inhämtats om kliniska, etiska och 
psykosociala frågor på det området.
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Or. es

Ändringsförslag 385
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om nationella bestämmelser avseende 
säkerheten för försökspersoner är mer 
heltäckande än bestämmelserna i denna 
förordning ska de effektivaste 
skyddsåtgärderna tillämpas.

Or. en

Motivering

Om mer heltäckande bestämmelser gäller i vissa medlemsstater (till exempel för gravida 
kvinnor i Frankrike) bör de fortsätta gälla i enlighet med artikel 3.1 i direktiv 2001/20/EG.

Ändringsförslag 386
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om nationella bestämmelser avseende 
säkerheten för försökspersoner är mer 
heltäckande än bestämmelserna i denna 
förordning ska de effektivaste 
skyddsåtgärderna tillämpas.

Or. en

Motivering

Om särskilda nationella heltäckande bestämmelser för utsatta grupper finns bör de 
respekteras.
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Ändringsförslag 387
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Inlämning och bedömning av 

ansökningar begränsat till aspekter som 
omfattas av del I i utredningsrapporten

Om sponsorn begär detta ska ansökan om 
tillstånd för klinisk prövning, 
bedömningen och beslutet begränsas till 
de aspekter som omfattas av del I i 
utredningsrapporten.
Efter underrättelsen om beslutet om de 
aspekter som omfattas av del I i 
utredningsrapporten får sponsorn ansöka 
om ett tillstånd som begränsas till de 
aspekter som omfattas av del II i 
utredningsrapporten. I detta fall ska den 
ansökan bedömas i enlighet med artikel 7 
och den berörda medlemsstaten ska 
meddela sitt beslut rörande del II i 
utredningsrapporten i enlighet med 
artikel 8.

Or. en

Motivering

Vetenskapliga och etiska bedömningar bör inte skiljas åt i bedömningsrapporten, vilket 
kommer att inträffa regelbundet om det är möjligt att dela upp hela bedömningsförfarandet i 
två delar och ta bort kravet att bedöma enligt artikel 6.

Ändringsförslag 388
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke -1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedömningen av delarna I och II ska 
genomföras samtidigt.

Or. fr

Ändringsförslag 389
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om sponsorn begär detta ska ansökan om 
tillstånd för klinisk prövning, dess 
bedömning och beslut begränsas till de 
aspekter som omfattas av del I i 
utredningsrapporten.

Om sponsorn begär detta ska ansökan om 
tillstånd för klinisk prövning begränsas till 
de aspekter som omfattas av del I i 
utredningsrapporten.

Or. en

Ändringsförslag 390
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter underrättelsen om beslutet om de 
aspekter som omfattas av del I i 
utredningsrapporten får sponsorn ansöka 
om ett tillstånd som begränsas till de 
aspekter som omfattas av del II i 
utredningsrapporten. I detta fall ska den 
ansökan bedömas i enlighet med artikel 7 
och den berörda medlemsstaten ska 
meddela sitt beslut rörande del II i 
utredningsrapporten i enlighet med 
artikel 8.

Efter underrättelsen om beslutet om de 
aspekter som omfattas av del I i 
utredningsrapporten ska sponsorn ansöka 
om ett tillstånd som begränsas till de 
aspekter som omfattas av del II i 
utredningsrapporten. I detta fall ska den 
ansökan bedömas i enlighet med artikel 7 
och den berörda medlemsstaten ska 
meddela sitt beslut rörande del II i 
utredningsrapporten i enlighet med 
artikel 8. Avslag på godkännande av 
antingen del I eller II i ansökan ska leda 
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till att hela ansökan om godkännande av 
klinisk prövning avslås.

Or. en

Motivering

Förslagets text gör del II av ansökan frivillig eftersom sponsorn "får ansöka" (eller inte) om 
godkännande som täcks av del II. Om sponsorn väljer att inte göra det grundas beslutet 
enbart på en analys av del I. Detta utelämnar viktig etisk information som täcks av del II i 
bedömningen, vilket är oacceptabelt. För rättsligt förtydligande.

Ändringsförslag 391
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Ansökningar om klinisk prövning ska 
prioriteras av medlemsstaterna för att, där 
det är möjligt, förbättra de angivna 
tidsramarna när den kliniska prövningen 
är relaterad till en sällsynt eller ytterst 
sällsynt sjukdom. Sådana sjukdomar 
medför en betydande administrativ börda 
eftersom patientgrupperna är mycket små. 
Sällsynta och ytterst sällsynta sjukdomar 
definieras som svåra, 
funktionsnedsättande och ofta livshotande 
sjukdomar som drabbar färre än 
5 personer av 10 000 respektive färre än 
en person av 50 000 i unionen.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att prioritera vissa ansökningar om klinisk prövning inom de överenskomna 
tidsramarna och de åtgärder som antas i denna förordning, i syfte att förbättra situationen 
för patienter som lider av allvarliga, livshotande, ovanliga och extremt ovanliga sjukdomar.
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Ändringsförslag 392
Edite Estrela

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kapitel påverkar inte sponsorns 
möjligheter att efter ett avslag på en 
ansökan om tillstånd eller ett återkallande 
av en ansökan, lämna in en ansökan om 
tillstånd i någon annan berörd
medlemsstat. Ansökan ska betraktas som 
en ny ansökan om tillstånd för en annan 
klinisk prövning.

Detta kapitel påverkar inte sponsorns 
möjligheter att efter ett avslag på en 
ansökan om tillstånd eller ett återkallande 
av en ansökan, lämna in en ansökan om 
tillstånd i någon annan medlemsstat. 
Ansökan ska betraktas som en 
återinlämnad ansökan om tillstånd för en 
annan klinisk prövning. Den ska åtföljas 
av eventuella tidigare 
utredningsrapporter, av den berörda 
medlemsstatens överväganden och den 
ska markera ändringarna eller skälen 
som motiverar återinlämningen av 
ansökningshandlingarna.

Or. en

Motivering

Enligt förslaget skulle detta tillåta sponsorer att välja ut de mest tillåtande medlemsstaterna, 
särskilt när de vetenskapliga skälen för en klinisk prövning kunde ifrågasättas av de berörda 
medlemsstaterna i den ursprungliga ansökan. Att en ny ansökan åtföljs av sina tidigare 
ansökningar är viktigt för att undvika onödiga byråkratiska bördor och dubbelarbete.

Ändringsförslag 393
Philippe Juvin, Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kapitel påverkar inte sponsorns 
möjligheter att efter ett avslag på en 
ansökan om tillstånd eller ett återkallande 
av en ansökan, lämna in en ansökan om 
tillstånd i någon annan berörd medlemsstat.
Ansökan ska betraktas som en ny ansökan 

Efter ett avslag på en ansökan om tillstånd 
eller ett återkallande av en ansökan har 
sponsorn möjlighet att lämna in en ny
ansökan om tillstånd i någon annan berörd 
medlemsstat. Ansökan ska betraktas som 
en ny ansökan om tillstånd för en annan 
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om tillstånd för en annan klinisk prövning. klinisk prövning. Den bör dock innehålla 
uppgifter om varför den första ansökan 
avslogs eller återkallades och om vilka 
ändringar som gjorts jämfört med den 
första versionen av protokollet.

Or. fr

Motivering

Syftet med denna bestämmelse är att förhindra att en sponsor lämnar in ett förslag som 
avslagits eller återkallats till en annan medlemsstat utan att först ha informerat denna om 
avslaget eller återkallan och skälen till detta, och utan att ha gjort de nödvändiga 
förbättringarna.

Ändringsförslag 394
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansökan kan lämnas in endast efter 
underrättelsedatumet för det första 
tillståndsbeslutet.

Ansökan kan lämnas in endast efter 
underrättelsedatumet för det första 
tillståndsbeslutet från alla berörda 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Det kommer att bli fler än ett underrättelsedatum för det för första tillståndsbeslutet eftersom 
dessa meddelas enskilt av varje berörd medlemsstat. Besluten kommer förmodligen att 
meddelas nästan samtidigt eller med några dagars mellanrum. Med tanke på de korta 
tidsfristerna för det första tillståndsförfarandet bör förfarandet helst hållas enkelt, tydligt och 
strukturerat, och man bör därför inte börja lägga till nya medlemsstater förrän det första 
tillståndsförfarandet har slutförts.

Ändringsförslag 395
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansökan kan lämnas in endast efter 
underrättelsedatumet för det första 
tillståndsbeslutet.

Ansökan kan lämnas in endast efter 
underrättelsedatumet för det första 
tillståndsbeslutet i någon medlemsstat.

Or. en

Motivering

För att underlätta genomförandet av multinationella kliniska prövningar bör sponsorer 
tillåtas att utöka till ytterligare medlemsstater efter att ett beslut om godkännande har tagits 
av någon av de berörda medlemsstaterna i första omgången.

Ändringsförslag 396
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den rapporterande medlemsstaten för 
den ansökan som avses i punkt 1 ska vara
den som var rapporterande medlemsstat för 
det inledande tillståndsförfarandet.

2. Där det fanns en rapporterande 
medlemsstat för det inledande 
tillståndsförfarandet, ska den vara
rapporterande medlemsstat för den 
ansökan som avses i punkt 1.

Or. en

Motivering

Detta behövs för att garantera att den rapporterande medlemsstaten för det inledande 
tillståndsförfarandet också står som rapporterande medlemsstat för förfarandet om att 
förlänga en klinisk prövning. En rapporterande medlemsstat bör utses endast om tre eller 
flera medlemsstater medverkar vid en ansökan. En klinisk prövning bör inte förlängas 
utgående från att prövningen godkänts endast av en eller två medlemsstater.

Ändringsförslag 397
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Senast 25 dagar efter inlämningsdagen 
för den ansökan som avses i punkt 1 i fråga 
om låginterventionsprövningar.

a) Senast 25 dagar efter inlämningsdagen 
för den ansökan som avses i punkt 1 i fråga 
om låg- och medelriskprövningar som 
inbegriper behandling som stöds av 
offentliggjorda belägg och/eller riktlinjer 
för normal behandling.

Or. en

Motivering

Påskyndat förfarande för låginterventionsprövningar.

Ändringsförslag 398
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Senast 35 dagar efter inlämningsdagen 
för den ansökan som avses i punkt 1 i fråga 
om andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar.

b) Senast 35 dagar efter inlämningsdagen 
för den ansökan som avses i punkt 1 i fråga 
om andra kliniska prövningar än låg- och 
medelriskprövningar som inbegriper 
behandling som stöds av offentliggjorda 
belägg och/eller riktlinjer för normal 
behandling.

Or. en

Motivering

Påskyndat förfarande för låginterventionsprövningar.

Ändringsförslag 399
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Senast 40 dagar efter inlämningsdagen 
för den ansökan som avses i punkt 1 i 
fråga om alla kliniska prövningar av ett 
prövningsläkemedel för avancerad terapi.

utgår

Or. en

Motivering

Vår uppfattning och uppfattningen inom läkarkåren, hos lagstiftare och inom industrin av 
termen "Prövningsläkemedel för avancerad terapi" varierar. Många mediciner för avancerad 
terapi har använts i decennier, är inte längre nya och bör inte kräva extra tid för bedömning. 
Extra tid bör inte krävas för mediciner för avancerad terapi som helhet. Medlemsstaterna kan 
kräva ytterligare information om de anser att medicinerna för avancerad terapi behöver extra 
prövning.

Ändringsförslag 400
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) etikkommitténs avslag på 
genomförandet av den kliniska 
prövningen.

Or. en

Ändringsförslag 401
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den avseende del I uppdaterade 
utredningsrapporten ska läggas fram via 
EU-portalen och göras tillgänglig för 
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allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 402
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att erhålla dessa kompletterande 
förklaringar får den rapporterande 
medlemsstaten förlänga relevant tidsfrist 
enligt punkt 3 med högst 10 dagar i fråga 
om låginterventionsprövningar och med 
högst 20 dagar i fråga om andra prövningar 
än låginterventionsprövningar.

För att erhålla dessa kompletterande 
förklaringar får den rapporterande 
medlemsstaten förlänga relevant tidsfrist 
enligt punkt 3 med högst 10 dagar i fråga 
om låg- och medelriskprövningar som 
inbegriper behandling som stöds av 
offentliggjorda belägg och/eller riktlinjer 
för normal behandling, och med högst 
20 dagar i fråga om andra prövningar än 
låg- och medelriskprövningar som 
inbegriper behandling som stöds av 
offentliggjorda belägg och/eller riktlinjer 
för normal behandling.

Or. en

Ändringsförslag 403
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det när de kompletterande 
förklaringarna inkommer återstår mindre 
än tre dagar av tidsfristen för att 
tillkännage det beslut som avses i punkt 4 i 
fråga om låginterventionsprövningar eller 
mindre än fem dagar i fråga om andra 
prövningar än låginterventionsprövningar, 
ska tidsfristen förlängas till tre respektive 

Om det när de kompletterande 
förklaringarna inkommer återstår mindre 
än tre dagar av tidsfristen för att 
tillkännage det beslut som avses i punkt 4 i 
fråga om låg- och medelriskprövningar 
som inbegriper behandling som stöds av 
offentliggjorda belägg och/eller riktlinjer 
för normal behandling eller mindre än 
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fem dagar. fem dagar i fråga om andra prövningar än 
låg- och medelriskprövningar som 
inbegriper behandling som stöds av 
offentliggjorda belägg och/eller riktlinjer 
för normal behandling, ska tidsfristen 
förlängas till tre respektive fem dagar.

Or. en

Ändringsförslag 404
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den avseende del I uppdaterade 
utredningsrapporten ska läggas fram via 
EU-portalen till EU-databasen och göras 
tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Motivering

Öppenhet stärker medborgarnas förtroende för tillståndsförfarandet för kliniska prövningar.

Ändringsförslag 405
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den ytterligare berörda medlemsstaten 
ska för sitt territorium bedöma de aspekter 
som avser del II i utredningsrapporten 
senast tio dagar efter inlämningsdagen för 
den ansökan som avses i punkt 1. När dess 
territorium berörs får den inom denna 

7. Den ytterligare berörda medlemsstaten 
ska för sitt territorium bedöma de aspekter 
som avser del II i utredningsrapporten 
senast tio dagar efter inlämningsdagen för 
den ansökan som avses i punkt 1. När dess 
territorium berörs får den inom denna 
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tidsfrist av motiverade skäl begära att 
sponsorn lämnar kompletterande 
förklaringar avseende aspekter som avser 
del II i utredningsrapporten.

tidsfrist begära att sponsorn lämnar 
kompletterande förklaringar avseende 
aspekter som avser del II i 
utredningsrapporten.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör inte behöva motivera frågor om förtydligande och ytterligare 
information.

Ändringsförslag 406
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om den ytterligare berörda 
medlemsstaten inte har underrättat 
sponsorn om sitt beslut inom relevant 
tidsfrist enligt punkt 3, ska slutsatsen om 
del I i utredningsrapporten betraktas som 
den ytterligare berörda medlemsstatens 
beslut om ansökan om tillstånd för den 
kliniska prövningen.

10. Om den ytterligare berörda 
medlemsstaten inte har underrättat 
sponsorn om sitt beslut inom relevant 
tidsfrist enligt punkt 3, ska den 
medlemsstaten lämna in en förklaring via 
EU-portalen som indikerar när en 
underrättelse kommer att ges.

Or. en

Motivering

En medlemsstat bör ge ett uttryckligt godkännande i stället för ett tyst sådant, i enlighet med 
kraven i direktiv 2001/20/EG. Sanktionerna för en medlemsstat som inte följer tidsramarna 
bör spegla de sanktioner som kommissionen föreslagit för sponsorer som inte har följt 
tidsramarna i artikel 34.3, andra stycket.

Ändringsförslag 407
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. En sponsor får inte lämna in en 
ansökan i enlighet med denna artikel i 
avvaktan på ett förfarande enligt kapitel III 
som gäller den berörda kliniska 
prövningen.

11. En sponsor får inte lämna in en 
ansökan i enlighet med denna artikel i 
avvaktan på ett förfarande enligt kapitel III 
som gäller den berörda kliniska 
prövningen, och som rör en aspekt som 
omfattas av del I i utredningsrapporten.

Or. en

Motivering

Bedömningen av del II sker nationellt, så inlämnande av en begäran om att lägga till en ny 
medlemsstat bör inte förhindras av ett pågående förfarande om väsentliga ändringar som rör 
del II.

Ändringsförslag 408
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. En sponsor får inte lämna in en 
ansökan i enlighet med denna artikel i 
avvaktan på ett förfarande enligt kapitel III 
som gäller den berörda kliniska 
prövningen.

11. En sponsor får inte lämna in en 
ansökan i enlighet med denna artikel i 
avvaktan på ett förfarande enligt kapitel III 
som gäller den berörda kliniska 
prövningen, och som rör en aspekt som 
omfattas av del I i utredningsrapporten.

Or. en

Motivering

För att underlätta genomförandet av multinationella kliniska prövningar bör flexibilitet 
införas för att lägga till nya medlemsstater. Sponsorer ska kunna lägga till nya medlemsstater 
om det inte finns några pågående förfaranden om väsentliga ändringar som berör del I.

Ändringsförslag 409
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, Philippe Juvin, 
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Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En väsentlig ändring får endast genomföras 
om den har beviljats tillstånd i enlighet 
med det förfarande som föreskrivs i detta 
kapitel.

En väsentlig ändring får endast genomföras 
om den har beviljats tillstånd i enlighet 
med det förfarande som föreskrivs i detta 
kapitel, och om den har godkänts av en 
oberoende etikkommitté före 
genomförandet.

Or. en

Ändringsförslag 410
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För väsentliga ändringar enligt artikel 35 
ska sponsorn lämna in 
ansökningshandlingarna inom 15 dagar 
från beslutet att tillfälligt avbryta eller 
avsluta prövningen.

Or. en

Motivering

I artikel 35 i förordningen förtydligas att tillfälliga avbrott av prövningen eller en prövning 
som avslutas i förtid bör införas som en väsentlig ändring, men ingen tidsram anges. I det 
gällande ramverket gäller femton dagar och jag föreslår att denna tidsfrist behålls.

Ändringsförslag 411
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom fyra dagar efter det att ansökan 
lämnats in ska den rapporterande 
medlemsstaten underrätta sponsorn om 
följande via EU-portalen:

2. Inom tio dagar efter det att ansökan 
lämnats in ska den rapporterande 
medlemsstaten underrätta sponsorn om 
följande via EU-portalen:

Or. en

Motivering

För korta tidsramar medför risken att medlemsstaten inte har tid att granska 
bedömningspärmen. Att till exempel beteckna en datortomografi som en liten intervention 
kräver en detaljerad och noggrann bedömning av forskningsprotokollet.

Ändringsförslag 412
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
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 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom fyra dagar efter det att ansökan 
lämnats in ska den rapporterande 
medlemsstaten underrätta sponsorn om 
följande via EU-portalen:

2. Inom tio dagar efter det att ansökan 
lämnats in ska den rapporterande 
medlemsstaten underrätta sponsorn om 
följande via EU-portalen:

Or. en

Motivering

Eftersom de aspekter som specificeras i leden a och c kräver en ingående granskning är 
fyra dagar inte tillräckligt.

Ändringsförslag 413
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om den kliniska prövningen är en 
låginterventionsprövning, huruvida den 
fortfarande ska betraktas som en 
låginterventionsprövning efter den 
väsentliga ändringen.

c) Om den kliniska prövningen är en 
medel- eller lågriskprövning, huruvida den 
fortfarande ska betraktas som en medel-
eller lågriskprövning efter den väsentliga 
ändringen.

Or. en

Ändringsförslag 414
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den rapporterande medlemsstaten 
inte har underrättat sponsorn inom den tid 
som avses i punkt 2, ska det anses att den
väsentliga ändring som ansökan gäller 
rör en aspekt som omfattas av del I i 
utredningsrapporten, ansökan ska anses 
vara fullständig, och om den kliniska 
prövningen är en 
låginterventionsprövning ska den 
fortfarande ska betraktas som en 
låginterventionsprövning efter den 
väsentliga ändringen.

3. Om den rapporterande medlemsstaten 
inte har underrättat sponsorn inom den tid 
som avses i punkt 2, ska den 
rapporterande medlemsstaten lämna in en 
förklaring via EU-portalen om när en 
underrättelse kommer att ges.

Or. en

Motivering

En medlemsstat bör ge ett uttryckligt godkännande i stället för ett tyst sådant, i enlighet med 
kraven i direktiv 2001/20/EG. Sanktionerna för en medlemsstat som inte följer tidsramarna 
bör spegla de sanktioner som kommissionen föreslagit för sponsorer som inte har följt 
tidsramarna i artikel 34.3, andra stycket.

Ändringsförslag 415
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den rapporterande medlemsstaten 
inte har underrättat sponsorn inom den tid 
som avses i punkt 2, ska det anses att den 
väsentliga ändring som ansökan gäller rör 
en aspekt som omfattas av del I i 
utredningsrapporten, ansökan ska anses 
vara fullständig, och om den kliniska 
prövningen är en låginterventionsprövning
ska den fortfarande ska betraktas som en 
låginterventionsprövning efter den 
väsentliga ändringen.

3. Om den rapporterande medlemsstaten 
inte har underrättat sponsorn inom den tid 
som avses i punkt 2, ska det anses att den 
väsentliga ändring som ansökan gäller rör 
en aspekt som omfattas av del I i 
utredningsrapporten, ansökan ska anses 
vara fullständig, och om den kliniska 
prövningen är en medel-
eller lågriskprövning ska den fortfarande 
ska betraktas som en medel-
eller lågriskprövning efter den väsentliga 
ändringen.

Or. en

Ändringsförslag 416
Margrete Auken

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den rapporterande medlemsstaten inte 
har underrättat sponsorn enligt punkt 2 a–c 
inom tre dagar efter det att synpunkterna 
eller den kompletterade ansökan inkommit 
ska ansökan anses vara fullständig, och 
om den kliniska prövningen är en 
låginterventionsprövning ska den 
fortfarande betraktas som en 
låginterventionsprövning efter den 
väsentliga ändringen.

Om den rapporterande medlemsstaten inte 
har underrättat sponsorn enligt punkt 2 a–c 
inom tre dagar efter det att synpunkterna 
eller den kompletterade ansökan inkommit,
ska den rapporterande medlemsstaten 
lämna in en förklaring via EU-portalen 
om när en underrättelse kommer att ges.

Or. en

Motivering

En medlemsstat bör ge ett uttryckligt godkännande i stället för ett tyst sådant, i enlighet med 
kraven i direktiv 2001/20/EG. Sanktionerna för en medlemsstat som inte följer tidsramarna 
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bör spegla de sanktioner som kommissionen föreslagit för sponsorer som inte har följt 
tidsramarna i artikel 34.3, andra stycket.

Ändringsförslag 417
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den rapporterande medlemsstaten 
konstaterar att ansökan inte avser en aspekt 
som omfattas av del I i 
utredningsrapporten, att ansökan inte är 
fullständig eller att den kliniska prövningen 
efter den väsentliga ändringen inte längre 
är en låginterventionsprövning, i motsats 
till vad sponsorn hävdar, ska den underrätta 
sponsorn om detta via EU-portalen och ska 
fastställa en tidsfrist på högst sex dagar 
inom vilken sponsorn kan lämna 
synpunkter eller komplettera ansökan via 
EU-portalen.

4. Om den rapporterande medlemsstaten 
konstaterar att ansökan inte avser en aspekt 
som omfattas av del I i 
utredningsrapporten, att ansökan inte är 
fullständig eller att den kliniska prövningen 
efter den väsentliga ändringen inte längre 
är en medel- eller lågriskprövning, i 
motsats till vad sponsorn hävdar, ska den 
underrätta sponsorn om detta via 
EU-portalen och ska fastställa en tidsfrist 
på högst sex dagar inom vilken sponsorn 
kan lämna synpunkter eller komplettera 
ansökan via EU-portalen.

Or. en

Ändringsförslag 418
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. 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.

4. 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 dokumentera dem i 
utredningsrapporten.
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Or. en

Motivering

Bedömningen av ansökan för en väsentlig ändring bör uppfylla samma krav som den 
ursprungliga ansökan.

Ändringsförslag 419
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Utredningsrapporten ska läggas fram 
via EU-portalen till EU-databasen och 
göras tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 420
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Underrättelsen ska ske genom ett enda 
beslut senast tio dagar efter 
bedömningsdatumet.

Underrättelsen ska ske genom ett enda 
beslut, innehållande den berörda 
etikkommitténs synpunkter, senast 
15 dagar efter bedömningsdatumet.

Or. en
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Ändringsförslag 421
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) etikkommitténs avslag på 
genomförandet av den kliniska 
prövningen.

Or. en

Ändringsförslag 422
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om, avseende del I i 
utredningsrapporten, den väsentliga 
ändringen är godtagbar eller godtagbar 
på vissa villkor ska den berörda 
medlemsstaten inbegripa sina slutsatser 
från del II av utredningsrapporten i sitt 
beslut.

Or. en

Motivering

En väsentlig ändring i del I får konsekvenser för del II. Del II måste därför också lämnas in 
för ny bedömning.

Ändringsförslag 423
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn inom den tidsfrist som 
avses i punkt 1 ska den väsentliga ändring 
som ansökan gäller anses röra en aspekt 
som omfattas av del II i 
utredningsrapporten och ansökan ska 
anses vara fullständig.

2. Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn inom den tidsfrist som 
avses i punkt 1 ska den berörda 
medlemsstaten lämna in en förklaring via 
EU-portalen om när en underrättelse 
kommer att ges.

Or. en

Motivering

För patienternas säkerhet bör en medlemsstat ge ett uttryckligt godkännande i stället för ett 
tyst sådant, i enlighet med kraven i direktiv 2001/20/EG. Sanktionerna för en medlemsstat 
som inte följer tidsramarna bör spegla de sanktioner som kommissionen föreslagit för 
sponsorer som inte har följt tidsramarna i artikel 34.3, andra stycket.

Ändringsförslag 424
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn enligt punkt 1 a och b 
senast tre dagar efter det att synpunkterna 
eller den kompletterade ansökan inkommit, 
ska den väsentliga ändringen anses röra 
en aspekt som omfattas av del II i 
utredningsrapporten och ansökan ska 
betraktas som fullständig.

Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn enligt punkt 1 a och b 
senast tre dagar efter det att synpunkterna 
eller den kompletterade ansökan inkommit, 
ska den berörda medlemsstaten via 
EU-portalen lämna in en förklaring om 
när en underrättelse kommer att ges.

Or. en

Motivering

För patienternas säkerhet bör en medlemsstat ge ett uttryckligt godkännande i stället för ett 
tyst sådant, i enlighet med kraven i direktiv 2001/20/EG. Sanktionerna för en medlemsstat 
som inte följer tidsramarna bör spegla de sanktioner som kommissionen föreslagit för 
sponsorer som inte har följt tidsramarna i artikel 34.3, andra stycket.
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Ändringsförslag 425
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
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 20 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Underrättelsen ska ske genom ett enda 
beslut senast tio dagar efter 
valideringsdatum.

Underrättelsen ska ske genom ett enda 
beslut senast tio dagar efter 
bedömningsdatum enligt artikel 6.4.

Or. en

Motivering

Bedömning av de aspekter som täcks av del II är kopplad till de aspekter som täcks av del I. 
Omfattningen av informationen som ges till försökspersonerna och deras ersättning vid 
skador är till exempel särskilt beroende av förhållandet mellan risker och nytta. Om 
ytterligare krav lades till i del I och bedömningen av del II genomfördes först, skulle en extra 
bedömning kunna bli nödvändig efter att del I kompletterats. Ändringsförslaget som gäller 
tidsramen är till för att säkerställa att bedömningen av de aspekter som täcks av del II 
kommer att skickas efter att bedömningen av del I är klar.

Ändringsförslag 426
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Underrättelsen ska ske genom ett enda 
beslut senast tio dagar efter 
valideringsdatum.

Underrättelsen ska ske genom ett enda 
beslut, innehållande den berörda 
etikkommitténs synpunkter, senast
15 dagar efter valideringsdatum.

Or. en
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Ändringsförslag 427
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som anges i punkterna 5 och 6 
ska den väsentliga ändringen anses vara 
godkänd.

7. Avseende låginterventionsprövning, om 
den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som anges i punkterna 5 och 6 
ska den väsentliga ändringen anses vara 
godkänd, förutsatt att prövningen bedömts 
vara en låginterventionsprövning enligt 
artikel 5.2.

Or. en

Motivering

Ett tyst godkännande av en väsentlig ändring av en klinisk prövning under denna punkt 
medför en högre risk för försökspersoner och bör därför begränsas till 
låginterventionsprövningar.

Ändringsförslag 428
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som anges i punkterna 5 och 6 
ska den väsentliga ändringen anses vara 
godkänd.

7. Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som anges i punkterna 5 och 6 
ska den berörda medlemsstaten via 
EU-portalen lämna in en förklaring om 
när en underrättelse kommer att ges.

Or. en
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Motivering

En medlemsstat bör ge ett uttryckligt godkännande i stället för ett tyst sådant, i enlighet med 
kraven i direktiv 2001/20/EG. Sanktionerna för en medlemsstat som inte följer tidsramarna 
bör spegla de sanktioner som kommissionen föreslagit för sponsorer som inte har följt 
tidsramarna i artikel 34.3, andra stycket.

Ändringsförslag 429
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje berörd medlemsstat ska för sitt 
territorium bedöma de aspekter av den 
väsentliga ändringen som omfattas av 
del II i utredningsrapporten, senast tio 
dagar efter valideringsdatum.

1. Varje berörd medlemsstat ska för sitt 
territorium bedöma de aspekter av den 
väsentliga ändringen som omfattas av 
del II i utredningsrapporten, senast tio 
dagar efter valideringsdatum enligt det 
förfarande som anges i artikel 7.1.

Or. en

Motivering

Bedömningen av ansökan för en väsentlig ändring som täcks av del II bör uppfylla samma 
krav som del II i den ursprungliga ansökan.

Ändringsförslag 430
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje berörd medlemsstat ska för sitt 
territorium bedöma de aspekter av den 
väsentliga ändringen som omfattas av 
del II i utredningsrapporten, senast tio 
dagar efter valideringsdatum.

1. Varje berörd medlemsstat ska för sitt 
territorium bedöma de aspekter av den 
väsentliga ändringen som omfattas av 
del II i utredningsrapporten, senast 15 
dagar efter valideringsdatum enligt det 
förfarande som anges i artikel 7.1.
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Or. en

Ändringsförslag 431
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När den berörda medlemsstatens 
territorium berörs får den inom den tidsfrist 
som avses i punkt 1 av motiverade skäl
begära att sponsorn lämnar kompletterande 
förklaringar avseende den väsentliga 
ändringen.

2. När den berörda medlemsstatens 
territorium berörs får den inom den tidsfrist 
som avses i punkt 1 begära att sponsorn 
lämnar kompletterande förklaringar 
avseende den väsentliga ändringen.

Or. en

Motivering

Den berörda medlemsstaten bör inte behöva motivera frågor om förtydligande och ytterligare 
information.

Ändringsförslag 432
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Underrättelsen ska ske genom ett enda 
beslut senast tio dagar efter 
bedömningsdatumet eller den sista dagen 
av den bedömning som avses i artikel 22, 
beroende på vilken tidpunkt som infaller 
senast.

Underrättelsen ska ske genom ett enda 
beslut, innehållande den berörda 
etikkommitténs synpunkter, senast 
15 dagar efter bedömningsdatumet eller 
den sista dagen av den bedömning som 
avses i artikel 22, beroende på vilken 
tidpunkt som infaller senast.

Or. en
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Ändringsförslag 433
Margrete Auken

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) etikkommitténs avslag på den 
väsentliga ändringen av den kliniska 
prövningen i den berörda medlemsstaten

Or. en

Motivering

Medlemsstater måste kunna dra sig ur en klinisk prövning på etiska grunder efter att en 
väsentlig ändring har införts av sponsorn. Ett negativt beslut från etikkommittéen i en berörd 
medlemsstat rörande en väsentlig ändring måste nödvändigtvis resultera i att ett 
godkännande av den kliniska prövningen inte kan garanteras medlemsstaten i fråga.

Ändringsförslag 434
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) etikkommitténs avslag på den 
väsentliga ändringen av den kliniska 
prövningen.

Or. en

Ändringsförslag 435
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda medlemsstaten inte har 4. Avseende låginterventionsprövning, om 
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underrättat sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som avses i punkt 1, ska 
slutsatsen om den väsentliga ändringen av 
aspekter som omfattas av del I i 
utredningsrapporten betraktas som den 
berörda medlemsstatens beslut om ansökan 
om godkännande av den väsentliga 
ändringen.

den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som avses i punkt 1, ska 
slutsatsen om den väsentliga ändringen av 
aspekter som omfattas av del I i 
utredningsrapporten betraktas som den 
berörda medlemsstatens beslut om ansökan 
om godkännande av den väsentliga 
ändringen, förutsatt att prövningen förblir 
en låginterventionsprövning enligt 
artikel 5.2.

Or. en

Motivering

Ett tyst godkännande av en väsentlig ändring av en klinisk prövning under denna punkt 
medför en högre risk för försökspersoner och bör därför begränsas till 
låginterventionsprövningar.

Ändringsförslag 436
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som avses i punkt 1, ska 
slutsatsen om den väsentliga ändringen av 
aspekter som omfattas av del I i 
utredningsrapporten betraktas som den 
berörda medlemsstatens beslut om 
ansökan om godkännande av den 
väsentliga ändringen.

4. Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som avses i punkt 1, ska den 
medlemsstaten ifråga lämna in en 
förklaring via EU-portalen om när en 
underrättelse kommer att ges.

Or. en

Motivering

En medlemsstat bör ge ett uttryckligt godkännande i stället för ett tyst sådant, i enlighet med 
kraven i direktiv 2001/20/EG. Sanktionerna för en medlemsstat som inte följer tidsramarna 
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bör spegla de sanktioner som kommissionen föreslagit för sponsorer som inte har följt 
tidsramarna i artikel 34.3, andra stycket.

Ändringsförslag 437
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) prövningen, inklusive det vetenskapliga 
sammanhanget och de åtgärder som 
vidtagits,

a) prövningen, inklusive det vetenskapliga, 
metodiska och etiska sammanhanget

Or. en

Motivering

Den etiska bedömningen bör vara en del av den globala bedömningen, som tidigare nämnts.

Ändringsförslag 438
Roberta Angelilli

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) förfarandet för informerat samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 439
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En hänvisning till den kliniska prövning a) En hänvisning till den kliniska prövning 
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eller de kliniska prövningar som berörs av 
den väsentliga ändringen.

eller de kliniska prövningar som berörs av 
den väsentliga ändringen, genom att 
använda registreringsnumret i 
EU-portalen.

Or. en

Motivering

Detta skulle underlätta identifieringen av vilken prövning som ändringen gäller och 
möjliggöra spårning av ändringar i protokollet.

Ändringsförslag 440
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En hänvisning till den kliniska prövning 
eller de kliniska prövningar som berörs av 
den väsentliga ändringen.

a) En hänvisning till den kliniska prövning 
eller de kliniska prövningar som berörs av 
den väsentliga ändringen genom att 
använda sitt officiella id-nummer eller 
registreringsnumret till EU-portalen.

Or. en

Motivering

Användning av det officiella id-numret eller registreringsnumret till EU-portalen kommer att 
underlätta identifieringen av den berörda prövningen och den föreslagna ändringen.

Ändringsförslag 441
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en klinisk prövning har genomförts 
utanför unionen ska den följa principer 
som motsvarar de som fastställs i denna 
förordning för försökspersoners rättigheter 

5. Om en klinisk prövning har genomförts 
utanför unionen ska den följa principer 
som motsvarar de som fastställs i denna 
förordning för försökspersoners rättigheter 
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och säkerhet samt tillförlitligheten och 
robustheten hos de data som genereras vid 
den kliniska prövningen.

och säkerhet och välbefinnande samt 
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 World Medical Associations 
Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning som involverar mänskliga 
försökspersoner (Seoul 2008) ska individers säkerhet, rättigheter och välbefinnande 
prioriteras.

Ändringsförslag 442
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De data från den kliniska prövningen
som lämnas i ansökan ska baseras på 
kliniska prövningar som innan de inleds 
har registrerats i ett offentligt register som 
är ett primärregister i 
Världshälsoorganisationens internationella 
registerplattform för kliniska prövningar.

6. De data från den kliniska prövningen 
som utförts på patienter och som lämnas i 
ansökan ska baseras på kliniska prövningar 
som innan de inleds har registrerats i ett 
offentligt register som är ett primärregister 
eller en leverantör av data i 
Världshälsoorganisationens internationella 
registerplattform för kliniska prövningar.

Or. en

Ändringsförslag 443
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De data från den kliniska prövningen 
som lämnas i ansökan ska baseras på 
kliniska prövningar som innan de inleds

6. De data från den kliniska prövningen 
som lämnas i ansökan ska baseras på 
kliniska prövningar som har registrerats i 
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har registrerats i ett offentligt register som 
är ett primärregister i 
Världshälsoorganisationens internationella 
registerplattform för kliniska prövningar.

ett offentligt register som är ett 
primärregister i 
Världshälsoorganisationens internationella 
registerplattform för kliniska prövningar.

Or. en

Ändringsförslag 444
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Då kliniska prövningar genomförs i en 
enda berörd medlemsstat kan ansökan 
lämnas in på ett av den berörda 
medlemsstatens officiella språk.

Or. fr

Ändringsförslag 445
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillägg av en berörd medlemsstat 
gäller stycke 3 i denna artikel.

Or. fr

Ändringsförslag 446
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Kapitel IVa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel IVa
INFORMATION

Artikel 27a
Tillgång till information

1. Förordning (EG) nr 1049/2001 ska 
gälla dokument som finns hos 
Europeiska läkemedelsmyndigheten.
2. Myndigheten ska före den 
1 januari 2014 anta praktiska förfaranden 
för genomförandet av förordning (EG) 
nr 1049/2001.

Artikel 27b
Allmän tillgång till rapporter från 
kliniska studier.
Fri och enkel tillgång till kliniska data i 
myndighetens databas, särskilt till 
rapporter från kliniska studier. Därför 
ska en hyperlänk till de kliniska försöken 
bifogas den aktuella rapporten. 

Or. en

Ändringsförslag 447
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Allmän tillgång till rapporter från 

kliniska studier.
Fri och enkel tillgång till kliniska data i 
myndighetens databas, särskilt till 
rapporter från kliniska studier. Därför 
ska en hyperlänk till de kliniska försöken 
bifogas den aktuella rapporten.
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Or. en

Motivering

Många vetenskapliga studier visar att valet att inte ta med kliniska studierapporter i 
systematiska granskningar leder till en ofullständig faktabas och potentiellt partiska 
slutsatser om effekterna av en intervention.

Ändringsförslag 448
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den förväntade terapeutiska nyttan och 
nyttan för folkhälsan motiverar de 
förutsebara riskerna och olägenheterna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

Artikel 28.1 a ska ändras. Den franska översättningen är inte lämplig.

Ändringsförslag 449
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet i led a efterlevs ständigt. b) De principer som anges i led a
respekteras under hela studien.

Or. fr

Motivering

Den franska översättningen förefaller inte logisk. Ändringsförslaget gäller ledets språkliga 
utformning.
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Ändringsförslag 450
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Försökspersonen, eller om 
försökspersonen inte kan ge ett 
informerat samtycke, dennes legala 
ställföreträdare, har gett ett informerat 
samtycke.

utgår

Or. fr

Motivering

Det är mer logiskt att flytta detta krav till efter artikel 28.1 d. I praktiken måste 
försökspersonen eller den legala företrädaren ha fått adekvat information om målen, riskerna 
och nackdelarna med den kliniska prövningen innan vederbörande ger sitt informerade 
samtycke.

Ändringsförslag 451
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Försökspersonen, eller om 
försökspersonen inte kan ge ett informerat 
samtycke, dennes legala ställföreträdare, 
har gett ett informerat samtycke.

c) Försökspersonen, eller om 
försökspersonen inte kan ge ett informerat 
samtycke, dennes legala ställföreträdare, 
har gett ett informerat samtycke. Den 
person som ombes delta i ett kliniskt 
försök ska ha rätt att vägra sådant 
deltagande utan skyldighet eller negativa 
följder.

Or. en

Ändringsförslag 452
Richard Seeber
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Försökspersonen, eller om 
försökspersonen inte kan ge ett informerat 
samtycke, dennes legala ställföreträdare, 
har gett ett informerat samtycke.

c) Försökspersonen, eller om 
försökspersonen inte kan ge ett informerat 
samtycke, dennes legala ställföreträdare, 
har fritt och frivilligt gett ett informerat 
samtycke.

Or. en

Motivering

Enligt World medical associations Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk 
forskning som involverar mänskliga försökspersoner och enligt artikel 29.1 i förslaget till 
förordning, ska beslutet att delta i en klinisk prövning vara frivilligt.

Ändringsförslag 453
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Försökspersonen, eller om 
försökspersonen inte kan ge ett informerat 
samtycke, dennes legala ställföreträdare, 
har haft möjlighet, genom ett möte på 
förhand med prövaren eller en medlem i 
forskarlaget, att få information om målet 
för prövningen, dess risker och olägenheter 
och de förhållanden under vilka den 
genomförs, och försökspersonen har 
informerats om sin rätt att när som helst 
avsluta sitt deltagande utan negativa 
följder.

d) Försökspersonen, eller om 
försökspersonen inte kan ge ett informerat 
samtycke, dennes legala ställföreträdare, 
har haft möjlighet, genom ett möte på 
förhand med prövaren eller dennes 
ställföreträdare, att få information om 
målet för prövningen, dess risker och 
olägenheter och de förhållanden under 
vilka den genomförs. Försökspersonen har 
informerats om sin rätt att när som helst 
avsluta sitt deltagande utan negativa 
följder.

Or. fr
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Motivering

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

Ändringsförslag 454
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Försökspersonen, eller om 
försökspersonen inte kan ge ett informerat 
samtycke, dennes legala ställföreträdare, 
har haft möjlighet, genom ett möte på 
förhand med prövaren eller en medlem i 
forskarlaget, att få information om målet 
för prövningen, dess risker och olägenheter 
och de förhållanden under vilka den 
genomförs, och försökspersonen har 
informerats om sin rätt att när som helst 
avsluta sitt deltagande utan negativa 
följder.

d) Försökspersonen, eller om 
försökspersonen inte kan ge ett informerat 
samtycke, dennes legala ställföreträdare, 
har haft möjlighet, genom ett möte på 
förhand med en läkare som är prövaren
eller en medlem i forskarlaget, att få 
information om målet för prövningen, dess 
risker och olägenheter och de förhållanden 
under vilka den genomförs, och 
försökspersonen har informerats om sin rätt 
att när som helst avsluta sitt deltagande 
utan negativa följder.

Or. en

Motivering

Endast en läkare har tillräcklig vetenskaplig kunskap och erfarenhet för att på ett begripligt 
sätt informera försökspersoner om de risker och besvär som den kliniska prövningen innebär. 
Därför ska förfarandet om informerat samtycke genomföras av en medlem av gruppen som 
utför den kliniska prövningen som är läkare.
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Ändringsförslag 455
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Försökspersonen, eller om 
försökspersonen inte kan ge ett 
informerat samtycke, dennes legala 
ställföreträdare, har gett ett informerat 
samtycke.

Or. fr

Motivering

Villkoret i artikel 28.1 c bör flyttas för att skapa enhetlighet. I praktiken måste 
försökspersonen eller den legala företrädaren ha fått adekvat information om målen, riskerna 
och nackdelarna med den kliniska prövningen innan vederbörande ger sitt informerade 
samtycke.

Ändringsförslag 456
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Det föregående mötet med forskaren 
eller med en medlem av forskarlaget för 
att inhämta ett informerat samtycke bör 
också omfatta en kontroll av att 
försökspersonen och/eller dennes faktiska 
ställföreträdare har förstått 
informationen, genom att personen i 
fråga t.ex. gör en sammanfattning av den 
mottagna informationen.

Or. pt
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Ändringsförslag 457
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försökspersonen kan när som helst utan 
negativa följder avsluta sitt deltagande i en 
klinisk prövning genom att återkalla sitt 
informerade samtycke. Återkallandet ska 
inte påverka den verksamhet för vilken 
samtycke redan lämnats.

3. Försökspersonen kan när som helst utan 
negativa följder avsluta sitt deltagande i en 
klinisk prövning genom att återkalla sitt 
informerade samtycke. Återkallandet ska 
inte påverka den verksamhet för vilken 
samtycke redan lämnats. All information 
från kliniska prövningar, även data som 
samlats in före ett återkallande, ska 
registreras, bearbetas och lagras på ett 
sådant sätt att de med exakthet kan 
redovisas, tolkas och verifieras, samtidigt 
som sekretessen avseende 
försökspersonerna bevaras.

Or. en

Ändringsförslag 458
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försökspersonen kan när som helst utan 
negativa följder avsluta sitt deltagande i en 
klinisk prövning genom att återkalla sitt 
informerade samtycke. Återkallandet ska 
inte påverka den verksamhet för vilken 
samtycke redan lämnats.

3. Försökspersonen kan när som helst utan
negativa följder avsluta sitt deltagande i en 
klinisk prövning genom att återkalla sitt 
informerade samtycke. Återkallandet ska 
inte påverka den verksamhet för vilken 
samtycke redan lämnats. Data som samlas 
in mellan tidpunkten för 
försökspersonens informerade samtycke 
och tidpunkten för återkallande kan ingå 
i prövningen, såvida försökspersonen inte 
motsätter sig detta.

Or. fr
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Ändringsförslag 459
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försökspersonen kan när som helst utan 
negativa följder avsluta sitt deltagande i en 
klinisk prövning genom att återkalla sitt 
informerade samtycke. Återkallandet ska 
inte påverka den verksamhet för vilken 
samtycke redan lämnats.

3. Försökspersonen kan när som helst utan 
skyldighet eller negativa följder avsluta sitt 
deltagande i en klinisk prövning genom att 
utan motivering återkalla sitt informerade 
samtycke. Återkallandet ska inte påverka 
den verksamhet för vilken samtycke redan 
lämnats.

Or. en

Ändringsförslag 460
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försökspersonen kan när som helst utan 
negativa följder avsluta sitt deltagande i en 
klinisk prövning genom att återkalla sitt 
informerade samtycke. Återkallandet ska 
inte påverka den verksamhet för vilken 
samtycke redan lämnats.

3. Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare kan när som helst utan 
negativa följder avsluta sitt deltagande i en 
klinisk prövning genom att återkalla sitt 
informerade samtycke. Återkallandet ska 
inte påverka den verksamhet för vilken 
samtycke redan lämnats.

Or. en

Motivering

Skyddsnivån för försökspersoner som avslutat sitt deltagande bör under inga omständigheter 
sänkas. Därför bör vi behålla definitionen i 2001/20/EG.


