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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0369),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 114 og artikel 168, stk. 4 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget (C7-0194/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. 
december 20121,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C … /Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I et klinisk forsøg bør forsøgspersoners 
sikkerhed og rettigheder beskyttes, og de 
genererede data bør være pålidelige og 
robuste.

(1) I et klinisk forsøg bør forsøgspersoners 
sikkerhed, rettigheder og velfærd
beskyttes, og de genererede data bør være 
pålidelige og robuste.

Or. en

Begrundelse

Ifølge punkt 6 i Verdenslægesammenslutningens Helsingfors-erklæring og artikel 28, stk. 2, i 
nærværende forslag skal de enkelte forsøgspersoners velfærd veje tungere end alle andre 
interesser. Derfor skal forsøgspersonernes velfærd fremhæves mere i denne lovgivning.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at give mulighed for uafhængig 
kontrol med, om disse principper 
overholdes, bør et klinisk forsøg være 
betinget af en forhåndsgodkendelse.

(2) For at give mulighed for uafhængig 
kontrol med, om disse principper 
overholdes, bør et klinisk forsøg være 
betinget af en forhåndsgodkendelse og 
forudgående godkendelse fra en etisk 
komité.

Or. en

Begrundelse

Forudgående etisk godkendelse er en nødvendig forudsætning for ethvert klinisk forsøg. 
Ifølge Helsingfors-erklæringen må der kun foretages forskning på forsøgspersoner, hvis 
forskningsprojektet er godkendt af det kompetente organ efter en tværfaglig vurdering af, om 
projektet er etisk forsvarligt.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De berørte medlemsstater bør 
samarbejde ved vurderingen af en 
anmodning om godkendelse af et klinisk 
forsøg. Dette samarbejde bør ikke omfatte
aspekter af egentlig national karakter eller 
etiske aspekter af et klinisk forsøg, såsom 
informeret samtykke.

(6) De berørte medlemsstater bør 
samarbejde ved vurderingen af en 
anmodning om godkendelse af et klinisk 
forsøg. Dette samarbejde kan udelukke
aspekter af egentlig national karakter.

Or. en

Begrundelse

Det bør være forbeholdt medlemsstaterne at afgøre, hvilke områder de vil samarbejde om 
eller ej. I forbindelse med øget mobilitet for borgerne mellem EU's medlemsstater og 
grænseoverskridende sundhedspleje bør medlemsstaterne opfordres til at udveksle opfattelser 
og samarbejde også om de etiske aspekter af kliniske forsøg, herunder informeret samtykke.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Proceduren bør være fleksibel og 
effektiv for at undgå administrative 
forsinkelser for påbegyndelse af et klinisk 
forsøg.

(7) Proceduren bør være fleksibel og 
effektiv for at undgå administrative 
forsinkelser for påbegyndelse af et klinisk 
forsøg. Hensynet til den enkelte 
forsøgspersons rettigheder, sikkerhed og 
velfærd går forud for alle andre 
interesser.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med punkt 6 i Helsingfors-erklæringen og forslagets artikel 28, stk. 2.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Vurderingen af ansøgningen om et 
klinisk forsøg bør navnlig tage hensyn til 
den forventede gevinst i terapeutisk 
henseende og for folkesundheden
("relevans") og risikoen og ulemper for 
forsøgspersonen. Med hensyn til 
relevansen bør talrige aspekter tages i 
betragtning, herunder om det kliniske 
forsøg er blevet anbefalet eller pålagt af de 
reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige 
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler.

(10) Vurderingen af ansøgningen om et 
klinisk forsøg bør navnlig tage hensyn til 
den forventede gevinst i terapeutisk 
henseende og for folkesundheden
("relevans") og risikoen og ulemper for 
forsøgspersonen. Med hensyn til 
relevansen bør talrige aspekter tages i 
betragtning, herunder sikring af, at 
gruppen af forsøgspersoner, som deltager 
i forsøget, repræsenterer den befolkning, 
der skal behandles, og om det kliniske 
forsøg er blevet anbefalet eller pålagt af de 
reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige 
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler. For at 
sikre, at det kliniske forsøg er relevant, 
bør sponsor, hvis det er muligt, forelægge 
en systematisk vurdering af de 
eksisterende oplysninger om 
forsøgslægemidlet. 

Or. en

Begrundelse

Kliniske forsøg bør afspejle målgruppen, herunder køns- og aldersbalance, for at sikre, at 
lægemidlets sikkerhed og effektivitet vurderes præcist for den befolkningsgruppe, som i sidste 
ende skal behandles med det. Dette er i overensstemmelse med punkt 5 i Helsingfors-
erklæringen. For yderligere at sikre, at forsøget er relevant, og dermed at forsøgspersonerne 
ikke har gennemgået unødvendige forsøg, bør sponsor screene oplysninger om 
forsøgslægemidlet og forelægge disse oplysninger i ansøgningen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Visse aspekter i en ansøgning om et udgår
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klinisk forsøg vedrører spørgsmål af 
egentlig national karakter eller etiske 
aspekter af et klinisk forsøg. Disse 
spørgsmål bør ikke vurderes i samarbejde 
mellem alle berørte medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Knyttet til ændringsforslaget vedrørende betragtning 6. Det bør være forbeholdt 
medlemsstaterne at afgøre, hvilke områder de vil samarbejde om eller ej. I forbindelse med 
øget mobilitet for borgerne mellem EU's medlemsstater og grænseoverskridende 
sundhedspleje bør medlemsstaterne opfordres til at udveksle opfattelser og samarbejde også 
om de etiske aspekter af kliniske forsøg, herunder informeret samtykke.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det bør overlades til de berørte 
medlemsstater at beslutte, hvilke(t) 
relevant(e) organ(er) der skal inddrages i 
denne vurdering. Denne beslutning 
afhænger af den interne organisation i hver 
medlemsstat. Medlemsstaterne bør ved 
udvælgelsen af de(t) relevant(e) organ(er)
sikre lægfolks og patienters inddragelse. 
De bør også sikre, at den nødvendige 
ekspertise er til rådighed. Under alle 
omstændigheder og i overensstemmelse 
med internationale retningslinjer bør 
vurderingen foretages i fællesskab af et 
rimeligt antal personer, der til sammen har 
den nødvendige erfaring og de nødvendige 
kvalifikationer. De personer, som vurderer 
ansøgningen, bør være uafhængige af 
sponsor, institutionen på forsøgsstedet og 
de involverede investigatorer, og de bør 
ikke være under anden upassende 
indflydelse.

(14) Det bør overlades til de berørte 
medlemsstater at beslutte, hvilke(t) 
relevant(e) organ(er) der skal inddrages i 
denne vurdering. Denne beslutning 
afhænger af den interne organisation i hver 
medlemsstat. Medlemsstaterne bør ved 
udvælgelsen af de(t) relevant(e) organ(er) 
sikre inddragelse af en uafhængig etisk 
komité, som omfatter lægfolk og 
patientrepræsentanter. De bør også sikre, 
at den nødvendige ekspertise er til 
rådighed. Under alle omstændigheder og i 
overensstemmelse med internationale 
retningslinjer bør vurderingen foretages i 
fællesskab af et rimeligt antal personer, der 
til sammen har den nødvendige erfaring og 
de nødvendige kvalifikationer. De 
personer, som vurderer ansøgningen, bør 
være uafhængige af sponsor, institutionen 
på forsøgsstedet og de involverede 
investigatorer, og de bør ikke være under 
anden upassende indflydelse.

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med punkt 15 i Helsingfors-erklæringen skal en etisk komité inddrages i 
vurderingsproceduren. Kommissionens forslag er for vagt på dette punkt. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Der er i dag store forskelle på den 
etiske vurderingsprocedure i 
medlemsstaterne, ofte med forskellige 
organer på nationalt, regionalt og lokalt 
niveau, og med mange procedurer, som 
fører til afvigende vurderinger. Det er 
kilde til forsinkelser og opsplitning. Af 
hensyn til de europæiske patienter og 
folkesundheden bør procedurer og 
principper for etisk vurdering 
harmoniseres bedre gennem udveksling af 
bedste praksis mellem etiske komitéer. 
Kommissionen bør til dette formål fremme 
samarbejdet mellem de etiske komitéer. 

Or. en

Begrundelse

For at gøre den etiske vurdering af kliniske forsøg klar og konsistent uden at skulle 
gennemføre en fuld harmonisering bør Kommissionen oprette en platform for at fremme 
samarbejde og udveksling af bedste praksis mellem etiske komitéer. Deltagelse i platformen 
bør være frivillig.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Sponsor bør kunne trække 
ansøgningen om godkendelse af et klinisk 
forsøg tilbage. For at sikre, at 
vurderingsproceduren fungerer pålideligt, 

(16) Sponsor bør kunne trække 
ansøgningen om godkendelse af et klinisk 
forsøg tilbage. For at sikre, at 
vurderingsproceduren fungerer pålideligt, 
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bør en ansøgning om godkendelse af et 
klinisk forsøg dog kun kunne trækkes 
tilbage for hele det kliniske forsøg. Det bør 
være muligt for sponsor at indgive en ny 
ansøgning om godkendelse af et klinisk 
forsøg, efter at en ansøgning er blevet 
trukket tilbage.

bør en ansøgning om godkendelse af et 
klinisk forsøg dog kun kunne trækkes 
tilbage for hele det kliniske forsøg.
Årsagen til tilbagetrækningen bør 
meddeles via EU-portalen. Det bør være 
muligt for sponsor at indgive en ny 
ansøgning om godkendelse af et klinisk 
forsøg, efter at en ansøgning er blevet 
trukket tilbage, under forudsætning af, at 
den nye ansøgning indeholder 
forklaringer vedrørende eventuelle 
tidligere tilbagetrækninger.

Or. en

Begrundelse

Sponsor bør kunne afkræves en begrundelse for beslutningen om at trække en ansøgning 
tilbage. Dette ville sikre effektivitet og gennemsigtighed, forbedre udveklingen af oplysninger 
mellem medlemsstaterne og forhindre sponsorer i at "shoppe rundt" efter godkendelse af 
kliniske forsøg. Dette er også i overensstemmelse med den nye lovgivning om 
lægemiddelovervågning (direktiv 2010/84/EU og forordning 1235/2010), som forpligter 
indehavere af markedsføringstilladelser til at informere myndighederne om årsagerne til at 
trække et produkt tilbage fra markedet.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at øge gennemsigtigheden på 
området for kliniske forsøg bør data om 
kliniske forsøg, der forelægges til støtte for 
en ansøgning om et klinisk forsøg, kun
være baseret på kliniske forsøg, der er 
registreret i en offentligt tilgængelig 
database.

(20) For at øge gennemsigtigheden på 
området for kliniske forsøg bør data om 
kliniske forsøg, der forelægges til støtte for 
en ansøgning om et klinisk forsøg, være 
baseret på kliniske forsøg, der er registreret 
i en offentligt tilgængelig database.
Kliniske forsøgsdata baseret på kliniske 
forsøg, der er gennemført før 
anvendelsesdatoen for nærværende 
forordning, bør være registreret i et 
offentligt register, som er anerkendt som 
primærregister eller partnerregister af 
Verdenssundhedsorganisationens 
International Clinical Trials Registry 
Platform.
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Or. en

Begrundelse

Kliniske forsøg fra ældre forsøg kan fortsat være relevante. Af hensyn til pålideligheden for 
data fra ældre forsøg bør registrering af ældre forsøg fremmes. Clinicaltrials.gov, som ikke er 
et primær-, men et partnerregister under Verdenssundhedsorganisationens International 
Clinical Trials Registry Platform, bør også indgå i disse datakilder.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Kliniske forsøgsdata bør ikke 
betragtes som kommercielt fortrolige, når 
markedsføringstilladelsen er opnået.

Or. en

Begrundelse

Af gennemsigtighedshensyn bør data fra et klinisk forsøg, som har ført til en 
markedsføringstilladelse, være fuldt tilgængelige.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Den menneskelige værdighed og 
retten til respekt for menneskets integritet 
er anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Ifølge chartret skal det især respekteres, at 
interventioner i forbindelse med biologi og 
lægevidenskab ikke må gennemføres uden 
frit og informeret samtykke fra den berørte 
person. Direktiv 2001/20/EF indeholdt et 
omfattende regelsæt for beskyttelse af 
forsøgspersoner. Disse regler bør 
opretholdes. Reglerne vedrørende 
udpegning af juridiske repræsentanter for 

(22) Den menneskelige værdighed og 
retten til respekt for menneskets integritet 
er anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Ifølge chartret skal det især respekteres, at 
interventioner i forbindelse med biologi og 
lægevidenskab ikke må gennemføres uden 
frit og informeret samtykke fra den berørte 
person. Direktiv 2001/20/EF indeholdt et 
omfattende regelsæt for beskyttelse af 
forsøgspersoner. Disse regler bør
opretholdes. Forsøgspersoner fra sårbare 
befolkningsgrupper såsom 
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forsøgspersoner uden handleevne og 
mindreårige er forskellige i 
medlemsstaterne. Det bør derfor overlades 
til medlemsstaterne at udpege en juridisk 
repræsentant for forsøgspersoner uden 
handleevne og mindreårige.

forsøgspersoner uden handleevne, 
mindreårige eller andre sårbare personer 
kræver ekstra 
beskyttelsesforanstaltninger. Reglerne 
vedrørende udpegning af juridiske 
repræsentanter for forsøgspersoner uden 
handleevne og mindreårige er forskellige i 
medlemsstaterne. Det bør derfor overlades 
til medlemsstaterne at udpege en juridisk 
repræsentant for forsøgspersoner uden 
handleevne og mindreårige.

Or. en

Begrundelse

De mest sårbare forsøgspersoner har brug for ekstra beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) I overensstemmelse med 
internationale retningslinjer bør 
forsøgspersoner afgive frit og informeret 
skriftligt samtykke, undtagen i 
ekstraordinære tilfælde. Det bør være 
baseret på oplysninger, som er klare, 
relevante og forståelige for 
forsøgspersonen.

(24) I overensstemmelse med 
internationale retningslinjer bør 
forsøgspersoner afgive frit og informeret 
skriftligt samtykke, undtagen i 
ekstraordinære tilfælde. Det bør være 
baseret på oplysninger, som er klare, 
relevante og forståelige for 
forsøgspersonen. Hvis det er muligt, bør 
disse oplysninger gives mundtligt, idet 
forsøgspersonen skal have lejlighed til at 
stille spørgsmål, og forsøgspersonen bør 
have udleveret omfattende skriftlig 
information, som kan beholdes. 
Forsøgspersonen bør have en passende 
frist til at overveje sin beslutning. 

Or. en

Begrundelse

Information - eller manglende information - har indflydelse både på patienters vilje til at 
deltage i kliniske forsøg og på deres engagement og stabilitet under forsøgene. Den 
information, der gives til potentielle forsøgspersoner, og måden, den bliver givet på, bør 
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opfylde informationsbehovet hos de mennesker, som overvejer at deltage i et forsøg. Særlige 
patientgrupper kan have forskellige behov. Informationerne bør gives i en enkel form, 
suppleret af mere omfattende videnskabelig information til de personer, der ønsker dette. 
Oplysningerne bør være tilgængelige til enhver tid under forsøget.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Databasen bør indeholde alle relevante 
oplysninger vedrørende kliniske forsøg. 
Der bør ikke registreres personoplysninger 
om forsøgspersoner, der deltager i et 
klinisk forsøg, i databasen. Oplysningerne i 
databasen bør være offentligt tilgængelige, 
medmindre særlige forhold kræver, at en 
given oplysning ikke offentliggøres for at 
beskytte den enkeltes ret til privatlivets 
fred og retten til beskyttelse af 
personoplysninger, der anerkendes ved 
artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

(52) Databasen bør indeholde alle relevante 
oplysninger vedrørende kliniske forsøg.
Alle kliniske forsøg bør registreres i 
databasen, før de indledes. Start- og 
slutdato for rekrutteringen af 
forsøgspersoner bør også offentliggøres i 
databasen. Der bør ikke registreres 
personoplysninger om forsøgspersoner, der 
deltager i et klinisk forsøg, i databasen. 
Oplysningerne i databasen bør være 
offentligt tilgængelige, medmindre særlige 
forhold kræver, at en given oplysning ikke 
offentliggøres for at beskytte den enkeltes 
ret til privatlivets fred og retten til 
beskyttelse af personoplysninger, der 
anerkendes ved artikel 7 og 8 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om start- og slutdato for rekrutteringen af forsøgspersoner bør være 
tilgængelige, så patienterne let kan se, hvilke forsøg der er til rådighed for dem.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

lægemiddel": enhver undersøgelse 
vedrørende mennesker, der har til formål

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

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til en definition af "klinisk forsøg" har skabt forvirring blandt de 
berørte parter, da begreberne "klinisk undersøgelse" og "klinisk forsøg" anvendes i flæng i 
internationale retningslinjer.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) ifølge den kliniske undersøgelses 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne ikke i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen i den berørte 
medlemsstat, og anvendelsen hører ikke 
under normal klinisk praksis

Or. en

Begrundelse

Præcisering af teksten. Da mange standardbehandlingsprotokoller anvender lægemidler uden 
for deres markedsføringstilladelse, skal det præciseres, at undersøgelser, som indsamler 
oplysninger om ikke-foreskrevet anvendelse af et lægemiddel, ikke betragtes som kliniske 
forsøg.
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) ifølge det kliniske forsøgs 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 
med betingelserne i
markedsføringstilladelsen i en af de berørte 
medlemsstater, eller, hvis anvendelsen af 
et lægemiddel ligger uden for 
betingelserne i markedsføringstilladelsen, 
deres anvendelse er underbygget af 
tilstrækkelig offentliggjort evidens og/eller 
retningslinjer for standardbehandling

Or. en

Begrundelse

I mange sjældne sygdomme anvendes de lægemidler, som anvendes til behandlingen, næsten 
altid som standardpraksis uden for markedsføringstilladelsen (ikke-foreskrevet anvendelse). 
For at undgå grundlæggende forskelle mellem medlemsstaterne ved anvendelsen af 
definitionen af lav-interventionsforsøg inklusive ikke-foreskrevet anvendelse bør det 
acceptable evidensniveau fastslås. Hvis forsøgsbehandlingen kun sker for at sammenligne 
standardbehandlingsmetoder, bør forsøget, uanset om lægemidlet anvendes ikke-foreskrevet 
eller ej, kategoriseres som lav-interventionsforsøg.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kliniske lav-interventionsforsøg kan 
omfatte ordinering af placebo, hvor 
anvendelsen af placebo kun udgør en 
minimal ekstra risiko for 
forsøgspersonernes sikkerhed eller 
velfærd sammenlignet med normal klinisk 
praksis.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer, at et klinisk forsøg fortsat kan leve op til definitionen af lav-
interventionsforsøg, hvis der anvendes placebo uden at øge risikoen for forsøgspersonerne.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) "Etisk komité": et uafhængigt 
organ i en medlemsstat, som omfatter 
sundhedsfagfolk, lægfolk og mindst en 
erfaren og vidende patient eller 
patientrepræsentant, og hvis opgave er at 
beskytte forsøgspersoners rettigheder, 
sikkerhed og velfærd og skabe offentlig
sikkerhed for denne beskyttelse. 

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med punkt 15 i Helsingfors-erklæringen skal en etisk komité inddrages i 
vurderingsproceduren. Kommissionens forslag er for vagt på dette punkt.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med punkt 24 i Helsingfors-erklæringen og forordningens artikel 29 skal 
det informerede samtykke gives frivilligt.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) "Rapport vedrørende kliniske 
undersøgelser" en rapport indeholdende 
den fulde protokol og eventuelle senere 
ændringer og versioner heraf, en statistisk 
analyseplan, et resumé af effektivitets- og 
sikkerhedsdata for alle resultater, og 
individuelle anonymiserede 
patientoplysninger i form af tabeller eller 
lister, i henhold til retningslinjerne fra 
den internationale konference om 
harmonisering af krav til registrering af 
lægemidler (ICH) og opbygning og 
indhold af rapporter vedrørende kliniske 
undersøgelser (ICH E3).

Or. en

Begrundelse
Rapporten vedrørende kliniske undersøgelser indføres for at øge gennemsigtigheden. Der er 
tale om internationalt accepterede retningslinjer for udarbejdelse af en fuldstændig 
beskrivelse af et klinisk forsøg og dets resultater. Dette vil gøre det lettere for sponsorer at 
fremlægge harmoniserede oplysninger, og det vil øge gennemsigtigheden gennem en markant 
forøgelse af de oplysninger, der er tilgængelige for offentligheden og uafhængige forskere.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PR\925718DA.doc 19/51 PE504.236v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Kliniske forsøg bør kun gennemføres, hvis resultaterne er relevante for at forbedre 
forebyggelse og behandling af sygdomme. Forsøgets relevans er et af vurderingskriterierne i 
henhold til artikel 6 og bør derfor medtages i de generelle principper for kliniske forsøg.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ved vurderingen i del I skal den rapporterende medlemsstat vurdere ansøgningen om det 
kliniske forsøg med hensyn til de forventede fordele for patienternes livskvalitet ved opvejning 
af forskellige faktorer.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- det kliniske forsøgs relevans med kontrol 
af, at gruppen af forsøgspersoner, som 
deltager i forsøget, repræsenterer den 
befolkningsgruppe, som skal behandles, 
og idet der tages hensyn til den aktuelle 
videnskabelige viden og til, om det kliniske 
forsøg er blevet anbefalet eller pålagt af de 
reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler

Or. en
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Begrundelse

Kliniske forsøg bør afspejle målgruppen, herunder køns- og aldersbalance, for at sikre, at 
lægemidlets sikkerhed og effektivitet vurderes præcist for den befolkningsgruppe, som i sidste 
ende skal behandles med det. Dette bør vurderes ved afgørelsen af forsøgets relevans. 

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- pålideligheden og robustheden af de data, 
der genereres i det kliniske forsøg, under 
hensyntagen til statistiske metoder, 
forsøgets design og metodologi (herunder 
stikprøvestørrelse med mulighed for en 
stratificeret analyse efter alder og køn og 
randomisering, komparator og 
endepunkter).

Or. en

Begrundelse

Data genereret i kliniske forsøg anses kun for pålidelige og robuste, hvis de på passende vis 
afspejler de befolkningsgrupper (f.eks. kvinder, ældre), som sandsynligvis vil anvende det 
produkt, der undersøges.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De potentielle fordele for en patients livskvalitet bør også tages i betragtning.
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Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Den rapporterende medlemsstat i del I bør vurdere, om de centrale krav til informeret 
samtykke, jf. kapitel V, er opfyldt. Mens de enkelte medlemsstater har de bedste 
forudsætninger for at træffe afgørelse om visse kulturelle aspekter, bør de centrale elementer 
i kapitel V også vurderes i del I.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den rapporterende medlemsstat skal 
sende en foreløbig udgave af del I af 
vurderingsrapporten til den pågældende 
medlemsstat i god tid og skal om relevant 
anføre årsagerne til, at visse overvejelser 
ikke er medtaget i vurderingsrapporten.

Or. en

Begrundelse

Den rapporterende medlemsstats forpligtelse til at tage højde for de overvejelser, som de 
berørte medlemsstater udtrykker, skal styrkes. Til dette formål skal den rapporterende 
medlemsstat sende en foreløbig udgave af del I af vurderingsrapporten til den pågældende 
medlemsstat med en redegørelse for, hvordan disse overvejelser er blevet evalueret.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vurderingen af de i første afsnit 
omhandlede aspekter udgør del II af 
vurderingsrapporten.

Vurderingen af de i første afsnit 
omhandlede aspekter udgør del II af 
vurderingsrapporten og medtages i 
vurderingsrapporten af den rapporterende 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af teksten.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personer, der vurderer ansøgningen Personer, der vurderer ansøgningen (del I 
og del II)

Or. en

Begrundelse

Det er værd at bemærke, at samme vilkår gælder for de personer, der vurderer ansøgningen 
både i del I og II, og at de etiske komitéer også deltager i del I-vurderingen.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personer, som deltager i vurderingen, bør 
oplyse eventuelle økonomiske og 
personlige interesser, og dette bør gøres 
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tilgængeligt i EU-databasen.

Or. en

Begrundelse

Garantierne med hensyn til de personers uafhængighed, som vurderer ansøgningerne, skal 
styrkes.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at vurderingen 
foretages i fællesskab af et rimeligt antal 
personer, der tilsammen har den 
nødvendige erfaring og de nødvendige 
kvalifikationer.

2. Medlemsstaterne sikrer, at vurderingen 
foretages i fællesskab af et rimeligt antal 
personer, der tilsammen har den 
nødvendige erfaring og de nødvendige 
kvalifikationer med henblik på at sikre 
overholdelse af videnskabelige og etiske 
kvalitetskrav.

Or. en

Begrundelse
Det skal præciseres, at etiske og videnskabelige spørgsmål ikke er adskilt i part I og II i 
vurderingsrapporten.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I vurderingen skal der tages hensyn til 
holdningen hos mindst én person, hvis 
primære interesseområde er ikke-
videnskabeligt. Der skal tages hensyn til 
mindst én patients holdning.

3. I vurderingen skal der tages hensyn til 
holdningen hos en etisk komité. 
Kommissionen udarbejder retningslinjer 
om patientinddragelse, idet der tages 
udgangspunkt i eksisterende god praksis.

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med punkt 15 i Helsingfors-erklæringen skal en etisk komité inddrages i 
vurderingsproceduren. Kommissionens forslag er for vagt på dette punkt.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis forsøgspersonerne er fra andre 
sårbare befolkningsgrupper, skal der ved 
vurderingen af ansøgningen om 
godkendelse af et klinisk forsøg lægges 
særlig vægt på ekspertise fra fagfolk på 
det givne område eller på indhentning af 
rådgivning om kliniske, etiske og 
psykosociale spørgsmål vedrørende 
området.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for kliniske forsøg, som inddrager repræsentanter for sårbare 
befolkningsgrupper (f.eks. personer, som lider af flere sygdomme, ældre og skrøbelige 
mennesker) for at forbedre behandlingen til disse grupper, og disse forsøg bør gennemføres 
under betingelser, som giver den bedst mulige beskyttelse til disse forsøgspersoner.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sponsor kan trække ansøgningen tilbage på 
et hvilket som helst tidspunkt indtil 
vurderingsdatoen. I så fald trækkes 
ansøgningen tilbage i alle berørte 
medlemsstater.

Sponsor kan trække ansøgningen tilbage på 
et hvilket som helst tidspunkt indtil 
vurderingsdatoen. I så fald trækkes 
ansøgningen tilbage i alle berørte 
medlemsstater. Årsagerne til 
tilbagetrækningen meddeles alle de 
berørte medlemsstater og fremsendes til 
EU-portalen.
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Or. en

Begrundelse

For at øge gennemsigtigheden bør årsagen til tilbagetrækningen offentliggøres. Dette er også 
i overensstemmelse med den nye lovgivning om lægemiddelovervågning (direktiv 2010/84/EU 
og forordning 1235/2010), som forpligter indehavere af markedsføringstilladelser til at 
informere myndighederne om årsagerne til at trække et produkt tilbage fra markedet.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kapitel berører ikke sponsors 
mulighed for, efter at have fået afslag på en 
godkendelse eller efter at have trukket 
ansøgningen tilbage, at indgive en 
ansøgning om godkendelse til en påtænkt 
berørt medlemsstat. Ansøgningen betragtes 
som en ny ansøgning om godkendelse af et 
klinisk forsøg.

Dette kapitel berører ikke sponsors 
mulighed for, efter at have fået afslag på en 
godkendelse eller efter at have trukket 
ansøgningen tilbage, at indgive en 
ansøgning om godkendelse til en påtænkt 
berørt medlemsstat. Ansøgningen betragtes 
som en ny ansøgning om godkendelse af et 
klinisk forsøg. Den nye ansøgning skal 
indeholde en redegørelse om tidligere 
ansøgninger, som er blevet trukket tilbage 
eller afvist.

Or. en

Begrundelse

For at sikre effektivitet, gennemsigtighed og fuldstændig information skal den nye ansøgning 
indeholde en redegørelse om tidligere ansøgninger, som er blevet trukket tilbage eller afvist.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en klar beskrivelse af den væsentlige
ændring

b) en klar beskrivelse af den væsentlige
ændrings art, begrundelse og indhold

Or. en
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Begrundelse

Hvis et forsøg ændres, skal dette forklares fyldestgørende af hensyn til gennemsigtigheden.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der i ansøgningsdossieret henvises 
til data genereret i et klinisk forsøg, skal 
det pågældende kliniske forsøg være 
gennemført i overensstemmelse med denne 
forordning.

4. Hvis der i ansøgningsdossieret henvises 
til data genereret i et klinisk forsøg, skal 
det pågældende kliniske forsøg være 
gennemført i overensstemmelse med denne 
forordning eller, hvis det er gennemført 
før anvendelsen af denne forordning, i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/20/EF.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel tager ikke højde for, at tidligere forsøg kan bidrage til data i nye ansøgninger, 
som er ældre end den nye forordning.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis det kliniske forsøg gennemføres 
uden for Unionen, skal det overholde 
principper svarende til dem, der er fastsat i 
denne forordning, med hensyn til 
forsøgspersoners rettigheder og sikkerhed 
og pålideligheden og robustheden af data 
genereret i det kliniske forsøg.

5. Hvis det kliniske forsøg jf. stk. 4
gennemføres uden for Unionen, skal det 
overholde denne forordning og overholde 
de etiske principper i 
Verdenslægesammenslutningens 
Helsingfors-erklæring og de 
internationale etiske retningslinjer for 
biomedicinsk forskning, der involverer 
forsøgspersoner, fra Internationale 
Lægevidenskabelige Organisationers Råd,
med hensyn til forsøgspersoners 
rettigheder og sikkerhed og pålideligheden 
og robustheden af data genereret i det 
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kliniske forsøg.

Or. en

Begrundelse

Kliniske forsøg i tredjelande bør anvende samme standarder for patienternes sikkerhed og 
beskyttelse som i EU, så deltagernes sikkerhed og velfærd altid vejer tungere end alle andre 
interesser. "Svarende til" giver for stort spillerum for fortolkning. De etiske principper i 
Helsingfors-erklæringen og CIOMS-retningslinjerne bør overholdes i alle undersøgelser, 
også dem, der gennemføres uden for EU.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kliniske forsøgsdata, der forelægges i et 
ansøgningsdossier, skal være baseret på 
kliniske forsøg, der før deres start er 
registreret i et offentligt register, som er 
anerkendt som primærregister ("primary 
registry") af 
Verdenssundhedsorganisationens 
International Clinical Trials Registry
Platform.

6. Kliniske forsøgsdata, der er baseret på 
kliniske forsøg gennemført fra den … 
[anvendelsesdato for denne forordning] 
og forelægges i et ansøgningsdossier, skal 
være baseret på kliniske forsøg, der før 
deres start er registreret i et offentligt
register, som er anerkendt som 
primærregister ("primary registry") eller 
partnerregister af 
Verdenssundhedsorganisationens 
International Clinical Trials Registry 
Platform.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, at dette kun gælder for forsøg, som gennemføres efter denne forordnings 
ikrafttrædelse. Clinicaltrials.gov, som ikke er et primær-, men et partnerregister under 
Verdenssundhedsorganisationens International Clinical Trials Registry Platform, bør også 
indgå i disse datakilder.
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kliniske forsøgsdata baseret på kliniske 
forsøg, der er gennemført før … 
[anvendelsesdatoen for nærværende 
forordning], bør være registreret i et 
offentligt register, som er anerkendt som 
primærregister eller partnerregister af 
Verdenssundhedsorganisationens 
International Clinical Trials Registry 
Platform.

Or. en

Begrundelse

Kliniske forsøg fra ældre forsøg kan fortsat være relevante, og af hensyn til pålideligheden 
for data fra ældre forsøg bør registrering af ældre forsøg fremmes. Clinicaltrials.gov, som 
ikke er et primær-, men et partnerregister under Verdenssundhedsorganisationens 
International Clinical Trials Registry Platform, bør også indgå i disse datakilder.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den forventede gevinst i terapeutisk 
henseende og for folkesundheden kan 
berettige de forudseelige risici og ulemper

a) den forventede gevinst i terapeutisk 
henseende, for folkesundheden og 
livskvaliteten kan berettige de forudseelige 
risici og ulemper

Or. en

Begrundelse

De potentielle fordele for en patients livskvalitet bør også tages i betragtning.
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forsøgspersonen eller, hvis denne ikke 
kan give et informeret samtykke, den 
juridiske repræsentant, har i en 
forudgående samtale med investigator eller 
et medlem af forsøgsholdet haft mulighed 
for at blive sat ind i formålet med det 
kliniske forsøg, de hermed forbundne risici 
og ulemper og de vilkår, under hvilke det 
vil blive gennemført, og er desuden blevet 
underrettet om, at vedkommende når som 
helst kan udgå af det kliniske forsøg, uden 
at det er til skade for den pågældende

d) forsøgspersonen eller, hvis denne ikke 
kan give et informeret samtykke, den 
juridiske repræsentant, har i en 
forudgående samtale eller en anden 
passende kontaktmåde med investigator 
eller et medlem af forsøgsholdet eller en 
passende kvalificeret person haft mulighed 
for at blive sat ind i formålet med det 
kliniske forsøg, de hermed forbundne risici
og ulemper og de vilkår, under hvilke det 
vil blive gennemført, og er desuden blevet 
underrettet om, at vedkommende når som 
helst kan udgå af det kliniske forsøg, uden 
at det er til skade for den pågældende; 
under den ovenfor nævnte forudgående 
samtale eller anden passende 
kontaktmåde skal den potentielle 
forsøgsperson også oplyses om retten til at 
nægte at deltage i det kliniske forsøg, 
uden at det er til skade for den 
pågældende

Or. en

Begrundelse

(i) Brugen af ordet "samtale" er problematisk, da det impliceret en personlig interaktion, som 
under nogle omstændigheder ikke kan gennemføres. Rekruttering til kliniske forsøg finder 
også sted via korrespondance. (ii) Det skal understreges, at ikke bare kan en forsøgsperson 
trække sig ud af et forsøg, en potentiel forsøgsperson kan også på et hvilket som helst 
tidspunkt før rekrutteringen nægte at deltage i et forsøg, uden at det får konsekvenser.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hensynet til forsøgspersonernes 2. Hensynet til forsøgspersonernes 
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rettigheder, sikkerhed og velfærd går forud 
for videnskabelige og samfundsmæssige
interesser.

rettigheder, sikkerhed og velfærd går forud 
for alle andre interesser.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med punkt 6 i Helsingfors-erklæringen skal forsøgspersonernes interesser 
gå forud for alle andre interesser, herunder kommercielle eller (personlige) akademiske 
interesser.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Informeret samtykke skal være skriftligt, 
dateret og underskrevet og afgivet frivilligt 
af forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant efter at være blevet behørigt
informeret om det kliniske forsøgs art, 
betydning, rækkevidde og risici. Det skal 
være behørigt dokumenteret. Hvis 
forsøgspersonen ikke er stand til at skrive, 
kan der i undtagelsestilfælde afgives 
mundtligt samtykke i nærværelse af mindst 
ét upartisk vidne. Forsøgspersonen eller 
dennes juridiske repræsentant får udleveret 
en kopi af det dokument, ved hvilket der er 
givet informeret samtykke.

1. Informeret samtykke skal være skriftligt, 
dateret og underskrevet og afgivet frivilligt 
af forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant efter at være blevet fuldt ud
informeret om det kliniske forsøgs art, 
betydning, rækkevidde og risici. Hvis det
er muligt, skal oplysning om det kliniske 
forsøgs art, betydning, implikationer og 
risici gives mundtligt, idet forsøgspersoner 
får lejlighed til at stille spørgsmål, og 
forsøgspersonen skal have udleveret 
fyldestgørende materiale, som kan 
beholdes, ellers kan denne information 
gives skriftligt. Det skal være behørigt 
dokumenteret. Forsøgspersonen bør have 
en passende frist til at overveje sin 
beslutning. Hvis forsøgspersonen ikke er 
stand til at skrive, kan der i 
undtagelsestilfælde afgives mundtligt 
samtykke i nærværelse af mindst ét 
upartisk vidne. Forsøgspersonen eller 
dennes juridiske repræsentant får udleveret 
en kopi af det dokument, ved hvilket der er 
givet informeret samtykke.

Or. en
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Begrundelse

Information - eller manglende information - har indflydelse både på patienters vilje til at 
deltage i kliniske forsøg og på deres engagement og stabilitet under forsøgene. Den 
information, der gives til potentielle forsøgspersoner, og måden, den bliver givet på, bør 
opfylde informationsbehovet hos de mennesker, som overvejer at deltage i et forsøg. Særlige 
patientgrupper kan have forskellige behov. Informationerne bør gives i en enkel form,
suppleret af mere omfattende videnskabelig information til de personer, der ønsker dette. 
Oplysningerne bør være tilgængelige til enhver tid under forsøget.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Skriftlige oplysninger, som udleveres til 
forsøgspersonen og/eller dennes juridiske 
repræsentant med henblik på at opnå
informeret samtykke, skal være koncise, 
klare, relevante og forståelige for lægfolk. 
De skal omfatte både medicinske og retlige 
oplysninger. De skal informere 
forsøgspersonen om dennes ret til at trække 
sit informerede samtykke tilbage.

2. Alle skriftlige oplysninger, som 
udleveres til forsøgspersonen og/eller 
dennes juridiske repræsentant forud for 
opnåelsen af informeret samtykke, skal 
være koncise, klare, relevante og 
forståelige for lægfolk. Man bør være 
særlig opmærksom på 
informationsbehovene hos enkeltpersoner 
og særlige patientgrupper samt på de
metoder, der anvendes til at give 
informationen. De skal omfatte både 
medicinske og retlige oplysninger. De skal 
informere forsøgspersonen om dennes ret 
til når som helst at trække sit informerede 
samtykke tilbage.

Or. en

Begrundelse

Information - eller manglende information - har indflydelse både på patienters vilje til at 
deltage i kliniske forsøg og på deres engagement og stabilitet under forsøgene. Den 
information, der gives til potentielle forsøgspersoner, og måden, den bliver givet på, bør 
opfylde informationsbehovet hos de mennesker, som overvejer at deltage i et forsøg. Særlige 
patientgrupper kan have forskellige behov. Informationerne bør gives i en enkel form, 
suppleret af mere omfattende videnskabelig information til de personer, der ønsker dette. 
Oplysningerne bør være tilgængelige til enhver tid under forsøget.
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen udarbejder efter at 
have hørt de relevante interessenter, 
herunder patientorganisationer, 
retningslinjer om den oplysning, der skal 
gives til forsøgspersoner og potentielle 
forsøgspersoner, om informeret samtykke 
og om dettes form og præsentation.

Or. en

Begrundelse

Information - eller manglende information - har indflydelse både på patienters vilje til at 
deltage i kliniske forsøg og på deres engagement og stabilitet under forsøgene. Den 
information, der gives til potentielle forsøgspersoner, og måden, den bliver givet på, bør 
opfylde informationsbehovet hos de mennesker, som overvejer at deltage i et forsøg. Særlige 
patientgrupper kan have forskellige behov. Informationerne bør gives i en enkel form, 
suppleret af mere omfattende videnskabelig information til de personer, der ønsker dette. 
Oplysningerne bør være tilgængelige til enhver tid under forsøget.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Forsøgspersonen skal informeres om 
resultatet af det kliniske forsøg, han eller 
hun har deltaget i, når det er afsluttet.

Or. en

Begrundelse

For at øge gennemsigtigheden og for at sikre, at forsøgspersonerne får så meget som muligt 
ud af at deltage i kliniske forsøg, bør de informeres om resultatet af forsøget.
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Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31a
Kliniske forsøg med forsøgspersoner fra 

andre sårbare befolkningsgrupper
1. Et klinisk forsøg på forsøgspersoner fra 
andre sårbare befolkningsgrupper må 
kun gennemføres, hvis følgende 
betingelser, ud over betingelserne i artikel 
28, alle er opfyldt:
a) forsøgspersonen har af fagfolk, der er 
uddannet i eller har erfaring med at 
arbejde med den pågældende gruppe, 
modtaget al relevant information om 
forsøget, risiciene og fordelene
b) investigatoren tager behørigt hensyn til 
et udtrykkeligt ønske fra en 
forsøgsperson, der er i stand til at danne 
sig en mening og til at vurdere denne 
information, om ikke at deltage i eller om 
når som helst at udgå af det kliniske 
forsøg
c) der ikke er tale om nogen tilskyndelse 
eller økonomisk begunstigelse, bortset fra 
en godtgørelse for deltagelse i det kliniske 
forsøg
d) sådanne forsøg skal enten direkte 
vedrøre en sygdomstilstand, som den 
pågældende forsøgsperson befinder sig i, 
eller være relevante for den sårbare 
befolkningsgruppe
e) det kliniske forsøg er udformet således, 
at smerter, gener, frygt og enhver anden 
forudseelig risiko minimeres i forhold til 
sygdommen, og såvel risikogrænsen som 
belastningsgraden skal fastsættes specifikt 
og til stadighed kontrolleres
f) det kliniske forsøg giver patientgruppen 
en direkte gevinst (f.eks. forbedret 
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livskvalitet).
2. Forsøgspersonen deltager i proceduren 
for samtykke på en måde, der er tilpasset 
vedkommendes situation og evner.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for kliniske forsøg, som inddrager repræsentanter for sårbare 
befolkningsgrupper (f.eks. personer, som lider af flere sygdomme, ældre og skrøbelige 
mennesker) for at forbedre behandlingen til disse grupper, og disse forsøg bør gennemføres 
under betingelser, som giver den bedst mulige beskyttelse til disse forsøgspersoner.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det kliniske forsøg medfører en minimal
risiko og en minimal byrde for 
forsøgspersonen.

e) det kliniske forsøg medfører en
forholdsmæssig risiko i forhold til den 
underliggende livstruende medicinske 
tilstand og en forholdsmæssig byrde for 
forsøgspersonen.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af en livstruende medicinsk tilstand skal risiko og byrde være forholdsmæssige i 
forhold til tilstandens alvor.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater til EU-
databasen.

3. Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor rapporten for 
det kliniske forsøg inklusive et resumé
udformet til lægfolk til EU-databasen.

Hvis det af videnskabelige grunde Hvis det af videnskabelige grunde 
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imidlertid ikke er muligt at indsende et 
resumé af resultaterne inden for et år, 
indsendes resuméet af resultaterne, så 
snart det foreligger. I så fald specificeres 
det i protokollen, hvornår resultaterne vil 
blive indsendt, sammen med en forklaring.

imidlertid ikke er muligt at indsende
rapporten for det kliniske forsøg inden for 
et år, indsendes den, så snart den
foreligger. I så fald specificeres det i 
protokollen, hvornår resultaterne vil blive 
indsendt, sammen med en forklaring.

Or. en

Begrundelse

Rapporten vedrørende kliniske undersøgelser indføres for at øge gennemsigtigheden. Et 
simpelt resumé kan være fordrejet og misvisende. En rapport vedrørende kliniske 
undersøgelser giver en fuldstændig redegørelse for forsøget og er en harmoniseret måde at 
præsentere fuldstændige resultater på. Offentlig adgang til disse oplysninger vil øge 
offentlighedens tillid til forsøgsresultater og give mulighed for bedre peer reviews af 
undersøgelser.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis en sponsor ikke opfylder 
forpligtelsen jf. stk. 3, pålægger den 
berørte medlemsstat finansielle 
sanktioner.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at bestemmelsen om at fremsende resuméet af resultaterne og rapporten 
vedrørende kliniske undersøgelser inden 12 måneder efterkommes, bør medlemsstaterne 
kunne idømme en sanktion. 

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved anvendelsen af denne forordning 
gælder, at hvis et suspenderet eller 

4. Ved anvendelsen af denne forordning 
gælder, at hvis et suspenderet eller 
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midlertidigt standset klinisk forsøg ikke 
genoptages, betragtes datoen for sponsors 
beslutning om ikke at genoptage det 
kliniske forsøg som det kliniske forsøgs 
afslutning. I tilfælde af en afbrydelse 
betragtes datoen for afbrydelsen som 
datoen for det kliniske forsøgs afslutning.

midlertidigt standset klinisk forsøg ikke 
genoptages, betragtes datoen for sponsors 
beslutning om ikke at genoptage det 
kliniske forsøg som det kliniske forsøgs 
afslutning. I tilfælde af en afbrydelse 
betragtes datoen for afbrydelsen som 
datoen for det kliniske forsøgs afslutning.
Efter 12 måneders midlertidig standsning 
skal data fra det kliniske forsøg indsendes 
til EU's database, selv om de er 
ufuldstændige. Årsagen til afbrydelsen af 
et klinisk forsøg skal offentliggøres i EU-
databasen.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at årsagen til afbrydelsen af et klinisk forsøg offentliggøres i EU-databasen. 
Årsagerne kunne bl.a. være, at lægemidlet viste sig ikke at være effektivt, eller at der var for 
mange bivirkninger, og begge dele kunne være vigtig information for patientsikkerheden og 
for fremtidige forskere for at undgå at gentage forskning.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår andre ikke-godkendte 
forsøgslægemidler end placebo og 
godkendte forsøgslægemidler, som ifølge 
forsøgsprotokollen ikke anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, indsender 
sponsor hvert år elektronisk en rapport om 
sikkerheden af hvert forsøgslægemiddel, 
der anvendes i et klinisk forsøg, som 
vedkommende er sponsor for, til agenturet.

1. For så vidt angår andre ikke-godkendte 
forsøgslægemidler end placebo og 
godkendte forsøgslægemidler, som ifølge 
forsøgsprotokollen ikke anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, og hvis 
anvendelse falder uden for normal klinisk 
praksis, indsender sponsor hvert år 
elektronisk en rapport om sikkerheden af 
hvert forsøgslægemiddel, der anvendes i et 
klinisk forsøg, som vedkommende er 
sponsor for, til agenturet.

Or. en
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Begrundelse

For forsøg, som anvender et forsøgslægemiddel til ikke-forskrevet brug, gør forslaget årlige 
sikkerhedsrapporter obligatoriske, selv i tilfælde af lav-interventionsforsøg. Sikkerhedsdata, 
som indsamles i årlige sikkerhedsrapporter fra produkter, der anvendes i overensstemmelse 
med normal klinisk praksis, vil ikke give yderligere oplysninger i forhold til, hvad der allerede 
vides om produkternes sikkerhedsprofil, og de ville føre til den unødvendig administrativ 
byrde uden gavn for patienterne. Bestemmelserne om sikkerhedsrapporter skal derfor ændres 
tilsvarende.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis et klinisk forsøg involverer 
brugen af mere end et forsøgslægemiddel, 
kan sponsor indsende en enkelt 
sikkerhedsrapport for alle de 
forsøgslægemidler, der anvendes i det 
pågældende forsøg. Sponsor skal i 
rapporten redegøre for årsagerne til 
beslutningen.

Or. en

Begrundelse

Hvis et klinisk forsøg involverer brugen af mere end et forsøgslægemiddel, bør sponsor have 
mulighed for at indsende en rapport for forsøget i stedet for en rapport for hvert 
forsøgslægemiddel. Dette er nødvendigt for at sikre, at der indrapporteres mere præcis 
information om sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med den kombinerede anvendelse af 
lægemidler.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår godkendte lægemidler, 
som ifølge forsøgsprotokollen anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, underretter 

1. For så vidt angår godkendte lægemidler, 
som ifølge forsøgsprotokollen anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, underretter 
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sponsor hvert år indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om alle
formodede alvorlige bivirkninger.

sponsor hvert år indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om alle 
formodede alvorlige bivirkninger. Hvis en 
sponsor på grund af manglende 
ressourcer ikke kan informere 
indehaveren af markedsføringstilladelsen, 
kan han i stedet informere agenturet.

Or. en

Begrundelse

Direkte rapportering af mistanke om alvorlige bivirkninger til indehaveren af 
markedsføringstilladelsen er yderst udfordrende, hvis ikke umulig, for ikke-kommercielle 
sponsorer i tilfælde, hvor der anvendes generiske lægemidler i forsøget, og hvor 
forsøgspersonerne får lægemidlet fra en række forskellige kilder. I mange forsøg anvendes 
standardforsøgslægemidler i kombination med det forsøgslægemiddel, der undersøges. I 
sådanne tilfælde kan disse forsøgslægemidler fås som generiske produkter, som bestilles 
uafhængigt af det enkelte hospital eller den enkelte praktiserende læge, og der er derfor ikke 
nogen direkte forbindelse mellem sponsor og indehaveren af markedsføringstilladelsen.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis sponsor er bekendt med, at der i 
forbindelse med et klinisk forsøg, som 
vedkommende er sponsor for, er sket en 
alvorlig overtrædelse af denne forordning 
eller af den udgave af forsøgsprotokollen, 
der var gældende på tidspunktet for 
overtrædelsen, underretter sponsor vis EU-
portalen de berørte medlemsstater om 
overtrædelsen senest syv dage efter at være 
blevet bekendt med overtrædelsen.

1. Hvis sponsor er bekendt med, at der i 
forbindelse med et klinisk forsøg, som 
vedkommende er sponsor for, er sket en 
alvorlig overtrædelse af denne forordning 
eller af den udgave af forsøgsprotokollen, 
der var gældende på tidspunktet for 
overtrædelsen, underretter sponsor vis EU-
portalen de berørte medlemsstater om 
overtrædelsen så hurtigt som muligt og
senest syv dage efter at være blevet 
bekendt med overtrædelsen.

Or. en

Begrundelse

Yderligere fremhævelse af, at enhver alvorlig overtrædelse skal indberettes så hurtigt som 
muligt, og at syvdagesperioden er den absolut sidste frist for at indberette, at der er sket en 
alvorlig overtrædelse. 
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Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I denne artikel forstås ved "en alvorlig 
overtrædelse" en overtrædelse, der i 
betydelig grad kan påvirke 
forsøgspersonernes sikkerhed og 
rettigheder eller pålideligheden og 
robustheden af de data, der genereres i det 
kliniske forsøg.

2. I denne artikel forstås ved "en alvorlig 
overtrædelse" en overtrædelse, der i 
betydelig grad kan påvirke 
forsøgspersonernes sikkerhed, rettigheder 
og velfærd eller pålideligheden og 
robustheden af de data, der genereres i det 
kliniske forsøg.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med forslagets artikel 3 skal forsøgspersonernes velfærd også 
understreges.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle oplysninger om det kliniske forsøg 
registreres, behandles, håndteres og 
opbevares på en måde, der muliggør 
korrekt indberetning, fortolkning og 
efterprøvning, samtidig med at 
fortroligheden af optegnelser og 
forsøgspersonernes personoplysninger 
beskyttes i overensstemmelse med den 
gældende lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger.

1. Alle oplysninger om det kliniske forsøg 
registreres, behandles, håndteres og 
opbevares i en rapport vedrørende kliniske 
undersøgelser på en måde, der muliggør 
korrekt indberetning, fortolkning og 
efterprøvning, samtidig med at 
fortroligheden af optegnelser og 
forsøgspersonernes personoplysninger 
beskyttes i overensstemmelse med den 
gældende lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Rapporten vedrørende kliniske undersøgelser indføres for at øge gennemsigtigheden.
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Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 55 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre anden EU-lovgivning kræver 
arkivering i en længere periode, 
opbevarer sponsor og investigator 
indholdet af masterfilen for det kliniske 
forsøg i mindst fem år efter det kliniske 
forsøgs afslutning. Forsøgspersonernes 
journaler opbevares dog i 
overensstemmelse med national 
lovgivning.

Sponsor og investigator opbevarer
indholdet af masterfilen for det kliniske 
forsøg i en ubegrænset periode efter det 
kliniske forsøgs afslutning. 
Forsøgspersonernes journaler opbevares 
dog i overensstemmelse med national 
lovgivning. Hvis sponsor ikke kan 
opbevare masterfilen, kan den opbevares i 
EU-databasen.

Or. en

Begrundelse

Hvis der skulle blive indledt en efterforskning mod en sponsor for forsømmelse, kan 
masterfilen for det kliniske forsøg være vital. Masterfilen bør derfor opbevares 
tidsubegrænset, med mindre andet er fastsat i national lovgivning. Masterfilen kan om 
nødvendigt opbevares i EU-databasen.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 er alle sponsorer ansvarlige 
for at udpege en ansvarlig sponsor for 
hvert af følgende punkter:

2. Uanset stk. 1 er alle sponsorer ansvarlige 
for at udpege en eller flere ansvarlige 
sponsorer for hvert af følgende punkter:

Or. en

Begrundelse

Sikrer større fleksibilitet for, hvordan ansvar fordeles mellem sponsorer.
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) svare på alle spørgsmål vedrørende det 
kliniske forsøg fra forsøgspersoner, 
investigatorer eller berørte medlemsstater

b) svare på alle spørgsmål vedrørende det 
kliniske forsøg fra forsøgspersoner, 
investigatorer eller berørte medlemsstater. 
Ved opfyldelsen af dette krav kan sponsor 
om nødvendigt uddelegere opgaver i 
henhold til artikel 68, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, at sponsorer kan uddelegere opgaver.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opretter og vedligeholder 
en database på EU-plan (i det følgende 
benævnt "EU-databasen"). Kommissionen 
betragtes som registeransvarlig for
databasen.

Kommissionen opretter og vedligeholder 
en database på EU-plan (i det følgende 
benævnt "EU-databasen"). Kommissionen 
betragtes som registeransvarlig for EU-
databasen og har ansvaret for at undgå 
unødvendig dublering mellem denne 
database og EudraCT- og 
EudraVigilance-databaserne.

Or. en

Begrundelse

For at undgå ekstra administrative byrder for ansøgerne sikrer Kommissionen som ansvarlig 
for den nye EU-database, at der ikke sker dublering med agenturets databaser. 
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-databasen oprettes for at gøre det 
muligt for medlemsstaternes kompetente 
myndigheder at samarbejde i det omfang, 
det er nødvendigt for anvendelsen af denne 
forordning, og at søge efter specifikke 
kliniske forsøg. Den gør det endvidere 
muligt for sponsorer at henvise til tidligere 
indgivelser af et ansøgningsdossier 
vedrørende godkendelse af et klinisk 
forsøg eller en væsentlig ændring.

2. EU-databasen oprettes for at gøre det 
muligt for medlemsstaternes kompetente 
myndigheder at samarbejde i det omfang, 
det er nødvendigt for anvendelsen af denne 
forordning, og at søge efter specifikke 
kliniske forsøg. Den gør det endvidere 
muligt for sponsorer at henvise til tidligere 
indgivelser af et ansøgningsdossier 
vedrørende godkendelse af et klinisk 
forsøg eller en væsentlig ændring. Den 
skal også give offentligheden og 
uafhængige forskere mulighed for at 
analysere resultaterne af kliniske forsøg.

Or. en

Begrundelse

Understreger, at et centralt mål med EU-databasen er at øge gennemsigtigheden for 
forsøgsresultater for patienter og forskere.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EU-databasen er offentligt tilgængelig, 
medmindre alle eller dele af de data og 
oplysninger, der er indeholdt deri, skal 
behandles fortroligt af følgende årsager:

3. EU-databasen er offentligt tilgængelig i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1049/2001, medmindre alle eller dele af 
de data og oplysninger, der er indeholdt 
deri, skal behandles fortroligt af følgende 
årsager:

Or. en

Begrundelse

Da Kommissionen skal oprette og vedligeholde databasen, bør den være tilgængelig for 
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offentligheden i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i 
Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel -86 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -86

Samarbejde mellem etiske komitéer

Kommissionen fremmer samarbejdet 
mellem etiske komitéer og udveksling af 
bedste praksis om etiske spørgsmål, 
herunder procedurer og principper for 
etiske vurderinger.
(Hvis denne tekst vedtages, skal den 
indsættes i kapitel XVIII.) 

Or. en

Begrundelse

For at gøre den etiske vurdering af kliniske forsøg klar og konsistent uden at skulle 
gennemføre en fuld harmonisering bør Kommissionen oprette en platform for at fremme 
samarbejde og udveksling af bedste praksis mellem etiske komitéer. Deltagelse i platformen 
bør være frivillig.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 13 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en erklæring om de etiske overvejelser, 
der indgår, og om hvordan principperne i 
Helsingfors-erklæringen er blevet 
overholdt

Or. en



PE504.236v01-00 44/51 PR\925718DA.doc

DA

Begrundelse

Som det fremgår af punkt 14 i Helsingfors-erklæringen bør en protokol indeholde en 
erklæring om de etiske overvejelser og om hvordan principperne i Helsingfors-erklæringen er 
blevet overholdt.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 13 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en diskussion af relevansen af det kliniske 
forsøg og dets design med henblik på 
vurdering i overensstemmelse med artikel 
6

en diskussion af relevansen af det kliniske 
forsøg og dets design med henblik på 
vurdering i overensstemmelse med artikel 
6, med henvisning til al eksisterende 
dokumentation, herunder systematiske 
vurderinger og metaanalyser

Or. en

Begrundelse

Hvis der findes en systematisk vurdering eller metaanalyse, bør den indgå i ansøgningen.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 13 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en beskrivelse af patienters inddragelse i 
forsøget, herunder angivelse af 
forskningsemner/-spørgsmål og 
forsøgsdesign

Or. en

Begrundelse
Niveauet for patientinddragelsen bør specificeres.
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Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 13 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hvis ældre eller kvinder er udelukket fra 
det kliniske forsøg, skal der gives en 
forklaring og begrundelse for disse 
eksklusionskriterier

hvis forsøgspersonerne ikke afspejler en 
afbalanceret fordeling i alder og/eller 
køn, skal dette begrundes og forklares

Or. en

Begrundelse

Præcisering af teksten: at medtage en enkelt kvindelig eller ældre forsøgsperson i 
forsøgsgruppen afhjælper ikke problemet med uforholdsmæssig repræsentation. 
Forsøgspopulationen bør være afbalanceret med hensyn til alder og køn, med mindre andet 
er begrundet.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 13 – led 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en fuldstændig statistisk analyseplan

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til pålideligheden af de data, der fremkommer ved et klinisk forsøg, bør 
sponsorerne på forhånd oplyse, hvordan de vil anvende data.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16a. Protokollen skal indeholde 
oplysninger vedrørende finansiering, 
sponsorer, institutionelle tilknytninger og 
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eventuelle andre potentielle 
interessekonflikter.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med punkt 14 i Helsingfors-erklæringen bør der i alle 
forskningsprotokoller indgå oplysninger om finansielle forbindelser og andre tilknytninger 
eller potentielle interessekonflikter.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 53 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

53a. Alle oplysninger til 
forsøgspersonerne eller deres juridiske 
repræsentanter bør opfylde de centrale 
kvalitetsprincipper: den bør være objektiv 
og upartisk, patientorienteret, 
evidensbaseret, opdateret, pålidelig, 
forståelig, tilgængelig, gennemsigtig og 
relevant og være konsekvent i forhold til 
lovpligtig information, hvor det er 
relevant.

Or. en

Begrundelse

Information - eller manglende information - har indflydelse både på patienters vilje til at 
deltage i kliniske forsøg og på deres engagement og stabilitet under forsøgene. Den 
information, der gives til potentielle forsøgspersoner, og måden, den bliver givet på, bør 
opfylde informationsbehovet hos de mennesker, som overvejer at deltage i et forsøg. Særlige 
patientgrupper kan have forskellige behov. Informationerne bør gives i en enkel form, 
suppleret af mere omfattende videnskabelig information til de personer, der ønsker dette. 
Oplysningerne bør være tilgængelige til enhver tid under forsøget.
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Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 53 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

53b. Ansøgerne bør opfordres til at lade 
informationen og dokumenter og 
procedurer vedrørende det informerede 
samtykke vurdere af patienter før 
indsendelsen for at sikre, at de er 
relevante og forståelige for patienterne.

Or. en

Begrundelse

Information - eller manglende information - har indflydelse både på patienters vilje til at 
deltage i kliniske forsøg og på deres engagement og stabilitet under forsøgene. Den 
information, der gives til potentielle forsøgspersoner, og måden, den bliver givet på, bør 
opfylde informationsbehovet hos de mennesker, som overvejer at deltage i et forsøg. Særlige 
patientgrupper kan have forskellige behov. Informationerne bør gives i en enkel form, 
suppleret af mere omfattende videnskabelig information til de personer, der ønsker dette. 
Oplysningerne bør være tilgængelige til enhver tid under forsøget.
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BEGRUNDELSE

Der er bred enighed blandt alle interessenter om, at der er et stort behov for at revidere den 
nuværende lovgivning om kliniske forsøg. Der har været et alvorligt fald i antallet af kliniske 
forsøg, som gennemføres i Europa, i de sidste fem år, hvilket i det mindste delvis skyldes 
nogle af foranstaltningerne i direktivet om kliniske forsøg. Fra 2007 til 2011 faldt antallet af 
forsøg, som blev gennemført i EU, med 25 %, idet mange forsøg flyttede til 
vækstmarkederne. Dette har ikke kun alvorlige økonomiske konsekvenser, det hindrer også 
medicinske fremskridt til skade for patienterne. Europa skal være konkurrencedygtigt og et 
attraktivt sted for lægemiddelvirksomheder at udføre deres forskning og samtidig fremme 
akademisk forskning og tilskynde til udvikling af lægemidler til sjældne sygdomme. Samtidig 
bør Europa være verdensførende inden for både patientsikkerhed og gennemsigtighed, til 
gavn for den offentlige tillid og god videnskab. 

Forordning eller direktiv?

Et af hovedproblemerne med det nuværende direktiv er netop dets juridiske form, altså at det 
er et direktiv. Kludetæppet af forskellige måder at gennemføre lovgivningen på i EU har gjort 
det vanskeligt og dyrt at gennemføre grænseoverskridende forsøg. Ordføreren støtter derfor 
varmt Kommissionens forslag om en forordning, som vil sikre en konsistent gennemførelse i 
hele EU. Det vil især være gavnligt for dem, der arbejder med sjældne sygdomme, hvor små 
patientgrupper gør det helt nødvendigt at arbejde på tværs af grænserne.

Godkendelsesfrister

Kommissionen har været ambitiøs og kræver meget af tilsynsmyndigheder, etiske komitéer og 
sponsorer. Et af de største problemer med det nuværende direktiv er de lange 
godkendelsesfrister, som gør det dyrere at gennemføre forsøg i Europa. Tidsfristerne er 
ambitiøse, men opnåelige, og de bygger på den nuværende bedste praksis i EU. Konceptet 
med stiltiende godkendelse vil være et effektivt incitament for de myndigheder, der 
godkender forsøg, til at gøre dette inden for fristen. Mange medlemsstater vil ønske at 
revidere denne model, og ordføreren anbefaler derfor Parlamentet at støtte Kommissionens 
forslag om godkendelsesfrister.

Mindre bureaukrati

Kommissionens forslag indeholder en række gode tiltag for at mindske bureaukratiet, og en af 
de mest positive idéer er EU-portalen. Den betyder, at sponsorer kun behøver indsende én 
fælles ansøgning til godkendelse, uanset hvor i EU, forsøget skal gennemføres, og uanset om 
det berører en eller flere stater. Et andet nyt tiltag, som ordføreren hilser velkommen, er idéen 
om lav-interventionsforsøg, som vil betyde væsentligt mindre bureaukrati for mere enkle og 
mindre risikable forsøg. Disse reduktioner af bureaukratiet er vigtige, men det vigtigste 
hensyn inden for alle aspekter af det kliniske forsøg bør altid være patienternes sikkerhed og 
velfærd.

Definitioner
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Kommissionen har foreslået den overordnede definition "kliniske undersøgelser", hvoraf 
"kliniske forsøg" udgør en mere snævert defineret undergruppe. Selv om tanken bag disse 
definitioner er forståelig, har det skabt forvirring blandt de berørte parter at give de to 
begreber forskellige betydninger, da begreberne anvendes i flæng i internationale 
retningslinjer. Ordføreren foreslår derfor, at definitionen "klinisk undersøgelse" ændres til 
"undersøgelse vedrørende et lægemiddel".

Etiske komitéer

Kommissionen har forsøgt at undgå spørgsmålet om etiske komitéer, fordi de er meget 
forskellige i Europa. Ordføreren er enig i, at bestemmelserne ikke bør være for præskriptive 
på EU-niveau med hensyn til, nøjagtig hvordan de etiske komitéer skal virke, men hun mener 
dog, at det er afgørende at præcisere, at etiske komitéer spiller en vigtig rolle med hensyn til 
at godkende forsøg og garantere patienternes sikkerhed og velfærd. Hun foreslår også, at 
Kommissionen opretter en platform, hvor etiske komitéer fra hele Europa kan diskutere, 
hvordan de godkender kliniske forsøg, og lære at samarbejde og udveksle bedste praksis. Hvis 
etiske komitéer sammen kan finde en mere harmoniseret måde at arbejde på, vil både 
sponsorer og patienter være bedre informeret om, hvad de kan forvente.

Nationalt erstatningssystem

Ordføreren støtter fuldt ud Kommissionens forslag om at etablere nationale 
erstatningssystemer. I dag er forsikringsudgifterne for nogle forsøg astronomiske, og dette kan 
afskrække mange sponsorer fra udføre dem overhovedet. Ofte er det akademiske forsøg, 
navnlig i sjældne sygdomme, som ganske enkelt presses ud af markedet af de høje 
forsikringsomkostninger. Denne type forsøg skal opmuntres og støttes, og derfor er det så 
vigtigt med et erstatningssystem. I dag bliver mange af de offentlige midler, der investeres i 
medicinsk forskning, brugt på forsikringspræmier. Driftsomkostningerne til et 
erstatningssystem ville være relativt små for medlemsstaterne, og der er gode eksempler fra 
Danmark og andre lande, som viser, hvordan det kan gøres.

Forsøgenes relevans

I dag gennemføres mange forsøg i patientpopulationer, som ikke nødvendigvis afspejler 
diversiteten i den befolkningsgruppe, hvor lægemidlet skal anvendes. Eksempelvis er kvinder 
ofte underrepræsenteret i forsøg, og der foreligger derfor færre data om, hvordan lægemidler 
specifikt indvirker på kvinder. Et andet eksempel er forsøg, som udelukker ældre, som i 
højere grad har ledsagesygdomme og komplikationer. Ordføreren har stillet en række forslag 
for at forsøge at gøre kliniske forsøg mere relevante for patientpopulationen. 

Inddragelse af patienterne

Kommissionen har foreslået at inddrage patienterne i vurderingen af kliniske forsøg, hvilket 
ordføreren fuldt ud støtter. Når alt kommer til alt er det patienterne, som bærer den potentielle 
risiko ved forsøget, og dem som får glæde af de potentielle fordele. Ordføreren vil gerne 
understrege, at disse patienter bør være erfarne og vidende, og at deres inddragelse ikke må 
opfattes som symbolsk.
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Forsøg i udviklingslande

Der udføres i stigende grad kliniske forsøg i udviklingslandene, hvilket rejser en række etiske 
spørgsmål. Der er flere foranstaltninger i Kommissionens forslag til at gøre noget ved dette, 
og det støtter ordføreren. For det første er der bestemmelsen om, at hvis en sponsor vil gøre 
brug af data fra et forsøg, som er gennemført uden for EU, skal forsøget have opfyldt 
standarder svarende til EU-lovgivningen, selv om dette bør udvides til at omfatte 
internationale retningslinjer om etik. Dette suppleres af bestemmelsen om, at Kommissionens 
embedsmænd skal inspicere reguleringen i tredjelande og sikre, at de har indført 
foranstaltninger, som sikrer samme niveau af patientsikkerhed og -velfærd. 

Gennemsigtighed

Et af de store problemer i øjeblikket er den manglende gennemsigtighed i kliniske 
forsøgsresultater. Dette har mindsket offentlighedens tillid til forsøg og deres resultater. 
Uafhængige forskere har ofte svært ved at få de data, de skal bruge for at verificere 
forsøgsresultater og gennemføre systematiske vurderinger, og mange data bliver tilbageholdt. 
Det er også velkendt, at når forsøg ikke er vellykkede, bliver resultaterne ofte aldrig 
publiceret eller gjort tilgængelige i det hele taget. Forsøg kan gennemføres gentagne gange, 
før det kommer til offentlighedens kendskab, at de er ineffektive eller endda farlige. 
Kommissionen foreslår nogle store skridt fremad med hensyn til gennemsigtighed ved at 
forslå, at der etableres en offentligt tilgængelig EU-database for kliniske forsøg, som 
indeholder oplysninger om alle forsøg, uanset om de har været vellykkede eller ej. Ordføreren 
mener imidlertid ikke, at et simpelt resumé af resultaterne fra sponsor er tilstrækkeligt, da det 
kunne være fordrejet og vildledende.

- Rapport vedrørende kliniske undersøgelser

Ordføreren anbefaler derfor, at sponsorerne skal forpligtes til at publicere en fuldstændig 
rapport vedrørende kliniske undersøgelser i EU-databasen. Rapporten vedrørende kliniske 
undersøgelser er en generelt accepteret international retningslinje og en omfattende 
redegørelse for, hvordan forsøgene blev gennemført, og hvilke resultater de førte til. Mange 
sponsorer udarbejder allerede disse rapporter, som indsendes til tilsynsmyndighederne i 
forbindelse med ansøgningen om markedsføringstilladelse. Rapporten indeholder et forenklet 
resumé, men også langt mere fyldestgørende resultater, som kan analyseres og kontrolleres af 
uafhængige forskere. Når patienter beslutter at deltage i et forsøg, sker det tydeligvis for at 
bidrage til medicinske fremskridt for dem selv og andre patienter i samme situation, ikke for 
at hjælpe en specifik virksomhed. Hvis mere viden om forsøgsresultater bliver delt, vil det 
ikke kun øge tilliden til lægemidler, men også fremskynde udviklingen af medicin, som kan 
redde liv. Det vil ikke kompromittere beskyttelsen af personoplysninger, da alle personlige 
patientoplysninger vil blive anonymiseret. Oplysninger, som virkelig er kommercielt 
fortrolige, vil blive behandlet i overensstemmelse med den eksisterende lovgivning om 
aktindsigt. 

- Sanktioner for sen indsendelse

Ordføreren foreslår endvidere, at medlemsstaterne udsteder bøder til sponsorer, som ikke 
opfylder deres forpligtelser med hensyn til gennemsigtighed. Ordføreren støtter
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Kommissionens forslag om at give sponsorer et år til at indsende alle oplysninger til 
databasen, hvilket er rigelig tid til at forberede de nødvendige oplysninger. Sponsorer, som 
ikke opfylder dette krav, bør idømmes sanktioner.

- Masterfil

Kommissionen har foreslået, at sponsorer arkiverer den kliniske masterfil for forsøget i 
mindst fem år. Det mener ordføreren ikke er tilstrækkeligt. Hvis der skulle blive indledt en 
efterforskning mod en sponsor for forsømmelse, kan masterfilen for det kliniske forsøg være 
vital. Ordføreren foreslår derfor, at masterfilen skal opbevares tidsubegrænset, med mindre 
andet er fastsat i national lovgivning. Masterfilen kan om nødvendigt opbevares i EU-
databasen.


