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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av 
humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0369),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 114 och 168.4 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0194/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 12 december 20121,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Vid kliniska prövningar bör 
försökspersonernas säkerhet och rättigheter 
skyddas, och de data som genereras bör 
vara tillförlitliga och robusta.

(1) Vid kliniska prövningar bör 
försökspersonernas säkerhet, rättigheter 
och välbefinnande skyddas, och de data 
som genereras bör vara tillförlitliga och 
robusta.

Or. en

Motivering

Enligt punkt 6 i Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration och artikel 28.2 i det 
föreliggande förslaget måste försökspersonernas välbefinnande gå före alla andra intressen.
Därför måste försökspersonernas välbefinnande betonas kraftigare i denna lagstiftning.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att möjliggöra en oberoende 
kontroll av att dessa principer följs bör 
tillstånd för kliniska prövningar ges på 
förhand.

(2) För att möjliggöra en oberoende 
kontroll av att dessa principer följs bör 
tillstånd för kliniska prövningar ges på 
förhand och de bör förhandsgodkännas av 
en etikkommitté.

Or. en

Motivering

Etiskt förhandsgodkännande är en förutsättning för alla kliniska prövningar. Enligt 
Helsingforsdeklarationen får forskning på människor utföras endast om forskningsprojektet 
godkänts av det behöriga organet efter en tvärvetenskaplig översyn av dess acceptabilitet ur 
etisk synvinkel.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De berörda medlemsstaterna bör 
samarbeta vid bedömningen av 
ansökningar om tillstånd för klinisk 
prövning. Samarbetet bör dock inte 
omfatta rent nationella frågeställningar, 
inte heller etiska aspekter på kliniska 
prövningar, såsom informerat samtycke. 

(6) De berörda medlemsstaterna bör 
samarbeta vid bedömningen av 
ansökningar om tillstånd för klinisk 
prövning. Samarbetet får dock utesluta 
rent nationella frågeställningar.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör fritt få besluta inom vilka områden de vill respektive inte vill samarbeta. 
I en situation där såväl människors rörlighet mellan EU-medlemsstaterna som den 
gränsöverskridande hälsovården ökar bör medlemsstaterna uppmuntras till åsiktsutbyte och 
samarbete också om de etiska aspekterna av kliniska prövningar, bland annat informerat 
samtycke. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Förfarandet bör vara flexibelt och 
effektivt för att undvika att kliniska 
prövningars start fördröjs av administrativa 
skäl.

(7) Förfarandet bör vara flexibelt och 
effektivt för att undvika att kliniska 
prövningars start fördröjs av administrativa 
skäl. De enskilda försökspersonernas 
rättigheter, säkerhet och välbefinnande 
bör gå före alla andra intressen.

Or. en

Motivering

Enligt punkt 6 i Helsingforsdeklarationen och artikel 28.2 i det föreliggande förslaget.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Vid bedömning av ansökningar om 
kliniska prövningar bör man särskilt beakta 
den förväntade terapeutiska nyttan och 
nyttan för folkhälsan (relevans) samt vilka 
risker och olägenheter de innebär för 
försökspersonen. När det gäller relevans 
bör flera aspekter beaktas, bland annat om 
den kliniska prövningen har 
rekommenderats eller föreskrivits av de 
myndigheter som ansvarar för 
bedömningen av läkemedel och som 
beslutar om de får släppas ut på 
marknaden.

(10) Vid bedömning av ansökningar om 
kliniska prövningar bör man särskilt beakta 
den förväntade terapeutiska nyttan och 
nyttan för folkhälsan (relevans) samt vilka 
risker och olägenheter de innebär för 
försökspersonen. När det gäller relevans 
bör flera aspekter beaktas, bland annat att 
det tillsetts att den grupp av 
försökspersoner som deltar i prövningen 
representerar den befolkningsgrupp som 
är avsedd att behandlas, samt om den 
kliniska prövningen har rekommenderats 
eller föreskrivits av de myndigheter som 
ansvarar för bedömningen av läkemedel 
och som beslutar om de får släppas ut på 
marknaden. Av omsorg om den kliniska 
prövningens relevans bör sponsorn, alltid 
när det är möjligt, tillhandahålla en 
systematisk översyn av befintliga data om 
prövningsläkemedlen. 

Or. en

Motivering

Kliniska prövningar ska återspegla målgrupperna bland befolkningen, något som också 
innefattar en balanserad fördelning mellan kön och åldersgrupper. Detta är nödvändigt för 
att man exakt ska kunna utvärdera om läkemedlen är säkra och effektiva för de personer som 
i sista hand kommer att behandlas med dem. Detta överensstämmer med punkt 5 i 
Helsingforsdeklarationen. För att ytterligare garantera att prövningen är relevant och 
således se till att försökspersonerna inte gått igenom en onödig prövning bör sponsorn gå 
igenom informationen om prövningsläkemedel och tillhandahålla den i sin ansökan.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Vissa aspekter i ansökan om klinisk 
prövning gäller nationella eller etiska 
frågeställningar. Dessa bör inte bedömas i 
samarbete med alla berörda 
medlemsstater.

utgår

Or. en

Motivering

Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till skäl 6. Medlemsstaterna bör fritt få 
besluta inom vilka områden de vill respektive inte vill samarbeta. I en situation där såväl 
människors rörlighet mellan EU-medlemsstaterna som den gränsöverskridande hälsovården 
ökar bör medlemsstaterna uppmuntras till åsiktsutbyte och samarbete också om de etiska 
aspekterna av kliniska prövningar, bland annat informerat samtycke. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Den berörda medlemsstaten bör 
fastställa vilket eller vilka organ som 
lämpligen bör delta i bedömningen. 
Beslutet beror på den interna 
organisationen i varje enskild medlemsstat. 
När medlemsstaterna fastställer det eller de 
lämpliga organen bör de se till att lekmän 
och patienter bereds möjlighet att delta. De 
bör också se till att nödvändig expertis är 
tillgänglig. Bedömningen bör emellertid 
alltid göras gemensamt av ett rimligt antal 
personer som tillsammans har de 
kvalifikationer och den erfarenhet som 
krävs, i enlighet med internationella 
riktlinjer. De personer som bedömer 
ansökan bör vara oberoende av sponsorn, 
den institution som fungerar som 

(14) Den berörda medlemsstaten bör 
fastställa vilket eller vilka organ som 
lämpligen bör delta i bedömningen. 
Beslutet beror på den interna 
organisationen i varje enskild medlemsstat. 
När medlemsstaterna fastställer det eller de 
lämpliga organen bör de se till att en 
oberoende etikkommitté med 
vårdpersonal, lekmän och patienter eller 
företrädare för patienterna bereds 
möjlighet att delta. De bör också se till att 
nödvändig expertis är tillgänglig. 
Bedömningen bör emellertid alltid göras 
gemensamt av ett rimligt antal personer 
som tillsammans har de kvalifikationer och 
den erfarenhet som krävs, i enlighet med 
internationella riktlinjer. De personer som 
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prövningsställe och prövarna samt av 
eventuell annan otillbörlig påverkan.

bedömer ansökan bör vara oberoende av 
sponsorn, den institution som fungerar som 
prövningsställe och prövarna samt av 
eventuell annan otillbörlig påverkan.

Or. en

Motivering

I enlighet med punkt 15 i Helsingforsdeklarationen måste en etikkommitté medverka vid 
bedömningsförfarandet. Kommissionens förslag är för vagt formulerat i detta hänseende. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I dagens läge är förfarandet för 
etisk bedömning högst olika i olika 
medlemsstater, ofta med olika organ på 
nationell, regional och lokal nivå och 
flera olika förfaranden, vilket leder till
olika bedömningar. Detta skapar dröjsmål 
och oenhetlighet. Det ligger både i de 
europeiska patienternas och i folkhälsans 
intresse att förfarandena och principerna 
för etisk bedömning harmoniseras bättre 
genom att etikkommittéerna utbyter 
exempel på bästa praxis. Därför bör 
kommissionen underlätta samarbetet 
mellan etikkommittéerna. 

Or. en

Motivering

För att skapa klarhet och konsekvens i de etiska bedömningarna av kliniska prövningar, utan 
att ändå ålägga bördan med fullständig harmonisering, bör kommissionen inrätta en 
plattform där etikkommittéerna uppmuntras samarbeta och utbyta bästa praxis. Deltagandet i 
plattformen bör vara frivilligt.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Sponsorn bör ha rätt att dra tillbaka 
ansökan om tillstånd för klinisk prövning. 
För att garantera att bedömningsförfarandet 
är tillförlitligt bör det emellertid bara vara 
möjligt att dra tillbaka tillståndsansökan för 
den kliniska prövningen i sin helhet. 
Sponsorn bör kunna lämna in en ny 
ansökan om tillstånd för klinisk prövning 
efter det att en ansökan har dragits tillbaka.

(16) Sponsorn bör ha rätt att dra tillbaka 
ansökan om tillstånd för klinisk prövning. 
För att garantera att bedömningsförfarandet 
är tillförlitligt bör det emellertid bara vara 
möjligt att dra tillbaka tillståndsansökan för 
den kliniska prövningen i sin helhet. 
Orsakerna till tillbakadragandet bör föras 
ut till kännedom via EU-portalen.
Sponsorn bör kunna lämna in en ny 
ansökan om tillstånd för klinisk prövning 
efter det att en ansökan har dragits tillbaka, 
förutsatt att eventuella tidigare 
tillbakadraganden förklaras i den nya 
ansökan.

Or. en

Motivering

Sponsorerna bör åläggas förklara varför de beslutat dra tillbaka en ansökan. Detta ger 
effektivitet och insyn, förbättrar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och hindrar 
sponsorerna att ”gå på jakt” efter godkännande av kliniska prövningar. Dessutom stämmer 
det överens med den nya lagstiftningen om läkemedelsövervakning (direktiv 2010/84/EU och 
förordning (EU) nr 1235/2010), där det ingår krav på att innehavare av godkännande för 
försäljning ska informera myndigheterna om varför en produkt dragits tillbaka från 
marknaden. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att öka insynen i kliniska 
prövningar bör de data från kliniska 
prövningar som lämnas in som stöd för en 
ansökan om klinisk prövning baseras 
endast på kliniska prövningar som 
registrerats i offentliga databaser.

(20) För att öka insynen i kliniska 
prövningar bör de data från kliniska 
prövningar som lämnas in som stöd för en 
ansökan om klinisk prövning baseras på 
kliniska prövningar som registrerats i 
offentliga databaser. Data från kliniska 
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prövningar som genomförts före denna 
förordnings tillämpningsdag bör införas i 
ett offentligt register som är ett 
primärregister eller partnerregister i 
Världshälsoorganisationens 
internationella registerplattform för 
kliniska prövningar.

Or. en

Motivering

Data från tidigare kliniska prövningar kan fortfarande vara relevanta. Av omsorg om 
tillförlitligheten hos data från tidigare kliniska prövningar bör man uppmuntra till att sådana 
prövningar registreras. Bland källorna till data bör man också ta med Clinicaltrials gov, som 
inte är ett primärregister, utan ett partnerregister, i Världshälsoorganisationens 
internationella registerplattform för kliniska prövningar.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Data från kliniska prövningar bör 
inte anses som affärshemligheter efter det 
att ett godkännande för försäljning 
inhämtats.

Or. en

Motivering

Av insynsskäl bör de data som genereras vid kliniska prövningar vara fullt tillgängliga efter 
det att en klinisk prövning lett fram till ett godkännande för försäljning.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna erkänns 
respekten för människans värdighet och 

(22) I Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna erkänns 
respekten för människans värdighet och 
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rätten till personlig integritet. I stadgan 
föreskrivs att den berörda personens fria 
och informerade samtycke krävs för alla 
interventioner på det biologiska och 
medicinska området. Direktiv 2001/20/EG 
innehåller omfattande bestämmelser om 
skydd av försökspersonerna. Dessa 
bestämmelser bör finnas kvar. 
Bestämmelserna om fastställande av legala 
ställföreträdare för personer som inte är 
beslutskompetenta och för underåriga 
varierar mellan medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna bör därför själva få 
fastställa den legala ställföreträdaren för 
personer som inte är beslutskompetenta 
och för underåriga.

rätten till personlig integritet. I stadgan 
föreskrivs att den berörda personens fria 
och informerade samtycke krävs för alla 
interventioner på det biologiska och 
medicinska området. Direktiv 2001/20/EG 
innehåller omfattande bestämmelser om 
skydd av försökspersonerna. Dessa 
bestämmelser bör finnas kvar. 
Försökspersoner från sårbara 
befolkningsgrupper, såsom personer som 
inte är beslutskompetenta, underåriga 
eller andra sårbara människor kräver 
ytterligare skyddsåtgärder.
Bestämmelserna om fastställande av legala 
ställföreträdare för personer som inte är 
beslutskompetenta och för underåriga 
varierar mellan medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna bör därför själva få 
fastställa den legala ställföreträdaren för 
personer som inte är beslutskompetenta 
och för underåriga.

Or. en

Motivering

De sårbaraste försökspersonerna behöver ytterligare skyddsåtgärder.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) I enlighet med internationella riktlinjer 
bör försökspersonens fria, informerade 
samtycke vara skriftligt, utom i 
exceptionella fall. Samtycket bör grunda 
sig på tydlig och ändamålsenlig 
information som försökspersonen har lätt 
att förstå.

(24) I enlighet med internationella riktlinjer 
bör försökspersonens fria, informerade 
samtycke ha getts skriftligt, utom i 
exceptionella fall. Samtycket bör grunda 
sig på tydlig och ändamålsenlig 
information som försökspersonen har lätt 
att förstå. När så är möjligt bör 
informationen ges muntligt och 
försökspersonen få tillfälle att ställa 
frågor, och försökspersonen bör också få 
ingående skriftlig information med rätt att 
behålla den. Försökspersonen bör få 
tillräckligt med tid för att hinna överväga 
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sitt beslut.

Or. en

Motivering

Information eller brist på information påverkar både patienternas vilja att delta i kliniska 
prövningar och deras engagemang och deltagande i prövningarna. När potentiella 
försökspersoner ges information bör innehållet i den och sättet att framställa den tillgodose 
behoven av information hos de personer som överväger att delta i en prövning. Olika 
patientpopulationer kan ha olika behov. Informationen bör ges i ett enkelt format och 
kompletteras med mera ingående vetenskaplig information till dem som vill ha det. 
Informationen bör finnas att tillgå när som helst under hela den tid då prövningen pågår.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Databasen bör innehålla all relevant 
information om den kliniska prövningen. 
Inga personuppgifter om de 
försökspersoner som deltar i den kliniska 
prövningen bör registreras i databasen. 
Informationen i databasen bör vara 
offentlig, om det inte finns särskilda skäl 
till att en viss uppgift inte bör 
offentliggöras i syfte att skydda enskilda 
personers rätt till respekt för privatlivet och 
skydd av personuppgifter i enlighet med 
artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.

(52) Databasen bör innehålla all relevant 
information om den kliniska prövningen. 
Alla kliniska prövningar bör registreras i 
databasen innan de inleds. Inlednings-
och avslutningsdatumen för värvningen 
av försökspersoner bör också 
offentliggöras i databasen. Inga 
personuppgifter om de försökspersoner 
som deltar i den kliniska prövningen bör 
registreras i databasen. Informationen i 
databasen bör vara offentlig, om det inte 
finns särskilda skäl till att en viss uppgift 
inte bör offentliggöras i syfte att skydda 
enskilda personers rätt till respekt för 
privatlivet och skydd av personuppgifter i 
enlighet med artiklarna 7 och 8 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Motivering

Uppgifter om när man inleder och avslutar värvningen av försökspersoner till kliniska 
prövningar bör finnas tillgängliga, så att patienterna lätt kan se vilka prövningar som finns 
att tillgå för dem.
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Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. studie avseende ett läkemedel: varje 
undersökning avseende människor vilken 
genomförs med avsikten att
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag till definition av ”klinisk studie” har skapat förvirring bland 
intressegrupperna, eftersom termerna ”klinisk studie” och ”klinisk prövning” används 
synonymt med varandra i internationella riktlinjer.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) prövningsläkemedlen enligt protokollet 
till den kliniska studien inte används i 
enlighet med villkoren i godkännandet för 
försäljning i den berörda medlemsstaten 
och de används på ett sätt som inte ingår i 
gängse klinisk praxis, eller

Or. en

Motivering

Förtydligande av texten. Inom många behandlingsprotokoll är det standard att läkemedel inte 
används i enlighet med villkoren i godkännandet för försäljning och därför måste det göras 
klart att undersökningar där det samlas in uppgifter om fall där det är standard att läkemedel 
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används på detta sätt inte ska anses som kliniska prövningar.

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) prövningsläkemedlen enligt 
prövningsprotokollet används i enlighet 
med villkoren i godkännandet för 
försäljning i någon av de berörda 
medlemsstaterna eller, om ett läkemedel 
används på annat sätt än vad som 
föreskrivs i villkoren i godkännandet för 
försäljning, användningen sker med stöd 
av tillräckliga offentliggjorda rön 
och/eller riktlinjer för standardbehandling, 
och

Or. en

Motivering

I samband med ett flertal sällsynta sjukdomar är det gängse praxis att läkemedlen för 
behandling av dem nästan alltid används på annat sätt än vad som föreskrivs i godkännandet 
för försäljning. För att inte grundläggande skillnader ska uppstå mellan medlemsstaterna när 
de tillämpar definitionen på begreppet låginterventionsprövning, också i samband med att 
läkemedel används på annat sätt än vad som föreskrivs i godkännandet för försäljning, bör 
det anges vad som är en acceptabel evidensnivå och om behandlingen vid prövningen bara 
syftar till att jämföra olika behandlingar som är gängse praxis bör prövningen anses som en 
låginterventionsprövning, oavsett om läkemedlen används på annat sätt än vad som föreskrivs 
i godkännandet för försäljning.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Låginterventionsprövningar får också 
innefatta administrering av placebo, om 
användningen av placebo innebär endast 
en minimal ytterligare risk för 
försökspersonernas säkerhet eller 
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välbefinnande jämfört med normal klinisk 
praxis.

Or. en

Motivering

Här skapas säkerhet om att en klinisk prövning fortfarande kan motsvara definitionen på en 
låginterventionsprövning om placebo används utan att detta ökar risken för 
försökspersonerna.

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. etikkommitté: ett oberoende organ i 
en medlemsstat med vårdpersonal, lekmän 
och minst en mycket erfaren och kunnig 
patient eller patientföreträdare med 
uppgift att skydda försökspersonernas 
rättigheter, säkerhet och välbefinnande 
och offentligen tillförsäkra detta skydd.

Or. en

Motivering

I enlighet med punkt 15 i Helsingforsdeklarationen måste en etikkommitté medverka vid 
bedömningsförfarandet. Kommissionens förslag är för vagt formulerat i detta hänseende.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – punkt 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

I enlighet med punkt 24 i Helsingforsdeklarationen och med artikel 29 i denna förordning 
måste informerat samtycke ges frivilligt. 

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – punkt 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30a. klinisk studierapport: en rapport med 
det fullständiga protokollet och eventuella 
senare ändringar av det och datum för 
det, en statistisk analysplan, 
sammanfattade uppgifter om effektivitet 
och säkerhet för alla resultat och 
individuella avidentifierade 
patientuppgifter i form av tabeller eller 
förteckningar, i enlighet med riktlinjerna 
från International Conference on 
Harmonisation of Technical 
Requirements for Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use (ICH) 
om struktur och innehåll i kliniska 
studierapporter (ICH 3),

Or. en

Motivering
Den kliniska studierapporten införs, av omsorg om ökad insyn. Det här är internationellt 
vedertagna riktlinjer för hur en fullständig beskrivning av en klinisk prövning med tillhörande 
resultat ska utarbetas. Detta kommer att hjälpa sponsorerna att tillhandahålla harmoniserad 
information och öka insynen genom att avsevärt öka mängden data som finns att tillgå för 
allmänheten och för oberoende forskare.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Kliniska prövningar bör genomföras endast om resultaten är relevanta för att man bättre ska 
kunna förebygga och behandla sjukdomar. En prövnings relevans är ett av 
bedömningskriterierna enligt artikel 6 och bör därför tas med i de allmänna principerna för 
kliniska prövningar.

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Den förväntade terapeutiska nyttan och
folkhälsonyttan med beaktande av

i) Den förväntade terapeutiska nyttan,
folkhälsonyttan och nyttan för 
livskvaliteten med beaktande av

Or. en

Motivering

I bedömningen i del I måste den rapporterande medlemsstaten utvärdera tillämpningen vid 
den kliniska prövningen med beaktande av vilken nytta den väntas medföra för patienternas 
livskvalitet, i samband med övervägandet av olika faktorer.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kliniska prövningar bör återspegla målgrupperna bland befolkningen, något som också 
innefattar en balanserad fördelning mellan kön och åldersgrupper. Detta är nödvändigt för 
att man exakt ska kunna utvärdera om läkemedlen är säkra och effektiva för de personer som 
i sista hand kommer att behandlas med dem. Detta bör bedömas vid överväganden av 
prövningens relevans. 

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Data från kliniska prövningar kan anses som tillförlitliga och robusta endast om de adekvat 
återspeglar de befolkningsgrupper (t.ex. kvinnor, äldre personer) som sannolikt kommer att 
använda den produkt som är föremål för undersökning.

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

eller livskvalitet som det medicinska 
tillstånd för vilket prövningsläkemedlet 
undersöks kan innebära.

Or. en

Motivering

Den potentiella nyttan för en patients livskvalitet bör också beaktas.

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Den rapporterande medlemsstaten bör i del I bedöma huruvida de centrala inslagen i 
informerat samtycke, enligt föreskrifterna i kapitel V, följts. Visserligen kan de enskilda 
medlemsstaterna själva bäst bedöma olika aspekter med anknytning till kulturen, men de 
centrala inslagen som fastställs i kapitel V bör också bedömas i del I.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den rapporterande medlemsstaten ska i 
god tid sända en preliminär version av 
del I i utredningsrapporten till de berörda 
medlemsstaterna och i förekommande fall 
ange varför vissa överväganden inte tagits 
med i utredningsrapporten.

Or. en
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Motivering

Den rapporterande medlemsstatens skyldighet att vederbörligen beakta de överväganden som 
uttryckts av de berörda medlemsstaterna måste skärpas. Därför föreslås det att den 
rapporterande medlemsstaten ska sända den preliminära versionen av del I i 
utredningsrapporten till de berörda medlemsstaterna, tillsammans med en motivering till hur 
dessa överväganden utvärderats.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedömningen av de aspekter som avses i 
första stycket ska utgöra del II i 
utredningsrapporten.

Bedömningen av de aspekter som avses i 
första stycket ska utgöra del II i 
utredningsrapporten och den 
rapporterande medlemsstaten ska 
sammanföra dem med
utredningsrapporten.

Or. en

Motivering

Förtydligande av texten.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personer som bedömer ansökan Personer som bedömer ansökan (del I och 
del II)

Or. en

Motivering

Noteras bör att samma villkor gäller för de personer som bedömer ansökan, både i del I och i 
del II, och att etikkommittéerna också deltar i bedömningen av del I.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personer som bedömer ansökan ska 
redogöra för eventuella ekonomiska och 
personliga intressen och redogörelsen ska 
göras tillgänglig i EU:s databas. 

Or. en

Motivering

Det behövs starkare garantier för att de personer som bedömer ansökan är oberoende.

Ändringsförslag 32

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 för 
att garantera uppfyllandet av 
vetenskapliga och etiska kvalitetskrav.

Or. en

Motivering
Det måste göras klart att etiska och vetenskapliga frågor inte skiljs åt så att de kommer att 
ingå i del I respektive i del II i utredningsrapporten.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

en ståndpunkt som intas av en
etikkommitté. Kommissionen ska, 
utgående från gängse god praxis, utarbeta 
riktlinjer för patientmedverkan.

Or. en

Motivering

I enlighet med punkt 15 i Helsingforsdeklarationen måste en etikkommitté medverka vid 
bedömningsförfarandet. Kommissionens förslag är för vagt formulerat i detta hänseende.

Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om försökspersonerna kommer från 
andra sårbara befolkningsgrupper ska det 
vid bedömningen av ansökan om tillstånd 
för klinisk prövning tas särskild hänsyn 
till sakkunskap från fackmän inom 
området eller till råd som inhämtats om 
kliniska, etiska och psykosociala frågor 
inom området.

Or. en

Motivering

Det behövs kliniska prövningar där företrädare för sårbara befolkningsgrupper medverkar 
(till exempel personer som lider av flera olika sjukdomar samt äldre och bräckliga 
människor) för att de ska kunna erbjudas bättre behandling och dessa prövningar bör utföras 
under betingelser som ger försökspersonerna bästa möjliga skydd.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn får återkalla sin ansökan när som 
helst fram till bedömningsdatumet. I ett 
sådant fall ska ansökan återkallas med 

Sponsorn får återkalla sin ansökan när som 
helst fram till bedömningsdatumet. I ett 
sådant fall ska ansökan återkallas med 



PE504.236v01-00 24/50 PR\925718SV.doc

SV

avseende på alla berörda medlemsstater. avseende på alla berörda medlemsstater. 
Orsakerna till återkallandet ska föras ut 
till kännedom för alla berörda 
medlemsstater och lämnas in till EU-
portalen.

Or. en

Motivering

Av omsorg om ökad insyn bör orsakerna till återkallandet offentliggöras. Detta stämmer 
också överens med den nya lagstiftningen om läkemedelsövervakning (direktiv 2010/84/EU 
och förordning (EU) nr 1235/2010), där det ingår krav på att innehavare av godkännande för 
försäljning ska informera myndigheterna om varför en produkt dragits tillbaka från 
marknaden. 

Ändringsförslag 36

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 
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 berörd medlemsstat. 
Ansökan ska betraktas som en ny ansökan 
om tillstånd för en annan klinisk prövning. 
En förklaring om tidigare ansökningar 
som återkallats eller fått avslag ska tas 
med i den nya ansökan.

Or. en

Motivering

Av omsorg om effektivitet, insyn och fullständig information bör en förklaring om tidigare 
återkallanden eller avslag tas med i den nya ansökan.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En tydlig beskrivning av den väsentliga 
ändringen.

b) En tydlig beskrivning av den väsentliga 
ändringens art, orsaker och innehåll.

Or. en

Motivering

Om ändringar görs av en prövning bör detta av omsorg om insynen förklaras fullständigt.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När hänvisning görs i ansökan till data 
som genererats vid en klinisk prövning, ska 
den kliniska prövningen ha genomförts i 
enlighet med denna förordning.

4. När hänvisning görs i ansökan till data 
som genererats vid en klinisk prövning, ska 
den kliniska prövningen ha genomförts i 
enlighet med denna förordning, eller, om 
den genomförts före tillämpningsdagen 
för denna förordning, i enlighet med 
direktiv 2001/20/EG.

Or. en

Motivering

I artikeln tas det inte hänsyn till att tidigare prövningar kan bidra med data till nya 
tillämpningar som kommer att föregå den nya förordningen.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en klinisk prövning har genomförts 
utanför unionen ska den följa principer 

5. Om en klinisk prövning som avses i 
punkt 4 har genomförts utanför unionen 
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som motsvarar de som fastställs i denna 
förordning för försökspersoners rättigheter 
och säkerhet samt tillförlitligheten och 
robustheten hos de data som genereras vid 
den kliniska prövningen.

ska den följa denna förordning och 
respektera de etiska principerna i 
Världsläkarförbundets 
Helsingforsdeklaration och i de 
internationella etiska riktlinjerna för
biomedicinsk forskning avseende 
människor, som utfärdats av Council for 
International Organizations of Medical 
Sciences, i frågor som gäller 
försökspersoners rättigheter, säkerhet och 
välbefinnande samt tillförlitligheten och 
robustheten hos de data som genereras vid 
den kliniska prövningen.

Or. en

Motivering

Kliniska prövningar i tredjeländer bör ske enligt samma normer för säkerhet och 
patientskydd som i EU, så att deltagarnas säkerhet och välbefinnande alltid går före alla 
andra intressen. Att tala om ”principer som motsvarar” lämnar alltför stort 
tolkningsutrymme. De etiska principerna i Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration och 
riktlinjerna från Council for International Organizations of Medical Sciences bör respekteras 
vid alla studier, även sådana som görs utanför EU.

Ändringsförslag 40

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. Data som bygger på kliniska prövningar 
som genomförts från och med 
[tillämpningsdagen för denna förordning] 
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 ett 
partnerregister i 
Världshälsoorganisationens internationella 
registerplattform för kliniska prövningar.

Or. en
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Motivering

Här klarläggs att detta gäller bara för prövningar som genomförts efter det att denna 
förordning trätt i kraft. Bland källorna till data bör man också ta med Clinicaltrials gov, som 
inte är ett primärregister, utan ett partnerregister, i Världshälsoorganisationens 
internationella registerplattform för kliniska prövningar.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Data som bygger på kliniska prövningar 
som genomförts före [tillämpningsdagen 
för denna förordning] ska införas i ett 
offentligt register som är ett 
primärregister eller partnerregister i 
Världshälsoorganisationens 
internationella registerplattform för 
kliniska prövningar. 

Or. en

Motivering

Data från tidigare kliniska prövningar kan fortfarande vara relevanta och av omsorg om 
tillförlitligheten hos data från tidigare kliniska prövningar bör man uppmuntra till att sådana 
prövningar registreras. Bland källorna till data bör man också ta med Clinicaltrials gov, som 
inte är ett primärregister, utan ett partnerregister, i Världshälsoorganisationens 
internationella registerplattform för kliniska prövningar.

Ändringsförslag 42

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.

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

Or. en
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Motivering

Den potentiella nyttan för en patients livskvalitet bör också beaktas.

Ändringsförslag 43

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, antingen genom ett 
möte på förhand med prövaren, en medlem 
i forskarlaget eller en lämpligt kvalificerad 
person, eller genom annan kontakt på 
lämpligt sätt, 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. Vid mötet på förhand eller genom 
kontakt på annat lämpligt sätt, såsom 
avses i det ovansagda, ska den potentiella 
försökspersonen också informeras om sin 
rätt att vägra delta i den kliniska 
prövningen utan negativa följder.

Or. en

Motivering

(i) Lydelsen ”möte” är problematisk eftersom den ger vid handen att personerna möts öga 
mot öga, vilket inte alltid är möjligt. Försökspersoner vid kliniska prövningar värvas också 
brevledes. (ii) Det måste framhållas att en försöksperson inte bara har rätt att dra sig tillbaka 
från en prövning utan också att en potentiell försöksperson när som helst före 
inskrivning/värvning får vägra ställa upp i en prövning, utan att för den skull drabbas av 
några konsekvenser.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Försökspersonens rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande ska ges företräde 
framför vetenskapens och samhällets
behov.

2. Försökspersonens rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande ska ges företräde 
framför alla andra intressen.

Or. en

Motivering

Enligt punkt 6 i Helsingforsdeklarationen bör försökspersonernas välbefinnande gå före alla 
andra intressen, bland dem också kommersiella eller (personliga) akademiska intressen.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska skriftligen ge ett 
frivilligt informerat samtycke, som ska 
vara daterat och undertecknat, efter att han 
eller hon har blivit vederbörligen
informerad om prövningens art, betydelse, 
konsekvenser och risker. Samtycket ska 
dokumenteras på lämpligt sätt. Om 
försökspersonen är oförmögen att skriva 
kan i undantagsfall ett muntligt samtycke 
ges i närvaro av minst ett oberoende vittne. 
Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska få en kopia av det 
dokument genom vilket det informerade 
samtycket har getts.

1. Försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare ska skriftligen ge ett 
frivilligt informerat samtycke, som ska 
vara daterat och undertecknat, efter att han 
eller hon har blivit fullständigt informerad 
om prövningens art, betydelse, 
konsekvenser och risker. När så är möjligt 
ska informationen om prövningens art, 
betydelse, konsekvenser och risker ges 
muntligt och försökspersonen få tillfälle 
att ställa frågor, och försökspersonen ska 
också få ingående skriftlig information 
med rätt att behålla den. I annat fall får 
informationen ges skriftligt. Samtycket 
ska dokumenteras på lämpligt sätt. 
Försökspersonen ska få tillräckligt med 
tid för att hinna överväga sitt beslut. Om 
försökspersonen är oförmögen att skriva 
kan i undantagsfall ett muntligt samtycke 
ges i närvaro av minst ett oberoende vittne. 
Försökspersonen eller dennes legala 
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ställföreträdare ska få en kopia av det 
dokument genom vilket det informerade 
samtycket har getts.

Or. en

Motivering

Information eller brist på information påverkar både patienternas vilja att delta i kliniska 
prövningar och deras engagemang och deltagande i prövningarna. När potentiella 
försökspersoner ges information bör innehållet i den och sättet att framställa den tillgodose 
behoven av information hos de personer som överväger att delta i en prövning. Olika 
patientpopulationer kan ha olika behov. Informationen bör ges i ett enkelt format och 
kompletteras med mera ingående vetenskaplig information till dem som vill ha det. 
Informationen bör finnas att tillgå när som helst under hela den tid då prövningen pågår.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den skriftliga information som ges till 
försökspersonen och/eller dennes legala 
ställföreträdare i syfte att inhämta
informerat samtycke ska vara kortfattad, 
tydlig, relevant och begriplig för en 
lekman. Informationen ska innehålla både 
medicinska och juridiska fakta. 
Försökspersonen ska också få information 
om sin rätt att återkalla samtycket.

2. All skriftlig information som ges till 
försökspersonen och/eller dennes legala 
ställföreträdare innan informerat samtycke 
inhämtats från vederbörande ska vara 
kortfattad, tydlig, relevant och begriplig för 
en lekman. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt informationsbehoven hos 
enskilda försökspersoner och särskilda 
patientpopulationer, liksom åt de metoder 
som används för att ge information. 
Informationen ska innehålla både 
medicinska och juridiska fakta. 
Försökspersonen ska också få information 
om sin rätt att när som helst återkalla 
samtycket.

Or. en

Motivering

Information eller brist på information påverkar både patienternas vilja att delta i kliniska 
prövningar och deras engagemang och deltagande i prövningarna. När potentiella 
försökspersoner ges information bör innehållet i den och sättet att framställa den tillgodose 
behoven av information hos de personer som överväger att delta i en prövning. Olika 
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patientpopulationer kan ha olika behov. Informationen bör ges i ett enkelt format och 
kompletteras med mera ingående vetenskaplig information till dem som vill ha det. 
Informationen bör finnas att tillgå när som helst under hela den tid då prövningen pågår.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Efter samråd med de relevanta 
intressegrupperna, bland annat 
patientorganisationer, ska kommissionen 
ta fram riktlinjer om vilken information 
som försökspersoner och potentiella 
försökspersoner ska få om informerat 
samtycke samt om hur samtycket ska 
utformas och framläggas.

Or. en

Motivering

Information eller brist på information påverkar både patienternas vilja att delta i kliniska 
prövningar och deras engagemang och deltagande i prövningarna. När potentiella 
försökspersoner ges information bör innehållet i den och sättet att framställa den tillgodose 
behoven av information hos de personer som överväger att delta i en prövning. Olika 
patientpopulationer kan ha olika behov. Informationen bör ges i ett enkelt format och 
kompletteras med mera ingående vetenskaplig information till dem som vill ha det. 
Informationen bör finnas att tillgå när som helst under hela den tid då prövningen pågår.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Försökspersonerna ska få information 
om resultaten av den kliniska prövning de 
deltagit i, efter det att prövningen 
slutförts.

Or. en
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Motivering

För att öka insynen och för att försökspersonerna ska dra största möjliga nytta av kliniska 
prövningar bör de informeras om resultaten av dem.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Kliniska prövningar på försökspersoner 
från andra sårbara befolkningsgrupper

1. Kliniska prövningar på försökspersoner 
från andra sårbara befolkningsgrupper 
får genomföras endast om samtliga villkor 
nedan, utöver de villkor som anges i 
artikel 28, uppfylls:
(a) Personal som är utbildad för eller har 
erfarenhet av att arbeta med denna grupp 
har gett försökspersonen all relevant 
information om prövningen, riskerna och 
nyttan. 
(b) Prövaren tar vederbörlig hänsyn till 
uttryckliga önskemål från en 
försöksperson som har förmåga att inta 
en ståndpunkt och bedöma den 
information han eller hon fått, om att 
vägra delta eller när som helst avsluta sitt 
deltagande i den kliniska prövningen.
(c) Inga incitament eller ekonomiska 
förmåner ges, med undantag för 
ersättning för deltagandet i den kliniska 
prövningen.
(d) Forskningen har antingen ett direkt 
samband med ett medicinskt tillstånd som 
den berörde försökspersonen lider av eller 
har relevans för den sårbara 
befolkningsgruppen.
(e) Den kliniska prövningen har 
utformats för att minimera smärta, 
obehag, rädsla och alla andra förutsebara 
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risker som hör samman med sjukdomen, 
och både risktröskeln och graden av 
lidande har definierats särskilt och ses 
regelbundet över.
(f) Den kliniska prövningen är av direkt 
nytta för patientgruppen (till exempel i 
form av bättre livskvalitet).
2. Försökspersonen ska delta i 
förfarandet för inhämtande av samtycke 
på ett sätt som är anpassat till hans eller 
hennes situation och förmåga.

Or. en

Motivering

Det behövs kliniska prövningar där företrädare för sårbara befolkningsgrupper medverkar 
(till exempel personer som lider av flera olika sjukdomar samt äldre och bräckliga 
människor) för att dessa grupper ska kunna erbjudas bättre behandling och dessa prövningar 
bör utföras under betingelser som ger försökspersonerna bästa möjliga skydd.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led (e)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Den kliniska prövningen innebär en 
minimal risk och en minimal börda för 
försökspersonen.

e) Den kliniska prövningen innebär en 
proportionerlig risk med hänsyn tagen till 
det bakomliggande livshotande 
medicinska tillståndet och en 
proportionerlig börda för försökspersonen.

Or. en

Motivering

I samband med ett livshotande medicinskt tillstånd bör kraven i fråga om risk och börda stå i 
proportion till hur allvarligt tillståndet är.
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in en 
sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen till EU-databasen.

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in 
den kliniska studierapporten, inklusive en 
för lekmän begriplig sammanfattning av 
den kliniska prövningen till EU-databasen.

Om det av vetenskapliga skäl inte är 
möjligt att lämna in en sammanfattning av 
resultaten inom ett år ska 
sammanfattningen lämnas in så fort den är 
tillgänglig. I detta fall ska det i 
prövningsprotokollet anges när resultaten 
kommer att lämnas in och ges en 
förklaring.

Om det av vetenskapliga skäl inte är 
möjligt att lämna in den kliniska 
studierapporten inom ett år ska den 
lämnas in så fort den är tillgänglig. I detta 
fall ska det i prövningsprotokollet anges 
när resultaten kommer att lämnas in och 
ges en förklaring.

Or. en

Motivering

Den kliniska studierapporten införs av omsorg om ökad insyn. En enkel sammanfattning kan 
vara partisk och missvisande. En klinisk studierapport ger en fullständig redogörelse för 
prövningen och erbjuder ett harmoniserat sätt att lägga fram fullständiga resultat. Om 
allmänheten har tillgång till denna information kommer allmänheten att få ökat förtroende 
för resultaten, samtidigt som en bättre expertgranskning av studierna möjliggörs.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en sponsor inte fullgör den 
skyldighet som avses i punkt 3 ska de 
berörda medlemsstaterna påföra böter. 

Or. en

Motivering

För att säkerställa efterlevnad av föreskriften om att sammanfattningen av resultaten och den 
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kliniska studierapporten ska lämnas in inom 12 månader bör medlemsstaterna ha rätt att 
påföra böter. 

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För tillämpningen av denna förordning 
ska en klinisk prövning som fått förbud att 
fortsätta eller som tillfälligt avbrutits och 
som inte återupptas anses vara slut den dag 
då sponsorns beslut om att inte återuppta 
den kliniska prövningen är daterat. Om en 
klinisk prövning avslutas i förtid ska det 
datum detta sker anses vara prövningens 
slutdatum.

4. För tillämpningen av denna förordning 
ska en klinisk prövning som fått förbud att 
fortsätta eller som tillfälligt avbrutits och 
som inte återupptas anses vara slut den dag 
då sponsorns beslut om att inte återuppta 
den kliniska prövningen är daterat. Om en 
klinisk prövning avslutas i förtid ska det 
datum detta sker anses vara prövningens 
slutdatum. Efter 12 månader av tillfälligt 
avbrott ska data från den kliniska 
prövningen sändas in till EU-databasen, 
fastän de är ofullständiga. Orsakerna till 
att en klinisk prövning tillfälligt avbrutits 
ska offentliggöras i EU-databasen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att orsakerna till att en klinisk prövning tillfälligt avbrutits offentliggörs i EU-
databasen. Orsakerna kan omfatta att läkemedlet inte föreföll effektivt eller att det hade 
alltför många biverkningar och allt detta kan vara väsentlig information, både för 
patientsäkerheten och för framtida forskare, för att dubbelarbete inom forskningen ska kunna 
undvikas.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller andra prövningsläkemedel 
än placebo som inte godkänts för 
försäljning och prövningsläkemedel som 
godkänts för försäljning, vilka enligt 
prövningsprotokollet inte används i 

1. När det gäller andra prövningsläkemedel 
än placebo som inte godkänts för 
försäljning och prövningsläkemedel som 
godkänts för försäljning, vilka enligt 
prövningsprotokollet inte används i 
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enlighet med villkoren för godkännandet 
för försäljning ska sponsorn varje år lämna 
in en rapport i elektronisk form till 
läkemedelsmyndigheten om säkerheten hos 
varje prövningsläkemedel som används i 
en klinisk prövning som han eller hon är 
sponsor för.

enlighet med villkoren för godkännandet 
för försäljning och inte heller i enlighet 
med gängse klinisk praxis ska sponsorn 
varje år lämna in en rapport i elektronisk 
form till läkemedelsmyndigheten om 
säkerheten hos varje prövningsläkemedel 
som används i en klinisk prövning som han 
eller hon är sponsor för.

Or. en

Motivering

Enligt förslaget ska det bli obligatoriskt med årliga säkerhetsrapporter vid prövningar där 
prövningsläkemedel inte används i enlighet med villkoren för godkännandet för försäljning, 
till och med om det handlar om låginterventionsprövningar. Om man årligen i 
säkerhetsrapporter samlar in säkerhetsdata om produkter som används i enlighet med gängse 
klinisk praxis får man inte veta något annat om läkemedlens säkerhetsprofil än vad man 
redan känner till, och resultatet skulle bli en onödig administrativ börda som inte vore till 
någon nytta för patienterna. Föreskrifterna om säkerhetsrapportering bör därför ses över 
utgående från detta.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en klinisk prövning innefattar fler 
än ett enda prövningsläkemedel får 
sponsorn sända in en enda 
säkerhetsrapport om alla 
prövningsläkemedel som använts vid 
prövningen. Sponsorn ska i rapporten 
ange orsakerna till detta beslut.

Or. en

Motivering

Om det används fler än ett enda prövningsläkemedel vid en och samma kliniska prövning bör 
sponsorerna få sända in en rapport om den kliniska prövningen, i stället för en rapport om 
vart och ett av prövningsläkemedlen. Det här behövs för att man ska kunna ge exaktare 
rapporter om säkerhetsfrågor i samband med att flera läkemedel används samtidigt.
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller läkemedel som godkänts 
för försäljning och som, enligt 
prövningsprotokollet, används i enlighet 
med villkoren för godkännandet för 
försäljning ska sponsorn varje år rapportera 
alla misstänkta allvarliga biverkningar till 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning.

1. När det gäller läkemedel som godkänts 
för försäljning och som, enligt 
prövningsprotokollet, används i enlighet 
med villkoren för godkännandet för 
försäljning ska sponsorn varje år rapportera 
alla misstänkta allvarliga biverkningar till 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning. När en sponsor på grund av 
brist på resurser inte kan rapportera till 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning får sponsorn i stället 
rapportera till läkemedelsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Att direkt rapportera misstänkta allvarliga biverkningar till innehavaren av godkännandet för 
försäljning är en oerhörd utmaning, om inte rentav omöjligt, för icke-kommersiella 
sponsorer, om generiska läkemedel används vid prövningen och om försökspersonerna får 
läkemedlet från flera olika källor. Det händer ofta vid kliniska prövningar att 
prövningsläkemedel som redan finns ute i handeln används tillsammans med det 
prövningsläkemedel som är föremål för undersökning. Då kan det hända att de förstnämnda 
prövningsläkemedlen finns att tillgå som ett generiskt läkemedel som beställs skilt för sig av 
sjukhuset eller allmänläkaren, så att det inte finns någon direkt koppling mellan sponsorn och 
innehavaren av godkännandet för försäljning.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om sponsorn känner till att det vid en 
klinisk prövning som han är sponsor för 
har skett en allvarlig överträdelse av denna 
förordning eller av den version av 
prövningsprotokollet som gäller vid 
tidpunkten för överträdelsen ska han via 

1. Om sponsorn känner till att det vid en 
klinisk prövning som han är sponsor för 
har skett en allvarlig överträdelse av denna 
förordning eller av den version av 
prövningsprotokollet som gäller vid 
tidpunkten för överträdelsen ska han via 
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EU-portalen meddela detta till den berörda 
medlemsstaten inom sju dagar från det att 
han har fått vetskap om överträdelsen.

EU-portalen meddela detta till den berörda 
medlemsstaten så tidigt som möjligt och 
senast sju dagar efter det att han har fått 
vetskap om överträdelsen.

Or. en

Motivering

Avsikten är att ytterligare betona att alla allvarliga överträdelser bör anmälas så snabbt som 
möjligt och att perioden på sju dagar utgör den tid inom vilken en allvarlig överträdelse 
absolut senast ska anmälas. 

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För tillämpningen av denna artikel avses 
med allvarlig överträdelse en sådan 
överträdelse som sannolikt i betydande 
grad kommer att påverka 
försökspersonernas säkerhet och rättigheter 
eller tillförlitligheten och robustheten hos 
de data som genereras vid den kliniska 
prövningen.

2. För tillämpningen av denna artikel avses 
med allvarlig överträdelse en sådan 
överträdelse som sannolikt i betydande 
grad kommer att påverka 
försökspersonernas säkerhet, rättigheter 
och välbefinnande eller tillförlitligheten 
och robustheten hos de data som genereras 
vid den kliniska prövningen.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 3 i förslaget bör också försökspersonernas välbefinnande understrykas.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. All information som rör den kliniska 
prövningen ska registreras, behandlas, 
hanteras och lagras så att den kan 
rapporteras, tolkas och kontrolleras på ett 
korrekt sätt, samtidigt som 

1. All information som rör den kliniska 
prövningen ska registreras, behandlas, 
hanteras och lagras i form av en klinisk 
studierapport, så att den kan rapporteras, 
tolkas och kontrolleras på ett korrekt sätt, 
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försökspersonernas journaler och 
personuppgifter skyddas i enlighet med den 
tillämpliga lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter.

samtidigt som försökspersonernas journaler 
och personuppgifter skyddas i enlighet med 
den tillämpliga lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter.

Or. en

Motivering

Den kliniska studierapporten införs av omsorg om ökad insyn.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 55 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn och prövaren ska arkivera 
innehållet i prövningspärmen i minst fem
år efter den kliniska prövningens slut, om 
det inte i annan unionslagstiftning 
föreskrivs en längre arkiveringsperiod. 
Försökspersonernas patientjournaler ska 
dock arkiveras i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Sponsorn och prövaren ska arkivera 
innehållet i prövningspärmen på obestämd 
tid efter att ha slutfört den kliniska 
prövningen. Försökspersonernas 
patientjournaler ska dock arkiveras i 
enlighet med nationell lagstiftning. Om 
sponsorn inte kan arkivera 
prövningspärmen får den arkiveras i EU-
databasen. 

Or. en

Motivering

Vid en eventuell undersökning av om en sponsor begått fel eller försummelser skulle 
prövningspärmen från den kliniska prövningen ha en avgörande betydelse. Därför bör 
prövningspärmen arkiveras på obestämd tid, om inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning. 
Vid behov kan prövningspärmen lagras i EU-databasen.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Flexiblare ansvarsfördelning mellan sponsorerna.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att svara på alla frågor från 
försökspersonerna, prövarna eller 
medlemsstaterna om den kliniska 
prövningen.

b) Att svara på alla frågor från 
försökspersonerna, prövarna eller 
medlemsstaterna om den kliniska 
prövningen. Vid fullgörandet av denna
skyldighet får sponsorn enligt 
situationens krav delegera uppgifter, i 
enlighet med artikel 68 andra stycket.

Or. en

Motivering

Här klarläggs det att sponsorerna kan delegera uppgifter.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska skapa och upprätthålla 
en databas på unionsnivå (nedan kallad 
EU-databasen). Kommissionen ska vara 
registeransvarig för EU-databasen och 
ansvara för att onödiga överlappningar 
undviks mellan den databasen och 
databaserna EudraCT och 
EudraVigilance.

Or. en
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Motivering

För att inte sökandena ska påläggas en ytterligare administrativ börda bör kommissionen, i 
och med att den inrättar den nya EU-databasen, se till att det inte förekommer några 
överlappningar med de databaser som upprätthålls av läkemedelsmyndigheten. 

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att det ska framgå att ett av huvudsyftena med EU-databasen är att patienter och forskare 
ska få ökad insyn i resultaten från kliniska prövningar.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. EU-databasen ska vara offentlig i 
enlighet med 
förordning (EG) nr 1049/2001, förutom 
om alla eller delar av de data och den 
information som ingår ska omfattas av 
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sekretess på någon av följande grunder:

Or. en

Motivering

Eftersom det är kommissionen som kommer att inrätta och upprätthålla databasen bör den 
finnas tillgänglig för allmänheten, såsom det föreskrivs i förordning (EG) nr 1049/2001 om 
allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel -86 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -86
Etikkommittéernas samarbete

Kommissionen ska göra det lättare för 
etikkommittéerna att samarbeta och dela 
med sig av bästa praxis om etiska frågor, 
bland annat förfarandena och 
principerna för etisk bedömning. 
(Om ändringsförslaget antas ska denna 
text införas i kapitel XVIII.) 

Or. en

Motivering

För att skapa klarhet och konsekvens i de etiska bedömningarna av kliniska prövningar, utan 
att ändå ålägga bördan med fullständig harmonisering, bör kommissionen inrätta en 
plattform där etikkommittéerna uppmuntras samarbeta och utbyta bästa praxis. Deltagandet i 
plattformen bör vara frivilligt.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 13 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En redogörelse för hur man hanterat de 
etiska överväganden som prövningen 
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inbegriper och principerna i 
Helsingforsdeklarationen.

Or. en

Motivering

I punkt 14 i Helsingforsdeklarationen står följande: ”Försöksprotokollet skall alltid innehålla 
en redovisning av de etiska överväganden som gjorts”, följt av ett konstaterande om att det av 
protokollet också bör framgå hur principerna i Helsingforsdeklarationen beaktats.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 13 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En analys av den kliniska prövningens 
relevans och av dess utformning så att en 
bedömning kan göras i enlighet med 
artikel 6.

– En analys av den kliniska prövningens 
relevans och av dess utformning så att en 
bedömning kan göras i enlighet med 
artikel 6, med hänvisningar till alla 
befintliga rön, inklusive systematiska 
bedömningar och metaanalyser.

Or. en

Motivering

Om en systematisk bedömning eller metaanalys finns att tillgå bör den tas med i ansökan.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 13 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En beskrivning av patientens 
medverkan vid prövningen, med bl. a. 
identifiering av forskningstemat/frågorna 
och prövningens utformning.

Or. en
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Motivering

Nivån av patientmedverkan bör anges klart.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 13 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Om det inte råder en balanserad ålders-
och/eller könsfördelning bland de 
försökspersoner som deltar i den kliniska 
prövningen måste det ges en förklaring och 
motivering till detta.

Or. en

Motivering

Texten förtydligas: det är ju inte sagt att problemet med en skev fördelning kan lösas bara 
genom att man lägger till en enda kvinna eller en enda äldre person bland försökspersonerna. 
Bland försökspersonerna bör det råda en balanserad ålders- och könsfördelning, om inte 
annat anges.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 13 – strecksats 8a ny

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En fullständig plan för statistisk analys.

Or. en

Motivering

För att de data som genereras vid en klinisk prövning ska vara tillförlitliga bör sponsorerna 
på förhand informera om hur de avser att använda dessa data.
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Ändringsförslag 72

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16a. Prövningsprotokollet ska innehålla 
information om finansiering, sponsorer, 
institutionell tillhörighet och andra 
möjliga intressekonflikter. 

Or. en

Motivering

Som det står i punkt 14 i Helsingforsdeklarationen bör information om ekonomiska 
förhållanden och andra anknytningar eller möjliga intressekonflikter tas med i alla 
prövningsprotokoll.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 53a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53a. All information som ges till 
försökspersonerna eller deras legala 
ställföreträdare bör följa dessa 
grundläggande kvalitetsprinciper: den bör 
vara objektiv och opartisk, 
patientorienterad, faktabaserad, aktuell, 
tillförlitlig, begriplig, tillgänglig, öppen, 
relevant och i förekommande fall 
motsvara kraven på lagstadgad 
information.

Or. en

Motivering

Information eller brist på information påverkar både patienternas vilja att delta i kliniska 
prövningar och deras engagemang och deltagande i prövningarna. När potentiella 
försökspersoner ges information bör innehållet i den och sättet att framställa den tillgodose 
behoven av information hos de personer som överväger att delta i en prövning. Olika 
patientpopulationer kan ha olika behov. Informationen bör ges i ett enkelt format och 
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kompletteras med mera ingående vetenskaplig information till dem som vill ha det. 
Informationen bör finnas att tillgå när som helst under hela den tid då prövningen pågår.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 53b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53b. Sökandena bör uppmuntras att låta 
patienter gå igenom dokumenten och 
förfarandena för information och 
informerat samtycke innan de sänds in, 
för att de säkert ska vara relevanta för 
patienterna och begripliga.

Or. en

Motivering

Information eller brist på information påverkar både patienternas vilja att delta i kliniska 
prövningar och deras engagemang och deltagande i prövningarna. När potentiella 
försökspersoner ges information bör innehållet i den och sättet att framställa den tillgodose 
behoven av information hos de personer som överväger att delta i en prövning. Olika 
patientpopulationer kan ha olika behov. Informationen bör ges i ett enkelt format och 
kompletteras med mera ingående vetenskaplig information till dem som vill ha det. 
Informationen bör finnas att tillgå när som helst under hela den tid då prövningen pågår.
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MOTIVERING

Det råder ett utbrett samförstånd mellan alla intressegrupper om att den nuvarande 
lagstiftningen om kliniska prövningar skyndsamt måste ses över. Antalet kliniska prövningar 
som genomförs i Europa har drastiskt minskat under de senaste åren, vilket åtminstone delvis 
beror på vissa av åtgärderna i direktivet om kliniska prövningar. Mellan 2007 och 2011 
minskade antalet i Europa genomförda kliniska prövningar med 25 procent och många av dem 
förlades till tillväxtmarknader. Detta får inte bara grava ekonomiska konsekvenser utan 
hindrar också medicinens framsteg, till skada för patienterna. Europa måste ha 
konkurrenskraft och vara en attraktiv miljö för läkemedelsföretagens forskning. Samtidigt bör 
Europa vara världsledande inom både patientsäkerhet och insyn, eftersom detta är av intresse 
både för att allmänheten ska känna förtroende och för att vetenskapen ska hålla en god 
kvalitet. 

Förordning eller direktiv

Ett av huvudproblemen med det nuvarande direktivet är just dess rättsliga form, nämligen att 
det är ett direktiv. Det finns nu ett helt lapptäcke av lagstiftning som tillämpas på olika sätt 
runtom i EU och detta har försvårat och fördyrat gränsöverskridande kliniska prövningar. 
Därför stöder föredraganden starkt kommissionens förslag till förordning, eftersom det skapar 
säkerhet för en konsekvent tillämpning inom hela EU. Detta kommer att bli till nytta särskilt 
för dem som arbetar med sällsynta sjukdomar med små patientpopulationer, vilket gör 
gränsöverskridande arbete till ett oeftergivligt krav.

Godkännandetider

Kommissionen har lagt ribban högt och kräver mycket av tillsynsmyndigheterna, 
etikkommittéerna och sponsorerna. Ett av huvudproblemen med det nuvarande direktivet är 
de långa godkännandetiderna som fördyrar prövningars genomförande i Europa. Tidtabellerna 
är ambitiösa men går att hålla och de bygger på dagens bästa praxis inom EU. Begreppet tyst 
godkännande kommer att ge ett seriöst incitament till dem som godkänner prövningar att göra 
det i tid. Många medlemsstater kommer att vilja se över detta tillvägagångssätt och därför 
råder föredraganden parlamentet att stödja kommissionens förslag om godkännandetider.

Minska byråkratin

Kommissionens förslag innehåller ett antal bra åtgärder för att minska byråkratin och ett av de 
mest positiva uppslagen är EU-portalen. Den innebär att sponsorerna behöver lämna in endast 
en enhetlig ansökan om godkännande, oavsett var någonstans i EU prövningen kommer att 
genomföras och oavsett om prövningen kommer att genomföras i en enda stat eller flera 
stater. En annan ny åtgärd som föredraganden tycker är välkommen är begreppet 
”låginterventionsprövning” som rejält kommer att minska byråkratin vid enklare och mindre 
riskabla prövningar. Men hur viktigt det än är med minskad byråkrati bör dock alltid 
patienternas säkerhet och välbefinnande huvudprioriteras i allt som har med kliniska 
prövningar att göra.
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Definitioner

Kommissionen har föreslagit den övergripande definitionen ”kliniska studier”, där ”kliniska 
prövningar” ingår som en snävare definierad underkategori. Tanken bakom dessa definitioner 
är visserligen begriplig men likväl har det skapat förvirring bland intressegrupperna att man 
gett dessa termer två olika innebörder, eftersom termerna används synonymt med varandra i 
internationella riktlinjer. Föredraganden föreslår därför att det begrepp som ska definieras inte 
ska heta ”klinisk studie” utan i stället ”studie avseende ett läkemedel”. 

Etikkommittéer

Kommissionen försökte undvika frågan om etikkommittéer, eftersom de är så pass olika 
runtom i Europa. Föredraganden håller visserligen med om att man inte bör ha alltför 
normativa föreskrifter på EU-nivå om hur exakt etikkommittéerna ska bedriva sin 
verksamhet, men anser ändå att det behövs absolut klarhet om att dessa kommittéer spelar en 
viktig roll för att godkänna prövningar och garantera patienternas säkerhet och välbefinnande. 
Föredraganden föreslår också att kommissionen ska inrätta en plattform där etikkommittéer 
från hela Europa kan diskutera hur de godkänner kliniska prövningar och lära sig att arbeta 
tillsammans och utbyta bästa praxis. Om etikkommittéerna tillsammans kan komma fram till 
ett mera harmoniserat arbetssätt kommer både sponsorer och patienter att bättre känna till vad 
de har att vänta sig.

Nationell skadeersättningsmekanism

Föredraganden stöder helt och fullt kommissionens förslag om att det ska inrättas nationella 
skadeersättningsmekanismer. I dagens läge är försäkringspremierna för vissa prövningar 
skyhöga och detta kan hålla tillbaka många sponsorer från att över huvud taget genomföra 
dem. Ofta är det akademiska prövningar, framför allt med inriktning på sällsynta sjukdomar, 
som man helt enkelt inte har råd att genomföra till följd av de höga försäkringspremierna. 
Sådana prövningar behöver stöd och uppmuntran och där har vi orsaken till varför det är så 
viktigt med en skadeersättningsmekanism. För som det nu ser ut går mycket av de allmänna 
medel som investeras i medicinsk forskning till att betala försäkringspremier. Kostnaderna för 
en skadeersättningsmekanism skulle bli relativt låga för medlemsstaterna och det finns bra 
exempel från Danmark och andra länder som visar hur den kan fungera.

Prövningarnas relevans

För närvarande genomförs många prövningar med patientpopulationer som inte nödvändigtvis 
återspeglar den mångsidiga sammansättningen av den befolkningsgrupp där läkemedlet 
kommer att användas. Kvinnor är till exempel ofta underrepresenterade vid prövningarna, 
vilket innebär att det finns mindre mängder data att tillgå om hur läkemedel påverkar just 
kvinnor. Ett ytterligare exempel är prövningar där man utesluter äldre människor, bland vilka 
det brukar vara vanligare med samsjuklighet och komplikationer. Föredraganden har lagt fram 
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ett antal förslag för att de kliniska prövningarna ska bli mera relevanta för 
patientpopulationerna. 

Patientmedverkan

Kommissionen har föreslagit patientmedverkan i bedömningarna av kliniska prövningar, 
något som föredraganden helt och fullt stöder. När allt kommer omkring är det ju patienterna 
som kommer att ta de potentiella riskerna med prövningen och som eventuellt kommer att dra 
nytta av den. Föredraganden vill framhålla att dessa patienter bör vara erfarna och kunniga 
och att deras medverkan inte bör ses som rent symbolisk.

Kliniska prövningar i utvecklingsländer

Kliniska prövningar genomförs alltmer i utvecklingsländer, vilket aktualiserar ett antal etiska 
frågor. Kommissionens förslag innehåller ett flertal åtgärder i anledning av detta och 
föredraganden stöder dessa åtgärder. Först har vi föreskriften om att en sponsor som vill 
använda data från en prövning som genomförts utanför EU får göra det endast om prövningen 
skett med iakttagande av likvärdiga normer som i unionslagstiftningen, låt vara att detta bör 
byggas ut med ett omnämnande också av internationella etiska riktlinjer. Sedan kommer 
föreskriften om att kommissionens tjänstemän får inspektera regelverken i tredjeländer och se 
till att de har åtgärder som garanterar samma nivå i fråga om patienternas säkerhet och 
välbefinnande. 

Insyn

Ett av huvudproblemen i dag är bristen på insyn i resultaten från kliniska prövningar. Detta 
har minskat allmänhetens förtroende för både prövningarna och resultaten. Oberoende 
akademiska forskare har ofta svårt att få de data de behöver för att verifiera resultaten av 
prövningar och göra systematiska bedömningar och en stor mängd data hålls inne. Som 
bekant är det också vanligt att data från misslyckade prövningar inte alls offentliggörs eller 
tillgängliggörs. Prövningar kan genomföras upprepade gånger innan allmänheten får veta att 
de är verkningslösa eller rentav farliga. Kommissionen föreslår vissa stora framsteg vad 
insynen beträffar genom att föreslå att det inrättas en offentlig EU-databas om kliniska 
prövningar, med information om alla prövningar, oavsett om de lyckats eller misslyckats. 
Föredraganden anser dock att det inte räcker med att sponsorn gör en enkel sammanfattning 
av resultaten, eftersom en sådan sammanfattning skulle kunna vara partisk och missvisande.

– Klinisk studierapport

Föredraganden rekommenderar därför att sponsorerna ska offentliggöra en fullständig klinisk 
studierapport i EU-databasen. Den kliniska studierapporten är redan en allmänt vedertagen 
internationell riktlinje och består av en ingående redogörelse av hur prövningen genomförts 
och vad man kommit fram till. Redan i dag sammanställer många sponsorer sådana rapporter, 
som sänds in till tillsynsmyndigheterna i samband med ansökningar om godkännande för 
försäljning. De innehåller inte bara en förenklad sammanfattning, utan också de långt mera 
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fullständiga resultaten som kan analyseras och kontrolleras av oberoende forskare. När 
patienter beslutar att delta i en prövning gör de det uppenbarligen för att bidra till medicinens 
framsteg, till nytta för dem själva och andra patienter i samma situation, och inte för att hjälpa 
något visst företag. En ökad delgivning av kunskaper om prövningsresultaten kommer inte 
bara att öka förtroendet för läkemedel utan också att påskynda utvecklingen av livräddande 
behandlingar. Det kommer inte att bli till skada för uppgiftsskyddet, eftersom alla personliga 
patientuppgifter kommer att avidentifieras. Verkliga affärshemligheter kommer att behandlas 
såsom det föreskrivs i gällande lagstiftning om tillgång till handlingar. 

– Påföljder för försenad inlämning

Föredraganden föreslår dessutom att medlemsstaterna ska bötfälla sponsorer som inte fullgör 
sina skyldigheter i fråga om insyn. Föredraganden stöder kommissionens förslag om att 
sponsorerna ska få ett år för inlämningen av all information till databasen, vilket är mer än 
tillräckligt för att de ska hinna förbereda de data som behövs. Sponsorer som inte uppfyller
detta krav bör få påföljder.

– Prövningspärmen

Kommissionen har föreslagit att sponsorerna ska arkivera prövningspärmen från den kliniska 
prövningen i minst fem år. Det tycker föredraganden inte att är tillräckligt. Vid en eventuell 
undersökning av om en sponsor begått fel eller försummelser skulle prövningspärmen från 
den kliniska prövningen ha en avgörande betydelse. Därför har föredraganden föreslagit att 
prövningspärmen bör arkiveras på obestämd tid, om inte annat föreskrivs i nationell 
lagstiftning. Vid behov kan prövningspärmen lagras i EU-databasen.


