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Ændringsforslag 33
Christel Schaldemose

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 og rettigheder beskyttes, og de 
genererede data bør være pålidelige, 
robuste og afspejle befolkningens 
diversitet med hensyn til alder og 
kønsbalance.

Or. en

Ændringsforslag 34
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Risikoen for forsøgspersoners 
sikkerhed i et klinisk forsøg stammer 
hovedsagelig fra to kilder: 
forsøgslægemidlet og interventionen. 
Mange kliniske forsøg indebærer imidlertid 
kun en minimal risiko for forsøgspersoners 
sikkerhed i forhold til normal klinisk 
praksis. Dette er især tilfældet, når 
forsøgslægemidlet er omfattet af en 
markedsføringstilladelse (dvs. kvalitet, 
sikkerhed og effekt er allerede blevet 
vurderet under proceduren for 
markedsføringstilladelse), og hvor 
interventionen kun medfører en meget 
begrænset ekstra risiko i forhold til normal 
klinisk praksis. Disse "kliniske lav-
interventionsforsøg" har ofte afgørende 
betydning for vurderingen af 
standardbehandlinger og -diagnoser og 
optimerer dermed anvendelsen af 

(9) Risikoen for forsøgspersoners 
sikkerhed i et klinisk forsøg stammer 
hovedsagelig fra to kilder: 
forsøgslægemidlet og interventionen. 
Mange kliniske forsøg indebærer imidlertid 
kun en minimal risiko for forsøgspersoners 
sikkerhed i forhold til normal klinisk 
praksis. Dette er især tilfældet, når 
forsøgslægemidlet er omfattet af en 
markedsføringstilladelse (dvs. kvalitet, 
sikkerhed og effekt er allerede blevet 
vurderet under proceduren for 
markedsføringstilladelse), og hvor 
interventionen kun medfører en meget 
begrænset ekstra risiko i forhold til den 
bedste aktuelle, beviste intervention. Disse
"kliniske lav-interventionsforsøg" har ofte 
afgørende betydning for vurderingen af 
standardbehandlinger og -diagnoser og 
optimerer dermed anvendelsen af 
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lægemidler og bidrager således til et højt 
folkesundhedsniveau. De bør være 
underlagt mindre strenge regler, såsom 
kortere godkendelsesfrister.

lægemidler og bidrager således til et højt 
folkesundhedsniveau. De bør være 
underlagt mindre strenge regler, såsom 
kortere godkendelsesfrister.

Or. en

Ændringsforslag 35
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Risikoen for forsøgspersoners 
sikkerhed i et klinisk forsøg stammer 
hovedsagelig fra to kilder: 
forsøgslægemidlet og interventionen. 
Mange kliniske forsøg indebærer imidlertid 
kun en minimal risiko for forsøgspersoners 
sikkerhed i forhold til normal klinisk 
praksis. Dette er især tilfældet, når 
forsøgslægemidlet er omfattet af en 
markedsføringstilladelse (dvs. kvalitet, 
sikkerhed og effekt er allerede blevet 
vurderet under proceduren for 
markedsføringstilladelse), og hvor 
interventionen kun medfører en meget 
begrænset ekstra risiko i forhold til normal 
klinisk praksis. Disse "kliniske lav-
interventionsforsøg" har ofte afgørende 
betydning for vurderingen af 
standardbehandlinger og -diagnoser og 
optimerer dermed anvendelsen af 
lægemidler og bidrager således til et højt 
folkesundhedsniveau. De bør være 
underlagt mindre strenge regler, såsom 
kortere godkendelsesfrister.

(9) Risikoen for forsøgspersoners 
sikkerhed i et klinisk forsøg stammer 
hovedsagelig fra to kilder: 
forsøgslægemidlet og interventionen. 
Mange kliniske forsøg indebærer imidlertid 
kun en minimal risiko for forsøgspersoners 
sikkerhed i forhold til normal klinisk 
praksis. Dette er især tilfældet, når 
forsøgslægemidlet er omfattet af en 
markedsføringstilladelse (dvs. kvalitet, 
sikkerhed og effekt er allerede blevet 
vurderet under proceduren for 
markedsføringstilladelse), og hvor 
interventionen kun medfører en meget 
begrænset ekstra risiko i forhold til normal 
klinisk praksis. Disse "kliniske
lavrisikoforsøg" har ofte afgørende 
betydning for vurderingen af 
standardbehandlinger og -diagnoser og 
optimerer dermed anvendelsen af 
lægemidler og bidrager således til et højt 
folkesundhedsniveau. Da disse 
lavrisikoforsøg højst medfører en meget 
lille og midlertidig negativ 
sundhedsmæssig virkning for 
forsøgspersonen, bør de være underlagt 
mindre strenge regler, såsom kortere 
godkendelsesfrister. Desuden bør reglerne 
for overvågning og sporbarhed være de 
samme som dem, der er gældende inden 
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for normal klinisk praksis.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget, der erstatter udtrykket "kliniske lav-interventionsforsøg" med "kliniske 
lavrisikoforsøg", finder anvendelse på hele teksten. Hvis ændringsforslaget vedtages, skal der 
foretages ændringer i hele teksten. Med hensyn til alle ændringerne af betragtning 9 findes 
der en tilsvarende og hensigtsmæssig begrundelse til ændringsforslag 8.

Ændringsforslag 36
Cristian Silviu Buşoi

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, f.eks. den subpopulation, der 
skal undersøges, og de potentielle 
forskelle i effektivitet og/eller sikkerhed 
for specifikke subpopulationer, navnlig 
køns- og aldersforskelle, eller om det 
kliniske forsøg er blevet anbefalet eller 
pålagt af de reguleringsmyndigheder, der 
er ansvarlige for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 3 i udkastet til udtalelse.

Ændringsforslag 37
Philippe Juvin
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Godkendelsesproceduren bør give 
mulighed for at suspendere vurderingen for 
at give sponsor mulighed for at tage stilling 
til de spørgsmål eller bemærkninger, der 
fremsættes i løbet af vurderingen af 
ansøgningsdossieret. Den maksimale 
varighed af suspensionen bør afspejle, om 
det kliniske forsøg er et klinisk lav-
interventionsforsøg eller ej. Det bør 
endvidere sikres, at der efter udløbet af 
suspensionsperioden altid er tilstrækkelig 
tid til at vurdere de forelagte supplerende 
oplysninger.

(11) Godkendelsesproceduren bør give 
mulighed for at suspendere vurderingen for 
at give sponsor mulighed for at tage stilling 
til de spørgsmål eller bemærkninger, der 
fremsættes i løbet af vurderingen af 
ansøgningsdossieret. Den maksimale 
varighed af suspensionen bør afspejle, om 
det kliniske forsøg er et klinisk
lavrisikoforsøg eller ej. Det bør endvidere 
sikres, at der efter udløbet af 
suspensionsperioden altid er tilstrækkelig 
tid til at vurdere de forelagte supplerende 
oplysninger.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 38
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Når det gælder sjældne sygdomme 
som defineret i EU-lovgivningen, kan det 
være vanskeligt at finde de nødvendige 
data og ekspertise til at udføre en 
velinformeret vurdering af ansøgningen 
om godkendelse af et klinisk forsøg på 
nationalt niveau. Denne ekspertise bør 
derfor søges på europæisk niveau. Til 
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dette formål bør den rapporterende 
medlemsstat samarbejde om 
vurderingsprocessen med Det Europæiske 
Lægemiddelagenturs videnskabelige 
rådgivningsgruppe, som bør afgive en 
udtalelse om den pågældende sygdom 
eller sygdomsgruppe. Hvor det er relevant, 
kan denne udtalelse omfatte aspekter, som 
er relateret til vurderingens del II, og den 
rapporterende medlemsstat bør i så fald 
underrette de berørte medlemsstater. Dette 
samarbejde bør organiseres inden for 
samme frister, som er fastsat i denne 
forordning for kliniske forsøg inden for 
andre sygdomme end sjældne sygdomme.

Or. en

Begrundelse

Betragtningen svarer til indsættelsen af en ny artikel 7a om vurderingsrapporten vedrørende 
kliniske forsøg inden for området for sjældne sygdomme.

Ændringsforslag 39
Cristian Silviu Buşoi

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) 
sikrer 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 

(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. Uanset organisationen af 
vurderingsprocessen og de involverede 
organer bør medlemsstaterne sikre, at
vurderingen er fuldstændig afsluttet inden 
for de frister, der er fastsat i denne 
forordning, og at ingen yderligere 
vurdering kan forhindre sponsor i at 
starte det kliniske forsøg efter 
underretningen om afgørelsen om 
tilladelsen.
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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

Begrundelse

Hensigten med forslaget til ændring af denne betragtning er at præcisere hensigten med 
ændringsforslag 13 i udkastet til udtalelse. Af hensyn til klarheden bør anden del være en 
selvstændig betragtning.

Ændringsforslag 40
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Kommissionen udsteder i samråd 
med medlemsstaterne, videnskaben og 
civilsamfundets organisationer 
retningslinjer, som specificerer indhold og 
format for resultaterne af det kliniske 
forsøg.

Or. en

Ændringsforslag 41
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Medlemsstaterne bør ved 
udvælgelsen af de(t) relevante organ(er) 
sikre lægfolks og patienters inddragelse. 
De bør også sikre, at den nødvendige 
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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

Begrundelse

Tekst svarende til sidste del af betragtning 14, som blev slettet for at sikre klarheden.

Ændringsforslag 42
Christel Schaldemose

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, 
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.

(16) Sponsor bør kunne trække 
ansøgningen om godkendelse af et klinisk 
forsøg tilbage. For at sikre, at 
vurderingsproceduren fungerer pålideligt, 
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, under forudsætning af, at 
den nye ansøgning indeholder 
redegørelser vedrørende eventuelle 
tidligere tilbagetrækninger.

Or. en
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Ændringsforslag 43
Christel Schaldemose

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, kun 
være baseret på kliniske forsøg, der er 
registreret i en offentligt og let tilgængelig 
database uden at medføre omkostninger til 
adgangen til databasen.

Or. en

Ændringsforslag 44
Philippe Juvin

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 
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.

(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 
forsøgspersoner uden handleevne og 
mindreårige, definitionen af personer 
uden handleevne og sårbare personer 
samt de bestemmelser, der følger heraf, er 
forskellige i medlemsstaterne. Det bør 
derfor overlades til medlemsstaterne at 
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udpege en juridisk repræsentant for 
forsøgspersoner uden handleevne og 
mindreårige og eventuelt indføre mere 
beskyttende bestemmelser på nationalt 
plan.

Or. fr

Begrundelse

Det bør understreges, at denne forordning i forbindelse med beskyttelse af kategorier af 
sårbare personer skal overholde de restriktive bestemmelser fastsat af de pågældende 
medlemsstater for andre grupper af sårbare personer som f.eks. gravide, fødende og 
ammende kvinder og frihedsberøvede personer.

Ændringsforslag 45
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Ved denne forordning bør de 
fastsættes klare bestemmelser om 
informeret samtykke i akutte situationer. 
Det drejer sig f.eks. om situationer, hvor en 
patient rammes af en pludselig livstruende 
sygdom som følge af multiple traumer, 
slagtilfælde eller hjerteanfald, som kræver 
øjeblik medicinsk intervention. I disse 
tilfælde kan det være relevant at foretage 
en intervention inden for et igangværende 
klinisk forsøg, som allerede er godkendt. 
Under visse omstændigheder, f.eks. hvis 
patienten er bevidstløs og den juridiske 
repræsentant ikke er umiddelbart 
tilgængelig, er det dog ikke muligt at opnå 
informeret samtykke inden interventionen. 
Forordningen bør derfor fastsætte klare 
bestemmelser, hvorefter disse patienter kan 
deltage i det kliniske forsøg under meget 
strenge betingelser. Endvidere bør det 
pågældende kliniske forsøg direkte vedrøre 
den sygdomstilstand, som gør det umuligt 
for patienten at give informeret samtykke. 

(23) Ved denne forordning bør de 
fastsættes klare bestemmelser om 
informeret samtykke i akutte situationer. 
Det drejer sig f.eks. om situationer, hvor en 
patient rammes af en pludselig livstruende 
sygdom som følge af multiple traumer, 
slagtilfælde eller hjerteanfald, som kræver 
øjeblik medicinsk intervention. I disse 
tilfælde kan det være relevant at foretage 
en intervention inden for et igangværende 
klinisk forsøg, som allerede er godkendt. 
Under visse omstændigheder, f.eks. hvis 
patienten er bevidstløs og den juridiske 
repræsentant ikke er umiddelbart 
tilgængelig, er det dog ikke muligt at opnå 
informeret samtykke inden interventionen. 
Forordningen bør derfor fastsætte klare 
bestemmelser, hvorefter disse patienter kan 
deltage i det kliniske forsøg under meget 
strenge betingelser. F.eks. i tilfælde, hvor 
forskningsforsøget skal påbegyndes 
straks, og der er grund til at forvente, at 
denne deltagelse i det kliniske forsøg vil 
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Tidligere fremførte indvendinger fra 
patientens side skal respekteres, og der bør 
hurtigst muligt indhentes informeret 
samtykke fra forsøgspersonen eller den 
juridiske repræsentant.

medføre en potentiel fordel for deltageren, 
som er større end risiciene, eller kun 
indebærer en ubetydelig risiko, skal det 
kliniske forsøg kunne indledes uden 
forudgående samtykke. Endvidere bør det 
pågældende kliniske forsøg direkte vedrøre 
den sygdomstilstand, som gør det umuligt 
for patienten at give informeret samtykke. 
Tidligere fremførte indvendinger fra 
patientens side skal respekteres, og der bør 
hurtigst muligt indhentes informeret 
samtykke fra forsøgspersonen eller den 
juridiske repræsentant.

Or. fr

Begrundelse

Philippe Juvin glæder sig over den mulighed, som forslaget til forordning åbner for at 
dispensere fra et forudgående samtykke til kliniske forsøg i hastesituationer. Han ønsker 
imidlertid ikke at begrænse denne mulighed til kliniske forsøg med en ubetydelig risiko. I 
praksis vil denne bestemmelse være alt for restriktiv. Den vil udelukke adskillige 
forskningsforsøg på genoplivningsområdet og inden for akut behandling, der omfatter 
innovative produkter.

Ændringsforslag 46
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at patienter kan vurdere 
mulighederne for at deltage i et klinisk 
forsøg og for at give den berørte 
medlemsstat mulighed for effektivt at føre 
tilsyn med et klinisk forsøg bør der gives 
meddelelse om påbegyndelsen af det 
kliniske forsøg, afslutningen af 
rekrutteringen til det kliniske forsøg og 
afslutningen af det kliniske forsøg. I 
overensstemmelse med internationale 
standarder bør resultaterne af kliniske 
forsøg indberettes til de kompetente 
myndigheder senest et år efter 

(25) For at patienter kan vurdere 
mulighederne for at deltage i et klinisk 
forsøg og for at give den berørte 
medlemsstat mulighed for effektivt at føre 
tilsyn med et klinisk forsøg bør der gives 
meddelelse om påbegyndelsen af det 
kliniske forsøg, afslutningen af 
rekrutteringen til det kliniske forsøg og 
afslutningen af det kliniske forsøg.
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afslutningen af det kliniske forsøg.

Or. en

Begrundelse

Teksten er flyttet til en ny betragtning.

Ændringsforslag 47
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Sponsor skal rettidigt indsende et 
resumé af det kliniske forsøgs resultater 
til EU-databasen. Denne fremsendelse 
skal tage hensyn til produktets 
udviklingsniveau og må ikke indeholde 
personoplysninger eller kommercielt 
fortrolige oplysninger. Resuméet af 
resultaterne af det kliniske forsøg skal 
indsendes enten senest et år efter 
afslutningen af det kliniske forsøg eller 
efter beslutningen om at afbryde 
udviklingen af et lægemiddel eller senest 
30 dage efter tildelingen af 
markedsføringstilladelsen.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringerne i artikel 34.

Ændringsforslag 48
Toine Manders

Forslag til forordning
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Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Under et klinisk forsøg kan en sponsor 
få kendskab til alvorlige overtrædelser af 
bestemmelserne om gennemførelse af det 
kliniske forsøg. Dette bør indberettes til de 
berørte medlemsstater, således at disse om 
nødvendigt kan træffe foranstaltninger.

(33) Under et klinisk forsøg kan en sponsor 
få kendskab til alvorlige overtrædelser af 
bestemmelserne om gennemførelse af det 
kliniske forsøg. Dette bør omgående
indberettes til alle medlemsstater, således 
at disse om nødvendigt kan træffe 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 49
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Ud over indberetningen af formodede 
alvorlige uventede bivirkninger kan der 
være andre hændelser, der er relevante for 
forholdet mellem fordele og risici, og som 
bør indberettes rettidigt til de berørte 
medlemsstater.

(34) Ud over indberetningen af formodede 
alvorlige uventede bivirkninger kan der 
være andre hændelser, der er relevante for 
forholdet mellem fordele og risici, og som 
bør indberettes rettidigt til de kompetente 
organer i de berørte medlemsstater, 
herunder dem som har ansvaret for at 
vurdere de etiske aspekter.

Or. en

Ændringsforslag 50
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at sikre, at det kliniske forsøg 
gennemføres i overensstemmelse med 
forsøgsprotokollen, og for at 

(36) For at sikre, at det kliniske forsøg 
gennemføres i overensstemmelse med 
forsøgsprotokollen, og for at 
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investigatorerne kan være informeret om 
de forsøgslægemidler, de administrerer, 
bør sponsor fremlægge en 
investigatorbrochure for investigatorerne.

investigatorerne kan være informeret om 
de forsøgslægemidler, de administrerer, 
bør sponsor fremlægge en 
investigatorbrochure for investigatorerne.
Denne brochure bør opdateres, når der 
foreligger nye sikkerhedsoplysninger, 
herunder oplysninger om hændelser, som 
ikke er formodede alvorlige uventede 
bivirkninger. 

Or. en

Ændringsforslag 51
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Kommissionen bør senest to år efter 
vedtagelsen af denne forordning tilsende 
Europa-Parlamentet en vurdering af 
forvaltningen af rådata og muligheden for 
at indføre åben adgang for uafhængige 
forskere til rådata.

Or. en

Ændringsforslag 52
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) I kliniske forsøg med ikke-godkendte 
forsøgslægemidler, eller hvis 
interventionen udgør mere end en 
ubetydelig risiko for forsøgspersonens 
sikkerhed, bør det sikres, at 
skadeserstatning, som der med held er gjort 
krav på i henhold til gældende lovgivning, 

(46) I kliniske forsøg bør det sikres, at 
skadeserstatning, som der med held er gjort 
krav på i henhold til gældende lovgivning, 
udbetales.
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udbetales.

Or. en

Ændringsforslag 53
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) I øjeblikket ydes der erstatning via en 
forsikring. Denne forsikring kan dække 
den erstatning, som sponsor eller 
investigator skal betale til forsøgspersonen, 
hvis erstatningsansvaret er fastlagt. Der 
kan også udbetales erstatning direkte til 
forsøgspersonen uden forudgående 
fastlæggelse af sponsors eller investigators 
ansvar. Erfaringerne viser, at 
forsikringsmarkedet er lille og udgifterne 
til forsikringsdækning er uforholdsmæssigt
høje. Desuden er der stor forskel på 
ordningerne for erstatningsansvar i de 
forskellige medlemsstater, og derfor er det 
vanskeligt og byrdefuldt for sponsor af et 
multinationalt forsøg at tegne en 
forsikring i overensstemmelse med disse 
nationale love. Derfor bør hver 
medlemsstat indføre en national 
erstatningsordning, der udbetaler erstatning 
til forsøgspersoner i overensstemmelse 
med den pågældende medlemsstats love.

(47) I øjeblikket ydes der erstatning via en 
forsikring. Denne forsikring kan dække 
den erstatning, som sponsor eller 
investigator skal betale til forsøgspersonen, 
hvis erstatningsansvaret er fastlagt. Der 
kan også udbetales erstatning direkte til 
forsøgspersonen uden forudgående 
fastlæggelse af sponsors eller investigators 
ansvar. Erfaringerne viser, at 
forsikringsmarkedet er lille og udgifterne 
til forsikringsdækning er høje, navnlig for 
ikkekommercielle sponsorer. For at gøre 
det lettere for ikkekommercielle sponsorer 
at yde skadeserstatning, bør hver 
medlemsstat indføre en national 
erstatningsordning, der udbetaler erstatning 
til forsøgspersoner i overensstemmelse 
med den pågældende medlemsstats love.
Brugen af den nationale 
erstatningsordning bør være gratis eller til 
en moderat udgift, og den bør være 
begrænset til kliniske forsøg, som ikke har 
til formål at opnå en 
markedsføringstilladelse for et 
lægemiddel.

Or. en

Ændringsforslag 54
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
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Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) For at strømline og lette 
informationsstrømmen mellem sponsorer 
og medlemsstaterne såvel som mellem 
medlemsstaterne bør Kommissionen 
oprette og vedligeholde en database, som 
der er adgang til via en portal.

(51) For at strømline og lette 
informationsstrømmen mellem sponsorer 
og medlemsstaterne såvel som mellem 
medlemsstaterne bør Kommissionen 
oprette og vedligeholde en database, som 
der er adgang til via en portal.
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
øge offentlighedens kendskab til portalen.

Or. en

Ændringsforslag 55
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Betragtning 64 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64a) I henhold til Kommissionens 
meddelelse om "en integreret 
industripolitik for en globaliseret verden -
fokus på konkurrenceevne og 
bæredygtighed" skal systematiske 
evalueringer af lovgivning være en 
integreret del af intelligent lovgivning. 
Med henblik på at sikre, at denne 
forordning er på højde med det 
videnskabelige og teknologiske fremskridt 
inden for organisering og gennemførelse 
af kliniske forsøg og skæringsflader med 
andre bestemmelser bør Kommissionen 
regelmæssigt aflægge rapport om 
erfaringerne med forordningen og dens 
funktion og fremlægge sine konklusioner 
i denne forbindelse.

Or. en

Begrundelse

I henhold til konceptet om intelligent lovgivning og for at sikre, at forordningen til stadighed 
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kan leve op til sit formål, at støtte videnskabelige og teknologiske fremskridt i en verden i 
hastig forandring, skal der indføres en regelmæssig revision af forordningen.

Ændringsforslag 56
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Disse nye definitioner er for komplicerede og vanskelige at gennemføre i praksis, hvilket vil 
føre til yderligere bureaukrati. Et simpelt princip bør være, at "observationer" henhører 
under kategorien "undersøgelse", og "interventioner" hører under kategorien "forsøg".

Ændringsforslag 57
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 58
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) forsøgslægemidlerne er ikke godkendt
b) ifølge den kliniske undersøgelses 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne ikke i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen i den berørte 
medlemsstat
c) det fastlægges på forhånd, hvordan 
forsøgspersonen skal anvendes i 
forbindelse med en bestemt terapeutisk 
strategi, og dette følger ikke normal 
klinisk praksis i den berørte medlemsstat
d) beslutningen om at ordinere 
forsøgslægemidlet træffes sammen med 
beslutningen om at inddrage 
forsøgspersonen i den kliniske 
undersøgelse
e) diagnose- eller kontrolprocedure ud 
over normal klinisk praksis anvendes over 
for forsøgspersonerne.

Or. en

Begrundelse

Disse nye definitioner er for komplicerede og vanskelige at gennemføre i praksis, hvilket vil 
føre til yderligere bureaukrati. Et simpelt princip bør være, at "observationer" henhører 
under kategorien "undersøgelse", og "interventioner" hører under kategorien "forsøg".

Ændringsforslag 59
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 60
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 61
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) beslutningen om at ordinere 
forsøgslægemidlet fastsættes i 
forsøgsprotokollen



PE504.308v01-00 20/95 AM\925951DA.doc

DA

undersøgelse

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 62
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(Ændringsforslaget, der erstatter 
udtrykket "kliniske lav-
interventionsforsøg" med "kliniske 
lavrisikoforsøg", finder anvendelse på 
hele teksten. Hvis ændringsforslaget 
vedtages, skal der foretages ændringer i 
hele teksten).

Or. fr

Begrundelse

Den anden forskningskategori bør defineres på grundlag af den risiko, som personen løber, 
og ikke på grundlag af interventionstypen. Dette svarer til hovedformålet med forslaget til 
forordning, der er at udvikle en ordning baseret på risiko. Desuden bør forordningen bringes 
på linje med bestemmelserne i Oviedo-konventionen. I denne konvention, som adskillige 
medlemsstater har ratificeret, defineres i artikel 17 begrebet "minimal risiko".
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Ændringsforslag 63
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 64
Bernadette Vergnaud

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 de berørte 
medlemsstater

Or. en

Begrundelse

Kommissionens formulering "eller de anvendes som standardbehandling i en af de berørte 
medlemsstater" gør det muligt at gennemføre kliniske lav-interventionsforsøg med lægemidler 
i en medlemsstat, hvor de ikke er godkendt, og gør det muligt at undersøge ikke-foreskrevet 
anvendelse af lægemidler på de obligatoriske sundhedsforsikringsordningers regning.

Ændringsforslag 65
Philippe Juvin
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 66
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) formålet med undersøgelsen ikke er at 
identificere, karakterisere eller 
kvantificere en sikkerhedsrisiko, bekræfte 
lægemidlets effekt eller sikkerhedsprofil 
eller måle effektiviteten af 
risikostyringsforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

En undersøgelse efter en godkendelse af et lægemiddel finder sted, fordi der er tvivl om 
lægemidlets effekt eller sikkerhed, selv når produktet anvendes som anført i 
markedsføringstilladelsen. Eksempler på undersøgelser efter godkendelsen med høj risiko for 
skadevirkninger er Regulate-undersøgelsen, som anvender benflourex (Mediator) og Vigor-
undersøgelsen, som anvender rofecoxib (Vioxx).
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Ændringsforslag 67
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

En standarddefinition af "ikke-invertentionsundersøgelse" giver ikke tilstrækkelig beskyttelse 
af forsøgspersonernes sikkerhed og rettigheder. Definitionen i direktiv 2001/20/EF om 
kliniske forsøg (artikel 2, litra c)) var klar og bør delvis genindføres.

Ændringsforslag 68
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 4 – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Ingen betaling eller anden fordel eller 
facilitet må gives til sundhedspersonale 
med henblik på at tilskynde dem til at 
ordinere, udlevere eller anvende et givet 
lægemiddel.
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Or. en

Ændringsforslag 69
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6) "Bedste aktuelle, dokumenterede 
intervention": den behandling, der følges 
for at behandle, forebygge eller 
diagnosticere en sygdom eller en lidelse i 
henhold til aktuel og pålidelig 
videnskabelig evidens.

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

Or. en

Begrundelse

Standardbehandlingen bør være baseret på den mest aktuelle videnskabelige viden. Normal 
klinisk praksis er for vagt og bør erstattet af formuleringen i Helsingforserklæringen (artikel 
32): "bedste aktuelle, dokumenterede intervention".

Ændringsforslag 70
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 71
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "Hjælpelægemiddel": et lægemiddel, der 
anvendes i forbindelse med et klinisk 
forsøg, men ikke som et 
forsøgslægemiddel.

8) "Hjælpelægemiddel": et lægemiddel, der 
anvendes i forbindelse med et klinisk 
forsøg, men ikke som et 
forsøgslægemiddel. Hjælpelægemidler 
dækker navnlig lægemidler, der anvendes 
til baggrundsbehandling, farmakologiske 
agenser, erstatningsmedicin eller 
lægemidler, der anvendes til evaluering af 
de vejledende kriterier for det kliniske 
forsøg. Hjælpelægemidler omfatter ikke 
lægemidler uden relation til det kliniske 
forsøg og uden relevans for det kliniske 
forsøgs design.

Or. fr

Begrundelse

For at skabe større klarhed er det nødvendigt at give eksempler på, hvad hjælpelægemidler 
kan være.

Ændringsforslag 72
Emma McClarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

"Rapporterende medlemsstat" skal defineres i forordningen. Forslaget til forordning skelner 
ikke mellem et forsøg med en medlemsstat og flere medlemsstater, når rollen som 
rapporterende medlemsstat for del I-vurderingen skal tildeles. Hvis et forsøg er blevet 
godkendt i en enkelt medlemsstat, og sponsor ønsker at udvide forsøget til flere 
medlemsstater, rejser det spørgsmålet om, hvorvidt den enkelte medlemsstats holdning bør 
repræsentere en EU-beslutning for den "næste bølge" af medlemsstater. En EU-beslutning 
bør altid være baseret på en flertalsbeslutning blandt medlemsstaterne, hvilket ville betyde, at 
der mindst skulle være tre medlemsstater involveret for at opnå dette. Der bør derfor kun 
udpeges en rapporterende medlemsstat, hvis der er tre eller flere medlemsstater involveret i 
en ansøgning.

Ændringsforslag 73
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

12) "Væsentlig ændring": enhver ændring 
af et aspekt af det kliniske forsøg,
herunder afbrydelse af forsøget, som 
foretages efter meddelelsen af den 
beslutning, der er omhandlet i artikel 8, 14, 
19, 20 og 23, og som kan få en væsentlig 
indvirkning på forsøgspersonens sikkerhed 
eller rettigheder eller på pålideligheden 
eller robustheden af de data, der er 
genereret i det kliniske forsøg, dvs.
ændring af fortolkningen af de 
videnskabelige data, som understøtter 
gennemførelsen af forsøget, eller hvis 
ændringerne på anden måde er 
væsentlige.

Or. en
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Begrundelse

Det er almindelig praksis at afbryde et klinisk forsøg, hvis de foreløbige resultater viser en 
"statistisk signifikant" forskel. Med en afbrydelse kan sponsor undgå risikoen for, at en sådan 
forskel kunne miste statistisk signifikans ved slutningen af forsøget, hvis den skyldtes en 
tilfældighed. Den mere præcise formulering i direktiv 2001/20/EF, artikel 10a, genindføres.

Ændringsforslag 74
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

12) "Væsentlig ændring": enhver ændring 
af et aspekt af det kliniske forsøg,
herunder afbrydelse af det kliniske forsøg 
og ændring i antallet af forsøgspersoner,
som deltager i forsøget, som foretages 
efter meddelelsen af den beslutning, der er 
omhandlet i artikel 8, 14, 19, 20 og 23, og 
som kunne få en væsentlig indvirkning på 
forsøgspersonens sikkerhed eller 
rettigheder eller på pålideligheden eller 
robustheden af de data, der er genereret i 
det kliniske forsøg, dvs. ændring af 
fortolkningen af de videnskabelige data, 
som understøtter gennemførelsen af 
forsøget, eller hvis ændringerne på anden 
måde er væsentlige.

Or. en

Ændringsforslag 75
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 76
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Genindførelse af definitionen i direktiv 2001/20/EF.

Ændringsforslag 77
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Definitionen af investigator skal præciseres og bringes på linje med definitionen af 
investigator i "GCP ICH" ("Good Clinical Practice - International Conference of 
Harmonisation) for at skabe større sammenhæng.
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Ændringsforslag 78
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 79
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

De forskellige kategorier af investigatorer præciseres ikke i forslaget til forordning. I praksis 
er begrebet koordinerende investigator defineret i "GCP ICH" (" Good Clinical Practice -
International Conference of Harmonisation) imidlertid relevant og fremgår systematisk af 
alle forskningsprotokoller.
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Ændringsforslag 80
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 81
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 82
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Genindførelse af definitionen i direktiv 2001/20/EF. Dette krav er nyttigt for at sikre, at 
forsøgspersonernes ret til information, hvis der foretages ændringer i den protokol, de 
oprindeligt accepterede, respekteres.

Ændringsforslag 83
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) "Rapport vedrørende kliniske 
undersøgelser": en rapport, som 
indeholder den fulde protokol og dens 
eventuelle efterfølgende ændringer og 
datoer for disse, en statistisk analyseplan, 
resumé af effekt- og sikkerhedsdata for 
alle resultater samt individuelle, 
anonymiserede patientdata i form af 
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tabeller eller lister.

Or. en

Begrundelse

Definitionen fra ICH E3-retningslinjen. Mange forskningsundersøgelser har klart vist, at 
manglende inddragelse af rapporter vedrørende kliniske undersøgelser i systematiske 
vurderinger fører til en ufuldstændig evidensbasis og potentielt skævvredne konklusioner 
vedrørende effekterne af en intervention (dvs. publicerede data alene vedrørende reboxetine 
overvurderede faktisk de gavnlige virkninger af reboxetine med op til 115 % i forhold til 
placebo og undervurderede også de skadelige virkninger).

Ændringsforslag 84
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 85
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

God kvalitet og etiske kliniske forsøg bør være designet til at generere relevante data for 
forskningen i mennesker og midlerne til at forbedre deres forhold.

Ændringsforslag 86
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvis det opfylder behandlings- og 
folkesundhedsmæssige behov.

Or. en

Ændringsforslag 87
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Kapitel II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkendelsesprocedure for et klinisk 
forsøg

Beskyttelse af forsøgspersonerne og
godkendelsesprocedure for et klinisk 
forsøg

Or. en

Ændringsforslag 88
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
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Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Generelt princip

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

Or. en

Begrundelse

Helsingforserklæringen og Oviedokonventionen slår fast, at "forskning på mennesker kun må 
gennemføres, hvis (…) forskningsprojektet er godkendt af det kompetente organ efter en (…) 
tværfaglig vurdering af, om det er etisk acceptabelt". Som fastsat i den foreslåede forordnings 
artikel 28, stk. 2, "går forsøgspersonernes rettigheder, sikkerhed og velfærd forud for 
forsknings- og samfundsmæssige hensyn". For at nå disse mål skal medlemsstaternes først 
kunne give deres tilladelse, efter at den tværfaglige og uafhængige etiske komité, som er 
ansvarlig i henhold til den nationale lovgivning, har anbefalet en sådan tilladelse.

Ændringsforslag 89
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 90
Bernadette Vergnaud
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Forslag til forordning
Artikel 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4b
Bedste aktuelle, dokumenterede 

intervention
En ny interventions gavnlige virkninger, 
risici, ulemper og effekt skal testes i 
forhold til den bedste aktuelle, 
dokumenterede intervention, undtagen 
under følgende omstændigheder:
(a) det er acceptabelt at bruge placebo 
eller ingen behandling i undersøgelser, 
hvor der ikke findes nogen aktuel 
dokumenteret intervention eller
(b) hvis det af tvingende og videnskabeligt 
holdbare metodologiske årsager er 
nødvendigt at anvende placebo for at 
fastslå en interventions effekt eller 
sikkerhed, og de patienter, som får 
placebo eller ingen behandling, ikke 
udsættes for risiko for alvorlig eller 
uigenkaldelig skade. 
Det skal nøje påses, at muligheden i stk. 1, 
litra b), ikke misbruges.

Or. en

Begrundelse

De anerkendte grundprincipper for gennemførelse af kliniske forsøg på mennesker bygger på 
beskyttelse af menneskerettighederne og den menneskelige værdighed i forbindelse med 
biologiske og medicinske anvendelser, således som det er nævnt i 2008-udgaven af 
Helsingforserklæringen (artikel 32).

Ændringsforslag 91
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
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Artikel 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4c
Toksikologiske eksperimenter

Beskyttelsen af forsøgspersonerne i et 
klinisk forsøg sikres især gennem en 
risikovurdering på grundlag af 
resultaterne af toksikologiske 
eksperimenter forud for ethvert klinisk 
forsøg, som omfatter anvendelse af et 
ikkegodkendt forsøgslægemiddel.

Or. en

Begrundelse

Toksikologiske eksperimenter forud for ethvert klinisk forsøg var et krav i direktiv 
2001/20/EF (betragtning 2). TGN1412-katastrofen i 2006 i Det Forenede Kongerige vidner 
om, at det er nødvendigt at gennemføre sådanne toksikologiske eksperimenter, før et klinisk 
forsøg indledes.

Ændringsforslag 92
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at opnå en godkendelse indgiver 
sponsor et ansøgningsdossier til den 
berørte medlemsstat via den i artikel 77 
omhandlede portal (i det følgende benævnt
"EU- portalen"). Senest seks dage efter 
indgivelsen af ansøgningsdossieret 
udpeger medlemsstaterne i fællesskab en 
rapporterende medlemsstat og en 
medrapporterende medlemsstat.

Or. en
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Begrundelse

I forbindelse med EU's centraliserede procedure for markedsføringstilladelse udpeger 
medlemsstaterne en rapporterende medlemsstat og en medrapporterende medlemsstat med 
henblik på at vurdere ansøgningen i fællesskab. En sådan ordning styrker samarbejdet 
mellem medlemsstaterne, forbedrer patientsikkerheden, tager højde for de tilgængelige 
ressourcer i medlemsstaterne og modvirker "forum shopping", dvs. at en sponsor udvælger en 
rapporterende medlemsstat, hvor han håber på en gunstig afgørelse.

Ændringsforslag 93
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sponsor foreslår en af de berørte 
medlemsstater som rapporterende 
medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 94
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 95
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 96
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 97
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) hvilken anden berørt medlemsstat der er
medrapporterende medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 98
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) det kliniske forsøgs 
registreringsnummer i EU-portalen.

Or. en

Begrundelse

Et registreringsnummer for det kliniske forsøg i EU-portalen, dvs. en specifik identifikator i 
det eksisterende register EudraCT, ville lette samarbejdet blandt medlemsstaterne på EU-
niveau.

Ændringsforslag 99
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke har underrettet sponsor 
inden for den frist, der er omhandlet i stk. 
2, anses det kliniske forsøg, der er ansøgt 
om, for at falde ind under denne 
forordnings anvendelsesområde, 
ansøgningen anses for at være 

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

Or. en

Ændringsforslag 100
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 101
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 102
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

foreslåede rapporterende medlemsstat skal 
være rapporterende medlemsstat.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 103
Christel Schaldemose

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, som 
afspejler de befolkningsgrupper, der skal 
behandles, under hensyntagen til statistiske 
metoder, forsøgets design og metodologi
(herunder stikprøvestørrelse og 
randomisering, komparator og 
endepunkter).

Or. en

Ændringsforslag 104
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget erstatter ændringsforslag 8 i udkastet til udtalelse. De særlige kendetegn 
ved visse subpopulationer (i henhold til køn, alder etc.) kan også vedrøre aspekter som 
relevans eller risici og ulemper for forsøgspersonen som omhandlet i nr. ii). Det foreslås 
derfor at udvide anvendelsesområdet for denne bestemmelse og tage højde for de 
subpopulationer, der skal undersøges, ved vurderingen af alle elementerne omhandlet i nr. i) 
og ii).

Ændringsforslag 105
Emma McClarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ved anvendelsen af dette kapitel er 
vurderingsdatoen den dato, hvor 
vurderingsrapporten forelægges for de 
øvrige berørte medlemsstater, og 
rapporteringsdatoen den dato, hvor den 
endelige vurderingsrapport forelægges for 
sponsor og de øvrige berørte 
medlemsstater.
Den rapporterende medlemsstat forelægger 
del I af vurderingsrapporten, herunder 
konklusionen, for sponsor og de øvrige 
berørte medlemsstater inden for følgende 
frister, som skal indeholde perioder til den 
indledende vurdering, den fælles 
vurdering og konsolideringen af den 
endelige rapport.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 106
Emma McClarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) senest 10 dage efter valideringsdatoen 
for kliniske lav-interventionsforsøg; 
perioden for den fælles vurdering og for 
konsolidering mellem de berørte 
medlemsstater og den rapporterende 
medlemsstat må ikke være under fem 
dage

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at den rapporterende medlemsstat har tilstrækkelig tid til at foretage en 
indledende vurdering (højst fem dage), og at der er tilstrækkelig tid til den fælles vurdering 
og konsolidering (mindst fem dage).

Ændringsforslag 107
Emma McClarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) senest 25 dage efter valideringsdatoen 
for andre kliniske forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg; perioden for den 
fælles vurdering og for konsolidering 
mellem de berørte medlemsstater og den 
rapporterende medlemsstat må ikke være 
under 10 dage
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Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at den rapporterende medlemsstat har tilstrækkelig tid til at foretage en 
indledende vurdering (højst 15 dage), og at der er tilstrækkelig tid til den fælles vurdering og 
konsolidering (mindst 10 dage).

Ændringsforslag 108
Emma McClarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) senest 30 dage efter valideringsdatoen 
for kliniske forsøg med et 
forsøgslægemiddel til avanceret terapi; 
perioden for den fælles vurdering og for 
konsolidering mellem de berørte 
medlemsstater og den rapporterende 
medlemsstat må ikke være under 10 dage.

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at den rapporterende medlemsstat har tilstrækkelig tid til at foretage en 
indledende vurdering (højst 20 dage), og at der er tilstrækkelig tid til den fælles vurdering og 
konsolidering (mindst 10 dage).

Ændringsforslag 109
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Indtil vurderingsdatoen udarbejder den 
rapporterende medlemsstat en indledende 
vurderingsrapport og rundsender den til 
de berørte medlemsstater. Senest to dage 
før rapporteringsdatoen kan de berørte 
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hensyn til disse betragtninger. medlemsstater meddele den rapporterende 
medlemsstat og alle andre berørte 
medlemsstater de betragtninger, der er 
relevante for ansøgningen. Den 
rapporterende medlemsstat tager behørigt 
hensyn til disse betragtninger ved 
udarbejdelsen af den endelige rapport.

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at den rapporterende medlemsstat har to dage til at konsolidere kommentarer 
fra berørte medlemsstater og afslutte rapporten. Dermed undgås situationer, hvor berørte 
medlemsstater kan indsende kommentarer til den rapporterende medlemsstat helt indtil den 
sidste dag i vurderingsperioden, hvor den endelige rapport skal forelægges for sponsor og de 
berørte medlemsstater. Dermed bliver der tid til en effektiv og gennemsigtig behandling af de 
berørte medlemsstaters kommentarer, så de kan indarbejdes i en endelig, konsolideret 
rapport.

Ændringsforslag 110
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 111
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den rapporterende medlemsstat, og kun 
denne, kan mellem valideringsdatoen og 

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

vurderingsdatoen på grundlag af sine egne
betragtninger og den berørte medlemsstats 
betragtninger, der er nævnt i stk. 5, 
anmode sponsor om supplerende 
redegørelser.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 112
Emma McClarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der bør skelnes klart mellem vurderingsdatoen, den sidste dag hvor berørte medlemsstater 
kan kommentere en rapporterende medlemsstats indledende vurdering, og 
rapporteringsdatoen, den dag hvor den endelige rapport forelægges for sponsor og de 
berørte medlemsstater.

Ændringsforslag 113
Emma McClarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Frister må ikke suspenderes. Den periode, hvor der anmodes om supplerende redegørelser, 
bør være en del af den samlede frist for godkendelse. Fristerne bør give tilstrækkelig tid til en 
fælles vurdering og konsolidering af svar på spørgsmål modtaget fra sponsor. Da fristen for 
fælles vurdering af de supplerende redegørelser er inkluderet i den forlængede frist (20 eller 
30 dage), ændres den samlede frist for godkendelsen ikke væsentligt.

Ændringsforslag 114
Emma McClarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det efter modtagelsen af de 
supplerende redegørelser viser sig, at den 
resterende frist for fremlæggelse af del I 
af vurderingsrapporten er under tre dage 
for kliniske lav-interventionsforsøg og 
under fem dage for andre kliniske forsøg 
end kliniske lav-interventionsforsøg, 
forlænges fristen til henholdsvis tre og 
fem dage.

Efter modtagelsen af de supplerende 
redegørelser sender de berørte 
medlemsstater senest to dage før 
rapporteringsdatoen deres betragtninger 
til den rapporterende medlemsstat. Den 
rapporterende medlemsstat tager hensyn 
til disse betragtninger ved udarbejdelsen
af vurderingsrapporten. Fristen for den 
fælles vurdering og for konsolideringen af 
de supplerende betragtninger mellem de 
berørte medlemsstater og den 
rapporterende medlemsstat er på ikke
under fem dage for lav-interventionsforsøg 
og 10 dage for andre forsøg end kliniske 
lav-interventionsforsøg.
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Or. en

Begrundelse

Processen til at vurdere de supplerende betragtninger bør afspejle processen til fælles 
vurdering af ansøgningen. Den rapporterende medlemsstat skal have to dage til at 
konsolidere kommentarerne og afslutte vurderingsrapporten. Dette sikrer også, at den 
rapporterende medlemsstat har tilstrækkelig tid til at foretage en indledende vurdering (højst 
15 dage for lav-interventionsforsøg eller 20 dage for andre forsøg), og at der er tilstrækkelig 
tid til den fælles vurdering og konsolidering (mindst fem dage for lav-interventionsforsøg 
eller 10 dage for andre forsøg).

Ændringsforslag 115
Emma McClarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Fristerne bør give tilstrækkelig tid til at opnå input fra eksperter til vurderingsprocessen, hvis 
det er nødvendigt i forbindelse med lægemidler til avanceret terapi eller andre nye terapier. 
Dette er muligt under det gældende direktiv.

Ændringsforslag 116
Toine Manders

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden 
oplyses tilstrækkeligt om EU-portalens 
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anvendelse og eksistens.

Or. en

Ændringsforslag 117
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 118
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Vurderingsrapport vedrørende kliniske 

forsøg inden for sjældne sygdomme
1. I forbindelse med kliniske forsøg 
vedrørende sjældne sygdomme som 
defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 om 
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lægemidler til sjældne sygdomme1 skal 
den rapporterende medlemsstat indhente 
en ekspertudtalelse fra Det Europæiske 
Lægemiddelagenturs videnskabelige 
rådgivningsgruppe om den pågældende 
sygdom eller gruppe af sygdomme, som 
det kliniske forsøg vedrører, herunder om 
aspekter, som er omfattet af vurderingens 
del II.
2. Med henblik på at vurdere de i artikel 7 
nævnte aspekter fremsender den 
rapporterende medlemsstat omgående 
udtalelsen fra den videnskabelige 
rådgivningsgruppe til de berørte 
medlemsstater.
_____________
1EUT L 18 af 22.1.2000, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Når det gælder sjældne sygdomme, er den nødvendige ekspertise til at vurdere en ansøgning 
generelt sparsom på nationalt niveau. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at søge den på 
europæisk niveau. For at bistå den rapporterende medlemsstat og de berørte medlemsstater i 
at udarbejde en velinformeret vurdering af ansøgningen bør den rapporterende medlemsstat 
konsultere Det Europæiske Lægemiddelagenturs videnskabelige rådgivningsgruppe, som er 
bedre i stand til at skaffe den nødvendige ekspertise.

Ændringsforslag 119
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) overensstemmelse med strengere 
nationale bestemmelser om kliniske 
forsøg på sårbare personer.

Or. fr
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Begrundelse

Det bør understreges, at denne forordning i forbindelse med beskyttelse af sårbare personer 
skal overholde de restriktive bestemmelser fastsat af de berørte medlemsstater for andre 
kategorier af sårbare personer som f.eks. gravide, fødende og ammende kvinder og 
frihedsberøvede personer.

Ændringsforslag 120
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis den berørte medlemsstat ikke har 
fremlagt sin vurderingsrapport inden for 
de i stk. 2 og 3 fastsatte frister, anses den 
for at have accepteret del II af det kliniske 
forsøg.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 121
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Såfremt en berørt medlemsstat afviser 
del II, har sponsor mulighed for at 
appellere en enkelt gang til denne berørte 
medlemsstat via EU's portal omhandlet i 
artikel 77. Sponsor har mulighed for at 
fremsende en supplerende redegørelse 
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inden for en frist på 7 dage. Den berørte 
medlemsstat vurderer endnu en gang de i 
artikel 7, stk. 1, omhandlede aspekter for 
sit område og tager hensyn til de 
supplerende redegørelser fremsendt af 
sponsor. 
Den berørte medlemsstat færdiggør sin 
vurdering senest syv dage efter 
modtagelsen af de supplerende 
redegørelser. Hvis den berørte 
medlemsstat inden for fristen på syv dage 
afslår eller ikke fremkommer med nogen 
konklusion om del II, betragtes 
ansøgningen som definitivt afvist, og de 
kliniske forsøg kan ikke gennemføres i 
den berørte medlemsstat.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at indføre en appelmulighed for sponsor inden for 
rammerne af vurderingsproceduren for del II. Denne appelmulighed gør det muligt for 
sponsor en allersidste gang at begrunde eller forklare aspekterne ved det kliniske forsøg i 
tilknytning til del II i den berørte medlemsstat. For ikke at forsinke vurderingsproceduren 
unødigt opvejes denne appelmulighed af princippet om stiltiende samtykke.

Ændringsforslag 122
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis sponsor ikke fremlægger de 
supplerende redegørelser inden for den 
frist, der er fastsat af medlemsstaten i 
overensstemmelse med første afsnit, anses 
ansøgningen for at være trukket tilbage. 
Tilbagetrækningen gælder kun for den 
berørte medlemsstat.

Hvis sponsor ikke på anmodning fra den 
berørte medlemsstat fremlægger de 
supplerende redegørelser inden for den 
frist, der er fastsat i overensstemmelse med 
første afsnit, anses ansøgningen om det 
kliniske forsøg, der vurderes, for at være 
trukket tilbage. Tilbagetrækningen gælder 
kun for den berørte medlemsstat.

Or. fr
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 123
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis den berørte medlemsstat 
bestrider den rapporterende medlemsstats 
konklusion i henhold til bestemmelserne i 
stk. 2, litra a) og b), kan det kliniske 
forsøg ikke gennemføres i den berørte 
medlemsstat.

Or. fr

Begrundelse

Den tekst, som Kommissionen har foreslået (artikel 8, stk. 2) gør det muligt for en berørt 
medlemsstat at bestride den godkendelsesbeslutning i forbindelse med et forsøg, som den 
rapporterende medlemsstat har truffet, men det anføres ikke, hvad konsekvenserne heraf vil 
være. Det præciseres klart i ændringsforslaget, at medlemsstaten i dette tilfælde kan være 
uenig ("opt out") i den rapporterende medlemsstats konklusioner, og at forsøget ikke kan 
gennemføres i den berørte medlemsstat.

Ændringsforslag 124
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) betydelige forskelle mellem normal 
klinisk praksis i den berørte medlemsstat 
og i den rapporterende medlemsstat, 
hvilket ville føre til, at en forsøgsperson 
ville modtage en ringere behandling end i 

a) betydelige forskelle mellem normal 
klinisk praksis i den berørte medlemsstat 
og i den rapporterende medlemsstat, 
hvilket ville føre til, at en forsøgsperson 
ville modtage en ringere pleje end i normal 
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normal klinisk praksis klinisk praksis

Or. en

Ændringsforslag 125
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) overtrædelse af mere omfattende 
nationale bestemmelser for beskyttelse af 
forsøgspersonerne i det kliniske forsøg 
end bestemmelserne i denne forordning, 
navnlig hvad angår sårbare 
befolkningsgrupper

Or. en

Ændringsforslag 126
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) den etiske komité afviser at godkende 
gennemførelsen af det kliniske forsøg i 
den berørte medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 127
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) den etiske komité afviser at godkende 
gennemførelsen af det kliniske forsøg i 
den berørte medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 128
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) overtrædelse af mere omfattende 
nationale bestemmelser for beskyttelse af 
forsøgspersonerne i det kliniske forsøg, 
navnlig hvad angår sårbare personer

Or. en

Ændringsforslag 129
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den berørte medlemsstat ikke er enig i 
konklusionen på grundlag af andet afsnit, 
litra a), underretter den via EU-portalen 
Kommissionen, alle medlemsstater og 
sponsor herom og giver en detaljeret 
begrundelse på basis af videnskabelige og 
socioøkonomiske argumenter samt et 
sammendrag heraf.

Hvis den berørte medlemsstat ikke er enig i 
konklusionen på grundlag af andet afsnit, 
litra a), underretter den via EU-portalen 
Kommissionen, alle medlemsstater og 
sponsor herom og giver en detaljeret 
begrundelse på basis af videnskabelige og 
socioøkonomiske argumenter samt et 
sammendrag heraf. Årsagerne til 
uenigheden skal offentliggøres gennem 
EU-portalen.



AM\925951DA.doc 57/95 PE504.308v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 130
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den berørte medlemsstat ikke er enig i 
konklusionen på grundlag af andet afsnit, 
litra a), underretter den via EU-portalen 
Kommissionen, alle medlemsstater og 
sponsor herom og giver en detaljeret 
begrundelse på basis af videnskabelige og 
socioøkonomiske argumenter samt et 
sammendrag heraf.

Hvis den berørte medlemsstat ikke er enig i
konklusionen fra den rapporterende 
medlemsstat på grundlag af andet afsnit, 
litra a), underretter den via EU-portalen 
Kommissionen, alle medlemsstater og 
sponsor herom og giver en detaljeret 
begrundelse på basis af videnskabelige og 
socioøkonomiske argumenter samt et 
sammendrag heraf.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere denne bestemmelse i forslaget til 
forordning.

Ændringsforslag 131
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den berørte medlemsstat ikke er enig i
konklusionen på grundlag af andet afsnit,
litra a), underretter den via EU-portalen 
Kommissionen, alle medlemsstater og 
sponsor herom og giver en detaljeret 
begrundelse på basis af videnskabelige og 
socioøkonomiske argumenter samt et 
sammendrag heraf.

Hvis den berørte medlemsstat ikke er enig i
den rapporterende medlemsstats 
konklusion, underretter den via EU-
portalen Kommissionen, alle 
medlemsstater og sponsor herom.
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Or. en

Begrundelse

Uforholdsmæssig byrde for medlemsstaterne i betragtning af den meget korte frist. En sådan 
begrundelse bør være dokumenteret i de rapporterende medlemsstaters vurdering (jf. 
ændringsforslag til artikel 6, stk. 2, nr. 5).

Ændringsforslag 132
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de personer, 
der validerer og vurderer ansøgningen, 
ikke har interessekonflikter, at de er 
uafhængige af sponsor, institutionen på 
forsøgsstedet og de involverede 
investigatorer, og at de ikke er under anden 
upassende indflydelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de personer, 
der validerer og vurderer del I og II i
ansøgningen, ikke har interessekonflikter, 
at de er uafhængige af sponsor og de 
involverede investigatorer, og at de ikke er 
under anden upassende indflydelse.

Or. fr

Ændringsforslag 133
Philippe Juvin

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
af del II foretages af en gruppe personer,
hvoraf mindst halvdelen af deltagerne 
opfylder de i artikel 46 i denne forordning 
opstillede betingelser.

Or. fr

Begrundelse

Artikel 9, stk. 2, bør ændres for at skabe større klarhed. Udtrykket "der tilsammen har den 
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nødvendige erfaring og de nødvendige kvalifikationer", som Kommissionen foreslår, er 
upræcist og kan fortolkes på forskellige måder.

Ændringsforslag 134
Emma McClarkin

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 mindst én person, hvis 
primære interesseområde er ikke-
videnskabeligt. Der skal tages hensyn til 
mindst én patients holdning. En 
uafhængig etisk komité som omhandlet i 
Helsingforserklæringen og ICH-
retningslinjerne for god klinisk praksis 
skal være involveret i vurderingen af alle 
kliniske forsøg.

Or. en

Ændringsforslag 135
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis det kliniske forsøg vedrører 
andre kategorier af forsøgspersoner, der 
betragtes som sårbare personer i henhold 
til national ret, vurderes ansøgningen om 
godkendelse på baggrund af de berørte 
medlemsstaters nationale lovgivning.

Or. fr

Begrundelse

Det bør understreges, at denne forordning i forbindelse med beskyttelse af sårbare personer 
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skal overholde de bestemmelser, der er fastsat af de berørte medlemsstater for andre 
kategorier af sårbare personer som f.eks. gravide, fødende og ammende kvinder og 
frihedsberøvede personer.

Ændringsforslag 136
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

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 offentliggøres 
gennem den i denne forordning nævnte 
portal.

Or. en

Ændringsforslag 137
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

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. Der gemmes en optegnelse 
over tilbagetrukne ansøgninger i EU-
databasen, og begrundelserne for hver 
enkelt tilbagetrækning angives.

Or. en
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Ændringsforslag 138
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

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, tilbagetrækninger og afslag.

Or. en

Ændringsforslag 139
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

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.

Sponsor har efter at have fået afslag på en 
godkendelse eller efter at have trukket 
ansøgningen tilbage, mulighed for at 
indgive en ny ansøgning om godkendelse 
til en påtænkt berørt medlemsstat. 
Ansøgningen betragtes som en ny 
ansøgning om godkendelse af et klinisk 
forsøg. Sponsor skal dog præcisere 
årsagerne til afslaget eller 
tilbagetrækningen af den oprindelige 
ansøgning om godkendelse og de 
ændringer, der er foretaget i forhold til 
den oprindelige udgave af protokollen.

Or. fr
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Begrundelse

Denne bestemmelse skal forhindre, at en sponsor fremlægger et projekt, der har fået afslag 
eller er blevet trukket tilbage, for en anden medlemsstat uden på forhånd at havde informeret 
den om afslaget på eller tilbagetrækningen af den oprindelige ansøgning og årsagerne hertil 
og uden at have foretaget de krævede forbedringer.

Ændringsforslag 140
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den rapporterende medlemsstat for den
ansøgning, der er omhandlet i stk. 1, er 
den rapporterende medlemsstat for den
oprindelige godkendelsesprocedure.

2. Hvis der har været en rapporterende 
medlemsstat for den oprindelige 
godkendelsesprocedure, skal den være 
rapporterende medlemsstat for den i stk. 1 
omhandlede ansøgning.

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at en rapporterende medlemsstat for den oprindelige godkendelse er 
rapporterende medlemsstat for proceduren om udvidelse af et klinisk forsøg. Der bør kun 
udpeges en rapporterende medlemsstat, hvis der er tre eller flere medlemsstater involveret i 
en ansøgning. Et klinisk forsøg bør ikke udvides på grundlag af et forsøg, som kun er 
godkendt af en eller to medlemsstater. En EU-beslutning bør altid være baseret på en 
flertalsbeslutning blandt medlemsstaterne, hvilket ville betyde, at der mindst skulle være tre 
medlemsstater involveret for at opnå dette.

Ændringsforslag 141
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En væsentlig ændring må kun 
gennemføres, hvis den er godkendt efter 
den procedure, der er fastsat i dette kapitel.

En væsentlig ændring må kun 
gennemføres, hvis den er godkendt efter 
den procedure, der er fastsat i dette kapitel
og hvis den tidligere er godkendt af en 
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uafhængig etisk komité.

Or. en

Ændringsforslag 142
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den rapporterende medlemsstat ikke 
har underrettet sponsor i henhold til stk. 2, 
litra a)-c), senest tre dage efter 
modtagelsen af bemærkningerne eller af 
den fuldstændiggjorte ansøgning, anses 
ansøgningen for at være fuldstændig, og 
hvis det kliniske forsøg er et klinisk lav-
interventionsforsøg, er det fortsat et 
kliniske lav-interventionsforsøg efter den 
væsentlige ændring.

Hvis den rapporterende medlemsstat ikke 
har underrettet sponsor i henhold til stk. 2, 
litra a)-c), senest tre dage efter 
modtagelsen af bemærkningerne eller af 
den fuldstændiggjorte ansøgning, anses 
ansøgningen for at være fuldstændig, og 
hvis det kliniske forsøg er et klinisk forsøg 
indebærer en ubetydelig risiko, er det 
fortsat et kliniske lav-interventionsforsøg 
efter den væsentlige ændring.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 143
Christel Schaldemose

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

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

hensyn til forsøgspersoners rettigheder,
sikkerhed og helbred og relevansen,
pålideligheden og robustheden af data 
genereret i det kliniske forsøg.

Or. en

Ændringsforslag 144
Philippe Juvin

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 145
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravet i litra a) skal til stadighed 
overholdes

b) principperne i litra a) skal respekteres 
under hele forsøget

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er af sproglig karakter.
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Ændringsforslag 146
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forsøgspersonen eller, hvis denne ikke 
kan give et informeret samtykke, den 
juridiske repræsentant har givet 
informeret samtykke

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det forekommer mere hensigtsmæssigt at flytte denne betingelse og anbringe den efter litra d) 
i artikel 28, stk. 1. I praksis skal forsøgspersonen eller dennes juridiske repræsentant 
informeres behørigt om formålet med det kliniske forsøg, de hermed forbundne risici og 
ulemper, inden denne giver et informeret samtykke.

Ændringsforslag 147
Philippe Juvin

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 med investigator eller
dennes repræsentant 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

Or. fr
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Begrundelse

Det skal understreges, at en investigator i praksis kan overlade det til en læge eller en anden 
person at informere eller indhente samtykke fra en person, der kan deltage i 
forskningsforsøget, eller fra dennes juridiske repræsentant. I Frankrig er dette f.eks. tilladt 
ved lov.

Ændringsforslag 148
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forsøgspersonen eller, hvis denne ikke 
er i stand til at give et informeret 
samtykke, den juridiske repræsentant har 
givet informeret samtykke

Or. fr

Begrundelse

Betingelsen i artikel 28, stk. 1, litra c), bør flyttes for at skabe større sammenhæng. I praksis 
skal forsøgspersonen eller dennes juridiske repræsentant informeres behørigt om formålet 
med det kliniske forsøg, de hermed forbundne risici og ulemper, inden denne giver et 
informeret samtykke.

Ændringsforslag 149
Cristian Silviu Buşoi

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, 

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 det er 
muligt, skal forsøgspersonen have 
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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.

tilstrækkelig tid til at overveje 
beslutningen. 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

Begrundelse

Forsøgspersonen bør have tilstrækkelig tid til at træffe en beslutning. Dette bør ikke gælde i 
nødsituationer, hvor en beslutning skal træffes hurtigt.

Ændringsforslag 150
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset artikel 28 kan det informerede 
samtykke gives mundtligt, hvis det 
kliniske forsøg indebærer en ubetydelig 
risiko, forudsat at dette samtykke er 
behørigt dokumenteret i henhold til 
lovgivningen i den berørte medlemsstat.

Or. fr

Begrundelse

Forslaget til afgørelse tilpasser ikke retningslinjerne for information og indhentning af 
samtykke til den risiko og de gener, som forskningen vil medføre. På grund af dette 
spørgsmåls "iboende nationale karakter" er det absolut nødvendigt, at medlemsstaterne får 
mulighed for at slække på retningslinjerne for indhentning af samtykke i forbindelse med 
kliniske forsøg med en ubetydelig risiko, forudsat at forsøgspersonens samtykke er behørigt 
dokumenteret.
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Ændringsforslag 151
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forsøgspersonen uden handleevne har 
modtaget information, som er afpasset efter 
vedkommendes forståelsesevne, om 
forsøget, risiciene og fordelene

b) forsøgspersonen uden handleevne har 
modtaget information, som er afpasset efter 
vedkommendes forståelsesevne, om 
forsøget, risiciene og fordelene fra 
investigator eller dennes repræsentant i 
overensstemmelse med lovgivningen i den 
berørte medlemsstat

Or. fr

Begrundelse

Det skal understreges, at en investigator i praksis kan overlade det til en læge, der 
repræsenterer investigator, at informere eller indhente samtykke fra en person, der kan 
deltage i forskning, eller fra dennes juridiske repræsentant. I Frankrig er dette f.eks. tilladt 
ved lov.

Ændringsforslag 152
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forsøgene vedrører direkte en
livstruende eller svækkende 
sygdomstilstand, som forsøgspersonen
befinder sig i

f) forsøgene vedrører direkte en klinisk 
situation, som den berørte person befinder 
sig i

Or. fr

Begrundelse

Artikel 30 vedrører patienter, som er ude af stand til at give samtykke på grund af sygdomme, 
der ændrer deres kognitive funktioner. Denne lidelse er forskellig fra nødsituationer, der 
behandles i artikel 32, og som ikke skal nævnes her. Tillægsordet "débilitant" bruges næsten 
ikke mere i Frankrig i dag. Kun den kliniske situation, "som den berørte person befinder sig 
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i", og som er årsagen til dennes manglende mulighed for at give samtykke, bør nævnes.

Ændringsforslag 153
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) der er grund til at antage, at deltagelse i 
det kliniske forsøg giver forsøgspersonen 
uden handleevne en gevinst, der opvejer 
risiciene, eller slet ikke indebærer nogen
risiko.

h) der er grund til at antage, at deltagelse i 
det kliniske forsøg giver forsøgspersonen 
uden handleevne en gevinst, der opvejer 
risiciene, eller kun indebærer en 
ubetydelig risiko.

Or. fr

Begrundelse

Forslaget til forordning finder kun anvendelse på kliniske forsøg, der indebærer risici 
(ubetydelige eller større end ubetydelige risici). Det omfatter ikke ikke-
interventionsundersøgelser, som pr. definition ikke indebærer nogen risiko.

Ændringsforslag 154
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset artikel 31, stk. 1, kan det 
kliniske forsøg på en mindreårig, såfremt 
det indebærer en ubetydelig risiko, eller 
samtykke fra den anden indehaver af 
forældremyndigheden ikke kan indhentes 
inden for frister, der er forenelige med 
forskningsmetoderne, og såfremt der er 
afgivet en gunstig etisk udtalelse, indledes 
alene med samtykke fra den indehaver af 
forældremyndigheden, der er til stede 

Or. fr
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Begrundelse

Forslaget til afgørelse tilpasser ikke retningslinjerne for indhentning af samtykke til den 
risiko og de gener, som forskningen vil medføre. Medlemsstaterne bør have mulighed for at 
slække på retningslinjerne for indhentning af samtykke til kliniske forsøg med en minimal 
risiko på mindreårige, når det er umuligt at afvente ankomsten af den anden indehaver af 
forældremyndigheden på grund af den korte frist for deltagelse, og såfremt der er afgivet en 
gunstig etisk udtalelse.

Ændringsforslag 155
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der er indhentet et informeret samtykke
fra den juridiske repræsentant; samtykket 
skal udtrykke den mindreåriges formodede 
vilje

a) de to juridiske repræsentanter har givet 
deres samtykke, som udtrykker den 
mindreåriges formodede vilje

Or. fr

Begrundelse

De forskellige nationale lovgivninger om kliniske forsøg på mindreårige bør respekteres. I 
fransk ret er det f.eks. i forbindelse med kliniske forsøg på mindreårige nødvendigt, at begge 
indehavere af forældremyndigheden giver deres samtykke.

Ændringsforslag 156
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) det kliniske forsøg giver patientgruppen 
en direkte gevinst.

h) det kliniske forsøg kan give anledning 
til visse direkte gevinster for den 
patientkategori, der er omfattet af forsøget

Or. fr
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Begrundelse

Ordet "kategori" er mere hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 157
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 28, stk. 1, litra c) og d), 
artikel 30, stk. 1, litra a) og b), og artikel 
31, stk. 1, litra a) og b), kan der indhentes
informeret samtykke efter det kliniske 
forsøgs påbegyndelse for at fortsætte det 
kliniske forsøg, og information om det 
kliniske forsøg kan gives efter det kliniske 
forsøg påbegyndelse, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Uanset artikel 28, stk. 1, litra c) og d), 
artikel 30, stk. 1, litra a) og b), og artikel 
31, stk. 1, litra a) og b), skal det 
informerede samtykke omhandlet i artikel 
29, stk. 1, indhentes snarest muligt efter 
det kliniske forsøgs påbegyndelse for at 
fortsætte det kliniske forsøg, og 
information om det kliniske forsøg gives 
efter det kliniske forsøg påbegyndelse, 
forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

Or. fr

Begrundelse

Der bør anmodes om samtykke til fortsættelse af forsøget, så snart forsøgspersonen genvinder 
evnen til at give samtykke, og helst inden forsøgets afslutning.

Ændringsforslag 158
Emma McClarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) på grund af situationens hastende 
karakter som følge af en pludselig 
livstruende eller anden pludselig alvorlig 
sygdom er det ikke muligt på forhånd at 
indhente forudgående informeret samtykke 
fra forsøgspersonen, og det er ikke muligt 
at give forsøgspersonen forudgående 

a) på grund af situationens hastende 
karakter som følge af en pludselig 
livstruende eller anden pludselig alvorlig 
sygdom er det ikke muligt på forhånd at 
indhente forudgående informeret samtykke 
fra forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant (forældre eller værge), og 
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information det er ikke muligt at give forsøgspersonen
eller dennes juridiske repræsentant 
(forældre eller værge) forudgående 
information

Or. en

Ændringsforslag 159
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) på grund af situationens hastende 
karakter som følge af en pludselig 
livstruende eller anden pludselig alvorlig 
sygdom er det ikke muligt på forhånd at 
indhente forudgående informeret samtykke 
fra forsøgspersonen, og det er ikke muligt 
at give forsøgspersonen forudgående 
information

a) på grund af situationens hastende 
karakter er det ikke muligt på forhånd at 
indhente forudgående informeret samtykke 
fra forsøgspersonen, og det er ikke muligt 
at give forsøgspersonen forudgående 
information

Or. fr

Ændringsforslag 160
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er ingen juridisk repræsentant til 
rådighed

b) den juridiske repræsentants samtykke 
kan ikke gives inden for en frist, der er
forenelig med de metodologiske krav i 
tilknytning til forskningsforsøget

Or. fr

Begrundelse

Betingelsen om repræsentantens fravær i forbindelse med gennemførelse af et klinisk forsøg i 
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nødsituationer bør fjernes. I modsat fald udgør denne bestemmelse et tilbageskridt i nogle 
nationale lovgivninger. I fransk ret tillader en bestemmelse f.eks., at forsøget påbegyndes 
uden familiens forudgående samtykke, selv om denne er til stede, hvis der er tale om 
øjeblikkelige livstruende nødsituationer (hjertestop).

Ændringsforslag 161
Emma McClarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forsøgspersonen har ikke tidligere 
fremført indvendinger, som investigator er 
bekendt med

c) forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant har ikke tidligere fremført 
indvendinger, som investigator er bekendt 
med

Or. en

Ændringsforslag 162
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forsøgene vedrører direkte en 
sygdomstilstand, som gør det umuligt at 
indhente forudgående informeret 
samtykke og give forudgående 
information

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke altid en nødsituation, der er årsag til, at der ikke kan indhentes samtykke: For 
eksempel kan et forsøg med choktilstande henvende sig til patienter indlagt på 
intensivafdelinger, og som derfor er ude af stand til at give samtykke (koma, bedøvelse). 
Læses denne artikel rent bogstaveligt, kan den forhindre sådanne forskningsforsøg.
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Ændringsforslag 163
Emma McClarkin

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 kun medfører en
forholdsmæssig risiko i forhold til den 
underliggende helbredstilstand 
(livstruende sygdom) og en
forholdsmæssig byrde for 
forsøgspersonen.

Or. en

Ændringsforslag 164
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

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) der er grund til at antage, at deltagelse i
det kliniske forsøg giver forsøgspersonen 
uden handleevne en gevinst, der opvejer 
risiciene, eller kun indebærer en 
ubetydelig risiko.

Or. fr

Begrundelse

Philippe Juvin glæder sig over den mulighed, som forslaget til forordning åbner for at 
dispensere fra at indhente forudgående samtykke fra patienten til kliniske forsøg i 
hastesituationer. En begrænsning af muligheden for at gennemføre sådanne forskningsforsøg 
til kun at gælde forsøg med en ubetydelig risiko forekommer dog at være for restriktivt og vil 
for nogle medlemsstater udgøre et tilbageskridt. I praksis vil denne bestemmelse udelukke 
adskillige forskningsforsøg på genoplivningsområdet og forsøg, der omfatter innovative 
produkter.
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Ændringsforslag 165
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når forsøgspersonen eller eventuelt 
dennes juridiske repræsentant ikke giver 
samtykke til videreførelse af 
forskningsforsøget, informeres de om, at 
de kan modsætte sig, at de data, der er 
indsamlet, inden samtykke blev nægtet, 
anvendes.

Or. fr

Begrundelse

For at garantere forsøgspersonens sikkerhed og dataenes troværdighed foreslår Philippe 
Juvin, at der indføres en supplerende bestemmelse, der pålægger investigator eller dennes 
repræsentant at spørge forsøgspersonen eller eventuelt dennes repræsentant, om de 
modsætter sig, at dataene anvendes.

Ændringsforslag 166
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) For så vidt angår forsøgspersoner uden 
handleevne og mindreårige, skal det i stk. 1 
nævnte informerede samtykke så hurtigt 
som muligt indhentes fra den juridiske 
repræsentant, og den i stk. 1 nævnte 
information, skal så hurtigt som muligt 
gives til forsøgspersonen

a) For så vidt angår forsøgspersoner uden 
handleevne og mindreårige, skal det i stk. 1 
nævnte informerede samtykke så hurtigt 
som muligt indhentes fra den juridiske 
repræsentant, og investigator eller dennes 
repræsentant skal så hurtigt som muligt 
give forsøgspersonen den i stk. 1 nævnte 
information

Or. fr
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Begrundelse

Det skal understreges, at en investigator i praksis kan overlade det til en læge, der 
repræsenterer investigator, at informere eller indhente samtykke fra en person, der kan 
deltage i forskning, eller fra dennes juridiske repræsentant. I Frankrig er dette f.eks. tilladt 
ved lov.

Ændringsforslag 167
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne underretning foretages senest 15
dage efter påbegyndelsen af det kliniske 
forsøg i den pågældende medlemsstat.

Denne underretning foretages senest 30
dage efter påbegyndelsen af det kliniske 
forsøg i den pågældende medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 168
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle kliniske forsøg bør registreres i 
den i denne forordning omhandlede 
database, før de indledes. De indsendte 
oplysninger skal omfatte start- og slutdato 
for rekrutteringen af forsøgspersoner.

Or. en

Ændringsforslag 169
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne underretning foretages senest 15
dage efter afslutningen af rekrutteringen af 
forsøgspersoner. Hvis der på ny foretages 
rekruttering, finder stk. 1 anvendelse.

Denne underretning foretages senest 30
dage efter afslutningen af rekrutteringen af 
forsøgspersoner. Hvis der på ny foretages 
rekruttering, finder stk. 1 anvendelse.

Or. fr

Ændringsforslag 170
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 34 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afslutning af det kliniske forsøg, 
afbrydelse af det kliniske forsøg

Afslutning af det kliniske forsøg, 
afbrydelse af det kliniske forsøg og 
indsendelse af resultater

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af overskriften for at afspejle artiklens indhold.

Ændringsforslag 171
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne underretning foretages senest 15
dage efter det kliniske forsøgs afslutning.

Denne underretning foretages senest 30
dage efter det kliniske forsøgs afslutning.

Or. fr
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Ændringsforslag 172
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater og en 
rapport vedrørende kliniske undersøgelser
til EU-databasen.

Or. en

Ændringsforslag 173
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis formålet med det kliniske forsøg på 
tidspunktet for indgivelsen af 
ansøgningen er at opnå en 
markedsføringstilladelse for et 
lægemiddel, skal resuméet af resultaterne 
som omhandlet i stk. 1 indsendes senest 
30 dage efter datoen for 
markedsføringstilladelsen eller, hvis 
relevant, senest et år efter beslutningen 
om at afbryde udviklingen af et 
lægemiddel. 

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at offentliggøre resuméet af resultaterne af kliniske forsøg, men denne 
offentliggørelse bør ikke påvirke sponsors konkurrenceevne. Det foreslås derfor, kun 
gældende for kommercielle forsøg, at resultaterne offentliggøres 30 dage efter, at 
markedsføringstilladelsen er givet. Hvis udviklingen af lægemidlet afbrydes, bør resultaterne 
offentliggøres senest et år efter beslutningen om at afbryde udviklingsprocessen.
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Ændringsforslag 174
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det af videnskabelige grunde 
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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 175
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Ved anvendelsen af denne forordning 
gælder, at hvis et suspenderet eller 
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 
offentliggøres data fra det kliniske forsøg, 
også selv om de måtte være 
ufuldstændige.

Or. en
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Ændringsforslag 176
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Hvis et klinisk forsøg afbrydes, meddeler 
sponsor den berørte medlemsstat 
årsagerne hertil gennem EU-portalen 
senest 15 dage efter beslutningen om at 
afbryde det kliniske forsøg.

Or. en

Begrundelse

Ændring med det formål at sikre gennemsigtighed vedrørende årsagerne til at afbryde et 
klinisk forsøg.

Ændringsforslag 177
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 med 
henblik på ændring af bilag III med det 
formål at tilpasse dem til den 
videnskabelige udvikling eller for at tage 
hensyn til den internationale 
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reguleringsmæssige udvikling.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for fleksibilitet for at tilpasse indholdet i resuméet af resultaterne i tilfælde af 
videnskabelig eller international reguleringsmæssig udvikling.

Ændringsforslag 178
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske Lægemiddelagentur, som 
er oprettet ved forordning (EF) nr. 
726/2004 (i det følgende benævnt
"agenturet"), opretter og driver en 
elektronisk database for den indberetning, 
der er omhandlet i artikel 38 og 39.

Det Europæiske Lægemiddelagentur, som 
er oprettet ved forordning (EF) nr. 
726/2004 (i det følgende benævnt
"agenturet"), opretter og driver en 
elektronisk database for den indberetning, 
der er omhandlet i artikel 38 og 39. Denne 
elektroniske database skal være et modul i 
den database, der er omhandlet i artikel 
24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 726/2004.

Or. en

Begrundelse

Rettelse af retsgrundlaget for EUdraVigilence-databasen. Dette ændringsforslag erstatter 
ændringsforslag 17 i udkastet til udtalelse.

Ændringsforslag 179
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Sponsor foretager straks en elektronisk 
indberetning til den elektroniske database, 
der er nævnt i artikel 36, af alle relevante 

1. Sponsor foretager inden for de i bilag 
III specificerede frister en elektronisk 
indberetning til den elektroniske database, 
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oplysninger om formodede alvorlige 
uventede bivirkninger af 
forsøgslægemidler, for så vidt som den 
formodede alvorlige uventede bivirkning er 
indtruffet i et klinisk forsøg gennemført af 
sponsor eller i et klinisk forsøg relateret til 
sponsor.

der er nævnt i artikel 36, af alle relevante 
oplysninger om formodede alvorlige 
uventede bivirkninger af 
forsøgslægemidler, for så vidt som den 
formodede alvorlige uventede bivirkning er 
indtruffet i et klinisk forsøg gennemført af 
sponsor eller af en anden sponsor, som 
enten er del af samme moderselskab, eller 
med hvem sponsor i fællesskab udvikler 
lægemidlet på grundlag af en formel 
aftale.

Or. en

Ændringsforslag 180
Emma McClarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis sponsor ikke har adgang til visse 
oplysninger og derfor ikke kan indsende 
en fuldstændig rapport, bør dette anføres i 
rapporten.
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 bør i 
rapporten redegøre for årsagerne til 
beslutningen.

Or. en

Ændringsforslag 181
Emma McClarkin

Forslag til forordning
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Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den forpligtelse, der er nævnt i stk. 1, 
starter med den første godkendelse af et 
klinisk forsøg i overensstemmelse med 
denne forordning. Den udløber med 
udgangen af det sidste kliniske forsøg, som 
sponsor gennemfører med 
forsøgslægemidlet.

2. Den forpligtelse for en bestemt sponsor, 
der er nævnt i stk. 1, starter med den første 
godkendelse af et klinisk forsøg i 
overensstemmelse med denne forordning
for denne sponsor. Den udløber med 
udgangen af det sidste kliniske forsøg, som 
sponsor gennemfører med 
forsøgslægemidlet. Den årlige 
rapporteringsforpligtelse gælder ikke, hvis 
en sponsor aktuelt ikke gennemfører 
nogen kliniske forsøg med 
forsøgslægemidlet.

Or. en

Ændringsforslag 182
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hjælpelægemidler foretages 
sikkerhedsindberetningen i 
overensstemmelse med kapitel 3 i direktiv
2001/83/EF.

For hjælpelægemidler foretages 
sikkerhedsindberetningen i 
overensstemmelse med direktiv
2010/84/EU.

Or. fr

Begrundelse

Henvisningen til direktivet bør ændres. Direktiv 2010/84/EU, der trådte i kraft i januar 2011, 
ændrer direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag 183
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Artikel 45 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om det kliniske forsøg er et klinisk lav-
interventionsforsøg

a) om det kliniske forsøg er et
lavrisikoforsøg

Or. fr

Begrundelse

Forslaget til forordning bør baseres på en fremgangsmåde, der tager udgangspunkt i den 
ekstra risiko, som forskningsforsøget indebærer, og overvågningen bør tilpasses til den risiko, 
som forsøgspersonen, der deltager i det kliniske forsøg, løber.

Ændringsforslag 184
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsøgslægemidler skal kunne spores, 
opbevares, destrueres og tilbagesendes, alt 
efter hvad der er hensigtsmæssigt og 
proportionalt for at sikre forsøgspersoners 
sikkerhed og pålideligheden og 
robustheden af data genereret i det kliniske 
forsøg, idet der tages hensyn til, om 
forsøgslægemidlet er godkendt, og om det 
kliniske forsøg er et klinisk lav-
interventionsforsøg.

Forsøgslægemidler skal kunne spores, 
opbevares, destrueres og tilbagesendes, alt 
efter hvad der er hensigtsmæssigt og 
proportionalt for at sikre forsøgspersoners 
sikkerhed og pålideligheden og 
robustheden af data genereret i det kliniske 
forsøg, idet der tages hensyn til, om 
forsøgslægemidlet er godkendt, og om det 
kliniske forsøg er et klinisk
lavrisikoforsøg.

Or. fr

Begrundelse

Forslaget til forordning bør baseres på en fremgangsmåde, der tager udgangspunkt i den 
ekstra risiko, som forskningsforsøget indebærer, og bestemmelserne om sporbarhed, 
opbevaring, destruktion og videreforsendelse af eksperimentelle lægemidler afhængigt af den 
risiko, som forsøgspersonen, der deltager i det kliniske forsøg løber, bør tilpasses.

Ændringsforslag 185
Christel Schaldemose
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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 helbred eller pålideligheden og 
robustheden af de data, der genereres i det 
kliniske forsøg.

Or. en

Ændringsforslag 186
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Sponsor underretter hurtigst muligt via 
EU-portalen de berørte medlemsstater om
alle uventede hændelser, der påvirker 
forholdet mellem fordele og risici ved det 
kliniske forsøg, men som ikke er 
formodede alvorlige uventede bivirkninger 
som omhandlet i artikel 38.

1. Sponsor underretter hurtigst muligt via 
EU-portalen de berørte medlemsstaters 
kompetente organer om alle uventede 
hændelser, der påvirker forholdet mellem 
fordele og risici ved det kliniske forsøg, 
men som ikke er formodede alvorlige 
uventede bivirkninger som omhandlet i 
artikel 38.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om forholdet mellem fordele og risici bør også givet til de etiske komitéer. 
Begrebet "kompetente organer" omfatter både nationale myndigheder og etiske komitéer.

Ændringsforslag 187
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
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Artikel 55 – stk. 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 et elektronisk format efter det 
kliniske forsøgs afslutning. Den 
elektroniske masterfil skal opbevares i et 
læsbart og let tilgængeligt format.
Forsøgspersonernes journaler opbevares 
dog i overensstemmelse med national 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 188
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat fastsætter, hvilket 
sprog oplysningerne på etiketten skal 
affattes på. Lægemidlet kan mærkes på 
flere sprog.

Den berørte medlemsstat fastsætter, hvilket 
sprog oplysningerne på etiketten skal 
affattes på. Det skal være et af EU's 
officielle sprog. Lægemidlet kan mærkes 
på flere sprog.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af formuleringen i ændringsforslag 25. For ikke at pålægge unødvendige byrder, 
bør oplysningerne på etiketten kun anføres på officielle EU-sprog. Dette bør ikke hindre de 
berørte medlemsstater i at påbyde anvendelse af et sprog, som ikke er et officielt sprog i den 
pågældende medlemsstat, men som er relevant for lokaliseringen af stedet for det kliniske 
forsøg. Sidstnævnte bør også medlemsstater, som har mere end et officielt EU-sprog, tage 
hensyn til.

Ændringsforslag 189
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For andre kliniske forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg sikrer sponsor, at der 
ydes erstatning i henhold til gældende 
lovgivning om sponsors og investigators 
ansvar for skader, som påføres 
forsøgspersonen. Denne skadeserstatning 
ydes uafhængigt af sponsors og 
investigators finansielle kapacitet.

For kliniske forsøg sikrer sponsor, at der 
ydes erstatning i henhold til gældende 
lovgivning om sponsors og investigators 
ansvar for skader, som påføres 
forsøgspersonen. Denne skadeserstatning 
ydes uafhængigt af sponsors og 
investigators finansielle kapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 190
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For andre kliniske forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg sikrer sponsor, at der 
ydes erstatning i henhold til gældende 
lovgivning om sponsors og investigators 
ansvar for skader, som påføres 
forsøgspersonen. Denne skadeserstatning 
ydes uafhængigt af sponsors og 
investigators finansielle kapacitet.

For andre kliniske forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg sikrer sponsor, at der 
ydes erstatning i henhold til gældende 
lovgivning om sponsors og investigators 
ansvar for skader, som påføres 
forsøgspersonen, herunder ved hjælp af 
forsikring. Denne skadeserstatning ydes 
uafhængigt af sponsors og investigators 
finansielle kapacitet.

Hvis skadeserstatning ydes ved hjælp af 
forsikring, kan sponsor anvende en 
samlet forsikringspolice til at dække et 
eller flere kliniske forsøg i samme 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at kommerciel forsikring fortsat er en mulighed sideløbende med den 
nationale erstatningsordning. Desuden vil det bidrage til at sænke forsikringsomkostningerne, 
hvis sponsorer får mulighed for at dække mere end et klinisk forsøg i samme medlemsstat med 
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samme forsikringspolice.

Ændringsforslag 191
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for en national 
erstatningsordning til kompensation for 
skader som omhandlet i artikel 72.

1. For kliniske forsøg, som på tidspunktet 
for indsendelsen af ansøgningen af 
objektive grunde ikke var bestemt til at 
skulle anvendes til at opnå en 
markedsføringstilladelse for lægemidlet, 
sørger medlemsstaterne for en national 
erstatningsordning til kompensation for 
skader som omhandlet i artikel 72.

Anvendelsen af den nationale 
erstatningsordning skal være gratis eller 
være underlagt et symbolsk gebyr.

Or. en

Begrundelse

Der er visse usikkerheder med hensyn til, hvordan en sådan ordning skulle fungere og 
finansieres. Under alle omstændigheder bør den nationale erstatningsordning være 
begrænset til ikkekommercielle kliniske forsøg. For at opnå en reel merværdi bør anvendelsen 
af denne ordning være enten gratis eller underlagt moderate omkostninger (et symbolsk 
gebyr). Det kommercielle forsikringssystem bør ikke udsættes for konkurrence fra et offentligt 
system, som drives på non profit-basis, da dette kan presse forsikringsselskaber ud af dette 
marked.

Ændringsforslag 192
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anvendelsen af den nationale 
erstatningsordning er gratis, hvis det 

udgår
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kliniske forsøg - af objektive grunde - på 
tidspunktet for indgivelsen af 
ansøgningen om godkendelse af det 
kliniske forsøg, ikke var bestemt til at 
blive anvendt til at opnå en 
markedsføringstilladelse for et 
lægemiddel.
For alle andre kliniske forsøg kan 
anvendelsen af den nationale 
erstatningsordning være underlagt et 
gebyr. Medlemsstaterne fastsætter dette 
gebyr uden gevinst for øje, idet de tager 
hensyn til risikoen ved det kliniske forsøg, 
den potentielle skade og skadens 
sandsynlighed.

Or. en

Begrundelse

Adgangen til den nationale erstatningsordning være begrænset til sponsorer af 
ikkekommercielle kliniske forsøg. Resten af teksten er flyttet til stk. 1.

Ændringsforslag 193
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger 
meddeles alle berørte medlemsstater via 
EU-portalen.

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger
offentliggøres og meddeles alle berørte 
medlemsstater via EU-portalen.

Or. en

Ændringsforslag 194
Emma McClarkin

Forslag til forordning
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Artikel 76 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om medlemsstaterne fører korrekt 
tilsyn med, at denne forordning 
overholdes

udgår

Or. en

Begrundelse

Ophævelse af artikel 76, stk. 1, litra a), som giver Kommissionen beføjelse til at kontrollere, 
om medlemsstaterne overholder forordningen. Intetsteds i lægemiddellovgivningen har 
Kommissionen en sådan beføjelse. Kommissionen præciserer ikke, hvorfor den har indført 
denne beføjelse oven i de eksisterende redskaber til at sikre medlemsstaternes overholdelse.

Ændringsforslag 195
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– beskyttelse af kommercielt fortrolige 
oplysninger

– beskyttelse af kommercielt fortrolige 
oplysninger navnlig ved at tage højde for 
produktets godkendelsesstatus

Or. en

Begrundelse

Kommercielt fortrolige oplysningers status afhænger af et lægemiddels godkendelsesstatus og 
bør tages med i betragtning, når kravene om offentliggørelse defineres i henhold til den 
gældende EU-lovgivning.

Ændringsforslag 196
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Artikel 90 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 90 a
Revision af forordningen

Hvert femte år efter nærværende 
forordnings ikrafttrædelse forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport, hvori der redegøres for 
anvendelsen af forordningen i praksis. I 
denne rapport vurderer Kommissionen 
virkningerne af anvendelsen på de 
videnskabelige og teknologiske fremskridt 
og de foranstaltninger, der skal vedtages 
for at opretholde den europæiske kliniske 
forsknings konkurrencedygtighed.

Or. fr

Begrundelse

Det må kræves, at Kommissionen gennemfører en regelmæssig og detaljeret undersøgelse af 
forskningens indvirkninger på den europæiske kliniske forskning. Målet er at sikre sig, at 
nærværende forordning gør det muligt at understøtte de videnskabelige og teknologiske 
fremskridt i et klima i hastig udvikling (den europæiske "smart law" fremgangsmåde).

Ændringsforslag 197
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den [please set a specific 
date - two years after its publication].

Den anvendes, når Det Stående Udvalg for 
Humanmedicinske Lægemidler har 
afgivet en positiv udtalelse om EU-
portalens fulde funktionalitet.

Or. en

Begrundelse

EU-portalen er et centralt element i den nye lovgivning. Uden en fuldt fungerende portal kan 
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lovgivningen ikke anvendes. Forordningen bør derfor først finde anvendelse, når portalen er 
fuldt fungerende, og dette er bekræftet af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 198
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Bilag I – del 2 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I tilfælde af en genindgivelse skal der i 
følgebrevet gøres rede for ændringer i 
forhold til den tidligere indgivelse.

9. I tilfælde af en genindgivelse skal der i 
følgebrevet gøres rede for årsagerne til 
afvisningen af den oprindelige ansøgning 
om godkendelse og de ændringer, der er 
foretaget i forhold til den oprindelige 
udgave af protokollen.

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse skal forhindre, at en sponsor fremlægger et projekt, der har fået afslag 
eller er blevet trukket tilbage, for en anden medlemsstat uden på forhånd at havde informeret 
den om afslaget på eller tilbagetrækningen af den oprindelige ansøgning og årsagerne hertil 
og uden at have foretaget de krævede forbedringer.

Ændringsforslag 199
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag I – del 4 – nr. 13 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en evaluering af de forventede gevinster og 
risici med henblik på vurdering i 
overensstemmelse med artikel 6

en evaluering af de forventede gevinster og 
risici, herunder for specifikke 
subpopulationer, med henblik på 
vurdering i overensstemmelse med artikel 
6

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget erstatter ændringsforslag 27 i udkastet til udtalelse. Begrebet 
"subpopulation" er mere hensigtsmæssigt end patientgrupper, da det er bredere.

Ændringsforslag 200
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Bilag I – del 16 – nr. 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

61. Der skal gives en beskrivelse af aftaler 
mellem sponsor og forsøgsstedet.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Fristerne for udarbejdelse og underskrivelse af kontrakter mellem en sponsor og et hospital 
er meget lange. Det er overflødigt at vedlægge disse kontrakter materialet i tilknytning til den 
oprindelige ansøgning. De indeholder ikke nogen videnskabelige elementer om protokollen 
eller beskyttelsen af deltagerne. For at undgå, at en medlemsstat udelukkes fra et klinisk 
forsøg af kontraktmæssige årsager, bør denne bestemmelse udgå, og det bør tillades, at 
kontrakterne fremsendes efterfølgende.

Ændringsforslag 201
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag I – del 16 – nr. 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

61. Der skal gives en beskrivelse af aftaler 
mellem sponsor og forsøgsstedet.

61. Der skal gives en beskrivelse af aftaler 
mellem sponsor og forsøgsstedet, som skal 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 202
Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til forordning
Bilag III a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IIIa
Indhold i resuméet af resultaterne af 
kliniske forsøg
Resuméet af resultaterne af de kliniske 
forsøg som omhandlet i artikel 34, stk. 3, 
skal indeholde oplysninger om følgende 
elementer:
1. Oplysninger om forsøget:
a) identifikation af undersøgelsen
b) identifikatorer
c) sponsoroplysninger
d) pædiatriske bestemmelser
e) analysestade for resultaterne
f) almindelige oplysninger om forsøget
g) population af forsøgspersoner med 
angivelse af det faktiske antal 
forsøgspersoner i forsøget
2. Disposition af forsøgspersoner:
a) rekruttering
b) for-periode
c) efter-periode
3. basiskarakteristika:
a) basiskarakteristika (obligatorisk) alder
b) basiskarakteristika (obligatorisk) køn
c) basiskarakteristika (valgfri) 
undersøgelsesspecifikke karakteristika
4. Slutpunkter:
a) slutpunkt definitioner
b) slutpunkt #1*
statistiske analyser
c) slutpunkt #2,
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statistiske analyser
*der skal anføres oplysninger for lige så 
mange slutpunkter som defineret i 
protokollen.
5. hændelser:
a) oplysning om hændelser
b) rapporteringsgruppe for hændelser
c) alvorlige hændelser
d) ikke alvorlige hændelser
6. Yderligere oplysninger:
a) globale væsentlige ændringer
b) globale afbrydelser og omstarter
c) begrænsninger og forbehold

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, hvilke oplysninger der bør være indeholdt i resuméet af resultaterne af det 
kliniske forsøg. Det vil også være disse oplysninger, der vil være offentligt tilgængelige af 
gennemsigtighedshensyn. Dette forslag til bilag bygger på Kommissionens dokument 
"Technical Guidance on the data fields of result-related information on clinical trials" af 22. 
januar 2013. For at sikre fleksibiliteten bør Kommissionen kunne tilpasse dette bilag ved 
hjælp af delegerede retsakter.


