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Ändringsförslag 33
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Vid kliniska prövningar bör 
försökspersonernas säkerhet och rättigheter 
skyddas, och de data som genereras bör 
vara tillförlitliga, robusta och avspegla 
mångfalden inom befolkningen avseende 
ålder och kön.

Or. en

Ändringsförslag 34
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Riskerna för försökspersonernas 
säkerhet vid kliniska prövningar har sin 
grund i två källor, nämligen 
prövningsläkemedlet och interventionen. 
Många kliniska prövningar innebär dock 
endast en minimal ytterligare risk för 
försökspersonens säkerhet jämfört med 
normal klinisk praxis. Detta är särskilt 
fallet när prövningsläkemedlet redan 
godkänts för försäljning (dvs. dess kvalitet, 
säkerhet och effekt har redan bedömts i 
samband med att godkännandet för 
försäljning beviljades) och när 
interventionen bara innebär en mycket 
begränsad ytterligare risk för 
försökspersonen jämfört med normal 
klinisk praxis. Dessa 
låginterventionsprövningar har ofta stor 
betydelse för bedömningen av 
standardbehandlingar och 

(9) Riskerna för försökspersonernas 
säkerhet vid kliniska prövningar har sin 
grund i två källor, nämligen 
prövningsläkemedlet och interventionen. 
Många kliniska prövningar innebär dock 
endast en minimal ytterligare risk för 
försökspersonens säkerhet jämfört med 
normal klinisk praxis. Detta är särskilt 
fallet när prövningsläkemedlet redan 
godkänts för försäljning (dvs. dess kvalitet, 
säkerhet och effekt har redan bedömts i 
samband med att godkännandet för 
försäljning beviljades) och när 
interventionen bara innebär en mycket 
begränsad ytterligare risk för 
försökspersonen jämfört med den i dag 
förekommande bästa beprövade 
interventionen. Dessa 
låginterventionsprövningar har ofta stor 
betydelse för bedömningen av 
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standarddiagnoser, vilket optimerar 
användningen av läkemedel och därmed 
bidrar till en hög nivå på folkhälsan. 
Sådana prövningar bör vara föremål för 
mindre stränga bestämmelser, till exempel 
kortare tidsfrister för godkännande.

standardbehandlingar och 
standarddiagnoser, vilket optimerar 
användningen av läkemedel och därmed 
bidrar till en hög nivå på folkhälsan. 
Sådana prövningar bör vara föremål för 
mindre stränga bestämmelser, till exempel 
kortare tidsfrister för godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 35
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Riskerna för försökspersonernas 
säkerhet vid kliniska prövningar har sin 
grund i två källor, nämligen 
prövningsläkemedlet och interventionen. 
Många kliniska prövningar innebär dock 
endast en minimal ytterligare risk för 
försökspersonens säkerhet jämfört med 
normal klinisk praxis. Detta är särskilt 
fallet när prövningsläkemedlet redan 
godkänts för försäljning (dvs. dess kvalitet, 
säkerhet och effekt har redan bedömts i 
samband med att godkännandet för 
försäljning beviljades) och när 
interventionen bara innebär en mycket 
begränsad ytterligare risk för 
försökspersonen jämfört med normal 
klinisk praxis. Dessa 
låginterventionsprövningar har ofta stor 
betydelse för bedömningen av 
standardbehandlingar och 
standarddiagnoser, vilket optimerar 
användningen av läkemedel och därmed 
bidrar till en hög nivå på folkhälsan. 
Sådana prövningar bör vara föremål för 
mindre stränga bestämmelser, till exempel 
kortare tidsfrister för godkännande.

(9) Riskerna för försökspersonernas 
säkerhet vid kliniska prövningar har sin 
grund i två källor, nämligen 
prövningsläkemedlet och interventionen. 
Många kliniska prövningar innebär dock 
endast en minimal ytterligare risk för 
försökspersonens säkerhet jämfört med 
normal klinisk praxis. Detta är särskilt 
fallet när prövningsläkemedlet redan 
godkänts för försäljning (dvs. dess kvalitet, 
säkerhet och effekt har redan bedömts i 
samband med att godkännandet för 
försäljning beviljades) och när 
interventionen bara innebär en mycket 
begränsad ytterligare risk för 
försökspersonen jämfört med normal 
klinisk praxis. Dessa kliniska prövningar 
som innebär en minimal risk har ofta stor 
betydelse för bedömningen av 
standardbehandlingar och 
standarddiagnoser, vilket optimerar 
användningen av läkemedel och därmed 
bidrar till en hög nivå på folkhälsan. 
Eftersom dessa kliniska prövningar med 
minimal risk som mest har en mycket 
begränsad och tillfällig negativ inverkan 
på försökspersonens hälsa bör de vara 
föremål för mindre stränga bestämmelser, 
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till exempel kortare tidsfrister för 
godkännande. Dessutom bör de 
försiktighets- och spårbarhetsregler som 
gäller inom gängse klinisk praxis vara 
tillämpbara i dessa fall.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget om att ersätta termen ”låginterventionsprövningar” med ”kliniska 
prövningar med minimal risk” gäller hela texten. Om det antas måste denna ändring göras i 
hela texten. Eftersom detta gäller alla ändringar som görs av skäl 9 finns en likadan och 
ändamålsenlig motivering efter ändringsförslag 8.

Ändringsförslag 36
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Vid bedömning av ansökningar om 
kliniska prövningar bör man särskilt beakta 
den förväntade terapeutiska nyttan och 
nyttan för folkhälsan (relevans) samt vilka 
risker och olägenheter de innebär för 
försökspersonen. När det gäller relevans 
bör flera aspekter beaktas, t.ex. vilka 
delpopulationer som ska undersökas och 
eventuella skillnader i effektivitet 
och/eller säkerhet för specifika 
delpopulationer, särskilt köns- och 
åldersrelaterade skillnader, eller om den 
kliniska prövningen har rekommenderats 
eller föreskrivits av de myndigheter som 
ansvarar för bedömningen av läkemedel 
och som beslutar om de får släppas ut på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ersätter ändringsförslag 3 i förslaget till yttrande.
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Ändringsförslag 37
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillståndsförfarandet bör göra det 
möjligt att avbryta bedömningen så att 
sponsorn kan besvara frågor eller 
synpunkter som uppkommit under 
bedömningen av ansökan. Hur länge 
bedömningsförfarandet avbryts bör bero på 
om det rör sig om en 
låginterventionsprövning eller inte. 
Dessutom bör det säkerställas att det alltid 
finns tillräckligt med tid att bedöma de 
ytterligare uppgifter som lämnats in när 
bedömningen återupptas.

(11) Tillståndsförfarandet bör göra det 
möjligt att avbryta bedömningen så att 
sponsorn kan besvara frågor eller 
synpunkter som uppkommit under 
bedömningen av ansökan. Hur länge 
bedömningsförfarandet avbryts bör bero på 
om det rör sig om en lågriskprövning eller 
inte. Dessutom bör det säkerställas att det 
alltid finns tillräckligt med tid att bedöma 
de ytterligare uppgifter som lämnats in när 
bedömningen återupptas.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 38
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) När det rör sig om sällsynta 
sjukdomar i enlighet med EU:s 
lagstiftning kan det hända att det saknas 
nödvändiga data och tillräcklig 
sakkunskap på nationell nivå för att 
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utföra en väl underbyggd bedömning av 
ansökan om tillstånd för klinisk prövning. 
Denna sakkunskap bör därför kunna 
sökas på europeisk nivå. Den 
rapporterande medlemsstaten bör därför
samarbeta med Europeiska 
läkemedelsmyndighetens arbetsgrupp för 
vetenskaplig rådgivning vid 
bedömningsprocessen, och denna 
arbetsgrupp bör lämna ett utlåtande om 
den aktuella sjukdomen eller 
sjukdomsgruppen. Vid behov får detta 
utlåtande omfatta aspekter som rör del II i 
bedömningen, och då bör den 
rapporterande medlemsstaten underrätta 
den berörda medlemsstaten om detta. 
Detta samarbete bör organiseras inom 
samma tidsfrister som i denna förordning 
fastställs för kliniska prövningar på 
området för andra sjukdomar än sällsynta 
sjukdomar.

Or. en

Motivering

Detta skäl motsvarar införandet av en ny artikel 7a i utredningsrapporten om kliniska 
prövningar inom området sällsynta sjukdomar.

Ändringsförslag 39
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Den berörda medlemsstaten bör 
fastställa vilket eller vilka organ som 
lämpligen bör delta i bedömningen. 
Beslutet beror på den interna 
organisationen i varje enskild medlemsstat.
När medlemsstaterna fastställer det eller 
de lämpliga organen bör de se till att
lekmän och patienter bereds möjlighet att 
delta. De bör också se till att nödvändig 

(14) Den berörda medlemsstaten bör 
fastställa vilket eller vilka organ som 
lämpligen bör delta i bedömningen.
Beslutet beror på den interna 
organisationen i varje enskild medlemsstat.
Oavsett hur bedömningsprocessen 
organiseras och vilka organ som deltar 
bör medlemsstaterna se till att
bedömningen är helt och hållet slutförd 
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expertis är tillgänglig. Bedömningen bör 
emellertid alltid göras gemensamt av ett 
rimligt antal personer som tillsammans 
har de kvalifikationer och den erfarenhet 
som krävs, i enlighet med internationella 
riktlinjer. De personer som bedömer 
ansökan bör vara oberoende av sponsorn, 
den institution som fungerar som 
prövningsställe och prövarna samt av 
eventuell annan otillbörlig påverkan.

inom de tidsfrister som fastställs i denna 
förordning och att ingen ytterligare 
bedömning kan hindra sponsorn från att 
inleda den kliniska prövningen efter 
underrättelsen om tillståndsbeslutet.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget till detta skäl är att klargöra intentionen i ändringsförslag 13 till 
förslaget till yttrande. Den andra delen bör göras till ett separat skäl för att öka tydligheten.

Ändringsförslag 40
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Kommissionen ska utfärda riktlinjer 
i samarbete med medlemsstaterna, 
forskarvärlden och organisationer i det 
civila samhället för att specificera 
innehållet i och formatet för resultaten av 
den kliniska prövningen.

Or. en

Ändringsförslag 41
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) När medlemsstaterna fastställer det 
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eller de lämpliga organen bör de se till att 
lekmän och patienter bereds möjlighet att 
delta. De bör också se till att nödvändig 
expertis är tillgänglig. Bedömningen bör 
emellertid alltid göras gemensamt av ett 
rimligt antal personer som tillsammans 
har de kvalifikationer och den erfarenhet 
som krävs, i enlighet med internationella 
riktlinjer. De personer som bedömer 
ansökan bör vara oberoende av sponsorn, 
den institution som fungerar som 
prövningsställe och prövarna samt av 
eventuell annan otillbörlig påverkan.

Or. en

Motivering

Texten motsvarar sista delen av skäl 14, som utgick av tydlighetsskäl.

Ändringsförslag 42
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 43
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) För att öka insynen i kliniska 
prövningar bör de data från kliniska 
prövningar som lämnas in som stöd för en 
ansökan om klinisk prövning baseras 
endast på kliniska prövningar som 
registrerats i offentliga och lättåtkomliga 
databaser, och åtkomsten till databasen 
bör vara kostnadsfri.

Or. en

Ändringsförslag 44
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 45
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Denna förordning bör innehålla 
närmare bestämmelser om informerat 
samtycke i nödsituationer. Det gäller till 
exempel fall där patienten drabbats av ett 
plötsligt livshotande medicinskt tillstånd på 
grund av multitrauma, stroke eller 
hjärtattack och behöver omedelbar 
medicinsk intervention. I fall av detta slag 
kan intervention inom ramen för en klinisk 
prövning som redan beviljats tillstånd vara 
lämplig. Under vissa omständigheter, till 
exempel om patienten är medvetslös och 
en legal ställföreträdare inte är tillgänglig, 
är det inte möjligt att inhämta informerat 
samtycke före interventionen. I 
förordningen bör det därför tydligt 
föreskrivas att sådana patienter på mycket 
stränga villkor får tas med i en klinisk 
prövning. Den kliniska prövningen bör ha 
ett direkt samband med det medicinska 
tillstånd som är orsaken till att patienten 
inte kan ge informerat samtycke. 

(23) Denna förordning bör innehålla 
närmare bestämmelser om informerat
samtycke i nödsituationer. Det gäller till 
exempel fall där patienten drabbats av ett 
plötsligt livshotande medicinskt tillstånd på 
grund av multitrauma, stroke eller 
hjärtattack och behöver omedelbar 
medicinsk intervention. I fall av detta slag 
kan intervention inom ramen för en klinisk 
prövning som redan beviljats tillstånd vara 
lämplig. Under vissa omständigheter, till 
exempel om patienten är medvetslös och 
en legal ställföreträdare inte är tillgänglig, 
är det inte möjligt att inhämta informerat 
samtycke före interventionen. I 
förordningen bör det därför tydligt 
föreskrivas att sådana patienter på mycket 
stränga villkor får tas med i en klinisk 
prövning. I exempelvis fall då forskningen 
måste inledas omgående och det finns 
anledning att anta att deltagande i den 
kliniska prövningen medför nytta som 
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Eventuella invändningar som patienten 
tidigare haft måste respekteras och 
försökspersonens eller den legala 
ställföreträdarens informerade samtycke 
bör inhämtas så fort som möjligt.

överväger riskerna för försökspersonen 
eller att deltagandet innebär endast en 
minimal risk bör den kliniska prövningen 
kunna inledas utan föregående samtycke.
Den kliniska prövningen bör ha ett direkt 
samband med det medicinska tillstånd som 
är orsaken till att patienten inte kan ge 
informerat samtycke. Eventuella 
invändningar som patienten tidigare haft 
måste respekteras och försökspersonens 
eller den legala ställföreträdarens 
informerade samtycke bör inhämtas så fort 
som möjligt.

Or. fr

Motivering

Philippe Juvin välkomnar möjligheten att genom förslaget till förordning föreskriva om 
undantag från kravet på föregående samtycke för kliniska prövningar som görs i 
nödsituationer. Han vill dock inte begränsa denna möjlighet till kliniska prövningar som 
innebär en minimal risk. I praktiken skulle en sådan bestämmelse vara alltför restriktiv. Den 
skulle utesluta en mängd prövningar på området för återupplivande och akutmedicin 
avseende innovativa läkemedel.

Ändringsförslag 46
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att patienterna ska kunna bedöma 
möjligheten att delta i en klinisk prövning 
och för att de berörda medlemsstaterna ska 
kunna övervaka den kliniska prövningen 
effektivt bör det anmälas när den kliniska 
prövningen startar, när rekryteringen till 
den kliniska prövningen avslutas och när 
den kliniska prövningen slutar. I enlighet 
med internationella standarder bör 
resultaten av den kliniska prövningen 
rapporteras till de berörda myndigheterna 
inom ett år från prövningens slut.

(25) För att patienterna ska kunna bedöma 
möjligheten att delta i en klinisk prövning 
och för att de berörda medlemsstaterna ska 
kunna övervaka den kliniska prövningen 
effektivt bör det anmälas när den kliniska 
prövningen startar, när rekryteringen till 
den kliniska prövningen avslutas och när 
den kliniska prövningen slutar. 
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Or. en

Motivering

Texten har flyttats till ett nytt skäl.

Ändringsförslag 47
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Sponsorn bör i god tid lämna in en 
sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen till EU-databasen. 
Denna inlämning bör ta hänsyn till 
produktens utvecklingsnivå och inte 
innehålla några personuppgifter eller 
information som rör affärshemligheter. 
Sammanfattningen av resultaten av den 
kliniska prövningen bör lämnas in 
antingen inom ett år efter det att den 
kliniska prövningen avslutats eller det att 
beslutet om att avbryta arbetet med 
utveckling av ett läkemedel fattats, eller 
senast 30 dagar efter det att 
godkännandet för försäljning har 
beviljats.

Or. en

Motivering

Anpassning till ändringar av artikel 34.

Ändringsförslag 48
Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 33
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Under en klinisk prövning kan det 
hända att sponsorn upptäcker en allvarlig 
överträdelse av bestämmelserna om 
genomförandet av den kliniska prövningen. 
Detta bör rapporteras till de berörda 
medlemsstaterna så att de vid behov kan 
vidta åtgärder.

(33) Under en klinisk prövning kan det 
hända att sponsorn upptäcker en allvarlig 
överträdelse av bestämmelserna om 
genomförandet av den kliniska prövningen. 
Detta bör utan dröjsmål rapporteras till 
alla medlemsstater, så att de vid behov kan 
vidta åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 49
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Utöver rapportering av misstänkta 
oförutsedda allvarliga biverkningar kan det 
finnas andra händelser som är relevanta 
med hänsyn till nytta/riskförhållandet och 
som utan dröjsmål bör rapporteras till den 
berörda medlemsstaten.

(34) Utöver rapportering av misstänkta 
oförutsedda allvarliga biverkningar kan det 
finnas andra händelser som är relevanta 
med hänsyn till nytta/riskförhållandet och 
som utan dröjsmål bör rapporteras till den 
berörda medlemsstatens behöriga organ, 
inklusive de organ som ansvarar för 
bedömningen av etiska aspekter.

Or. en

Ändringsförslag 50
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att garantera att den kliniska 
prövningen genomförs i överensstämmelse 
med prövningsprotokollet och för att 
prövarna ska ha tillräcklig information om 

(36) För att garantera att den kliniska 
prövningen genomförs i överensstämmelse 
med prövningsprotokollet och för att 
prövarna ska ha tillräcklig information om 
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de prövningsläkemedel de administrerar, 
bör sponsorn förse prövaren med en 
prövarhandbok.

de prövningsläkemedel de administrerar, 
bör sponsorn förse prövaren med en 
prövarhandbok. Prövarhandboken bör 
uppdateras varje gång som ny 
säkerhetsinformation blir tillgänglig, 
inklusive information om andra händelser 
än misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningar. 

Or. en

Ändringsförslag 51
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Kommissionen bör inom två år efter 
antagandet av denna förordning lägga 
fram en utvärdering för 
Europaparlamentet om hanteringen av 
rådata och om möjligheten för enskilda 
forskare att få öppen tillgång till dessa 
rådata.

Or. en

Ändringsförslag 52
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) I kliniska prövningar med 
prövningsläkemedel som inte godkänts för 
försäljning, eller prövningar där 
interventionen innebär mer än en 
obetydlig risk för försökspersonens 
säkerhet bör det säkerställas att skadestånd 
som beslutats i enlighet med tillämplig 

(46) I kliniska prövningar bör det 
säkerställas att skadestånd som beslutats i 
enlighet med tillämplig lagstiftning betalas 
ut.
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lagstiftning betalas ut.

Or. en

Ändringsförslag 53
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För närvarande täcks skadestånd 
genom försäkringar. Försäkringen kan 
täcka skadestånd som sponsorn och 
prövaren ska betala till försökspersonen om 
det konstateras att de är ansvariga för 
skadan. Genom försäkringen kan 
försökspersonen ersättas direkt, utan att 
sponsorns eller prövarens ansvar först har 
fastställts. Erfarenheterna visar att 
försäkringsmarknaden är liten och att 
kostnaderna för försäkring är
oproportionerligt höga. Reglerna om 
ansvar skiljer sig också avsevärt mellan 
medlemsstaterna och det är därför svårt 
och betungande för sponsorer av 
multinationella prövningar att teckna 
försäkringar i enlighet med dessa 
nationella lagar. Varje medlemsstat bör
därför införa en nationell 
skadeersättningsmekanism genom vilken 
försökspersonerna kan få ersättning i 
enlighet med den egna lagstiftningen.

(47) För närvarande täcks skadestånd 
genom försäkringar. Försäkringen kan 
täcka skadestånd som sponsorn och 
prövaren ska betala till försökspersonen om 
det konstateras att de är ansvariga för 
skadan. Genom försäkringen kan 
försökspersonen ersättas direkt, utan att 
sponsorns eller prövarens ansvar först har 
fastställts. Erfarenheterna visar att 
försäkringsmarknaden är liten och att 
kostnaderna för försäkring är höga, särskilt 
för icke-kommersiella sponsorer. För att 
underlätta tillhandahållandet av 
skadestånd för icke-kommersiella
sponsorer bör varje medlemsstat därför 
införa en nationell 
skadeersättningsmekanism genom vilken 
försökspersonerna kan få ersättning i 
enlighet med den egna lagstiftningen.
Utnyttjande av den nationella 
skadeersättningsmekanismen bör vara 
gratis eller ske till en låg kostnad och bör 
begränsas till kliniska prövningar som 
inte är avsedda att användas för att 
utverka godkännande för försäljning för 
läkemedlet.

Or. en

Ändringsförslag 54
Christel Schaldemose
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Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) För att rationalisera och underlätta 
informationsgången mellan sponsorerna 
och medlemsstaterna samt 
medlemsstaterna emellan bör 
kommissionen skapa och upprätthålla en 
databas som kan nås via en webbportal.

(51) För att rationalisera och underlätta 
informationsgången mellan sponsorerna 
och medlemsstaterna samt 
medlemsstaterna emellan bör 
kommissionen skapa och upprätthålla en 
databas som kan nås via en webbportal. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
öka medvetenheten bland allmänheten om 
portalens existens.

Or. en

Ändringsförslag 55
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Skäl 64a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64a) Enligt kommissionens meddelande 
om en integrerad industripolitik för en 
globaliserad tid: med konkurrenskraft och 
hållbar utveckling i centrum, måste 
systematiska utvärderingar av lagstiftning 
ingå i smart lagstiftning. För att se till att 
denna förordning håller jämna steg med 
de vetenskapliga och tekniska framstegen 
i organisationen och genomförandet av 
kliniska prövningar och samspelar med 
annan lagstiftning, bör kommissionen 
regelbundet rapportera om 
erfarenheterna av hur förordningen 
fungerar och lägga fram slutsatser om 
detta.

Or. en

Motivering

I enlighet med begreppet smart lagstiftning och för att se till att förordningen fortsätter att 
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uppfylla sitt syfte att stödja framsteg inom vetenskapen och tekniken i en snabbt föränderlig 
värld bör regelbunden översyn av förordningen införas.

Ändringsförslag 56
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Dessa nya definitioner är alltför komplicerade och svåra att tillämpa i praktiken, och skulle 
leda till ytterligare byråkrati. En enkel princip bör vara att observationer ingår i 
”studiekategorin” och interventioner i ”prövningskategorin”.

Ändringsförslag 57
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 58
Bernadette Vergnaud

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

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

Or. en

Motivering

Dessa nya definitioner är alltför komplicerade och svåra att tillämpa i praktiken, och skulle 
leda till ytterligare byråkrati. En enkel princip bör vara att observationer ingår i 
”studiekategorin” och interventioner i ”prövningskategorin”.

Ändringsförslag 59
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) prövningsläkemedlen inte är godkända, 
eller

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

Or. fr
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Motivering

Den franska översättningen bör ändras för att skapa ökad enhetlighet, eftersom den inte 
innehåller de korrekta franska termerna för godkännande för försäljning.

Ändringsförslag 60
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 61
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) beslutet att förskriva 
prövningsläkemedlet fastställs i 
prövningsprotokollet, eller 

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 62
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. låginterventionsprövning: klinisk 
prövning där

3) klinisk prövning med minimal risk:
klinisk prövning som innebär en minimal 
risk då den, på grund av interventionens 
karaktär och omfattning, som mest kan 
förväntas medföra en mycket begränsad 
och tillfällig påverkan på 
försökspersonens hälsa.
En klinisk prövning med minimal risk 
uppfyller samtliga följande villkor:
 (Ändringsförslaget om att ersätta termen 

”låginterventionsprövningar” med 
”kliniska prövningar med minimal risk” 

gäller hela texten. Om det antas måste hela 
texten ändras i enlighet härmed).

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 63
Philippe Juvin

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

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

Or. fr

Motivering

Den franska översättningen bör ändras för att skapa ökad enhetlighet, eftersom den inte 
innehåller de korrekta franska termerna för godkännande för försäljning.

Ändringsförslag 64
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kommissionens formulering ”eller deras användning är en standardbehandling i någon av de 
berörda medlemsstaterna” tillåter utförande av låginterventionsprövningar med läkemedel i 
medlemsstater där de inte är godkända och gör det möjligt att undersöka icke-avsedd 
användning av läkemedel på de lagstadgade sjukförsäkringssystemens bekostnad.

Ändringsförslag 65
Philippe Juvin

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

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

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 66
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) syftet med studien är inte att 
identifiera, karakterisera eller kvantifiera 
en säkerhetsrisk för att bekräfta 
säkerhetsprofilen för ett läkemedel, eller 
att mäta riskhanteringsåtgärdernas 
effektivitet.

Or. en

Motivering

Studier av läkemedel som utförs efter godkännandet sker därför att det finns farhågor om 
läkemedlets effektivitet eller säkerhet, även när läkemedlet används i enlighet med 
godkännandet för försäljning. Exempel på studier efter godkännandet med höga skaderisker 
är Regulatestudien som använder benfluorex (Mediator°) och Vigorstudien som använder 
rofecoxib (Vioxx°).

Ändringsförslag 67
Bernadette Vergnaud
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

En definition av icke-interventionsstudie tillhandahåller inte automatiskt tillräckligt skydd av 
försökspersonernas säkerhet och rättigheter. Den definition som ges i direktiv 2001/20/EG 
om kliniska prövningar (artikel 2 c) är tydlig och bör delvis återinföras.

Ändringsförslag 68
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 4 – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ingen betalning eller andra fördelar 
eller resurser får ges till vårdpersonal för 
att uppmuntra dem att förskriva, lämna ut 
eller använda ett särskilt läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 69
Bernadette Vergnaud
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Standardvården bör bygga på de allra senaste vetenskapliga rönen. Begreppet ”normal 
klinisk praxis” är alltför vagt och bör ersättas med formuleringen ”den i dag förekommande 
bästa beprövade interventionen” (”Best current proven intervention”, enligt artikel 32 i 
Helsingforsdeklarationen ).

Ändringsförslag 70
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Termen ”standardbehandling” är inexakt och kan tolkas på olika sätt. Det är bättre att 
ersätta den med termen ”gängse klinisk praxis” (”usual practice” på engelska), i enlighet 
med Philippe Juvins föreslagna definition i artikel 2 led 6.
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Ändringsförslag 71
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. tilläggsläkemedel: läkemedel som 
används i samband med en klinisk 
prövning, men inte som 
prövningsläkemedel.

8. tilläggsläkemedel: läkemedel som 
används i samband med en klinisk 
prövning, men inte som 
prövningsläkemedel. Tilläggsläkemedel 
omfattar bland annat läkemedel som 
används som bakgrundsläkemedel, 
farmakologiska medel, 
undsättningsläkemedel eller läkemedel 
som används i utvärderingen av de 
vägledande kriterierna för prövningen. 
Läkemedel som inte har något samband 
med den kliniska prövningen och som inte 
är relevanta för hur den är utformad 
räknas inte som tilläggsläkemedel. 

Or. fr

Motivering

För att öka tydligheten bör man ge några exempel på vad som kan räknas som 
tilläggsläkemedel.

Ändringsförslag 72
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Begreppet ”rapporterande medlemsstat” måste definieras i förordningen. I förslaget till 
förordning görs ingen åtskillnad mellan en prövning med en enda medlemsstat eller flera 
medlemsstater när den rapporterande medlemsstaten utses för bedömningen i del I. Om en 
prövning har beviljats tillstånd i en enda medlemsstat och sponsorn vill utvidga prövningen 
till att omfatta ytterligare medlemsstater uppstår frågan huruvida den enskilda 
medlemsstatens åsikt bör representera ett EU-beslut för de senare tillkomna medlemsstaterna. 
Ett EU-beslut bör alltid bygga på ett majoritetsbeslut bland medlemsstaterna och för att ett 
sådant beslut ska fås till stånd måste alltså minst tre medlemsstater medverka. En 
rapporterande medlemsstat bör därför utses endast om tre eller flera medlemsstater 
medverkar vid en ansökan.

Ändringsförslag 73
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

12. väsentlig ändring: väsentlig ändring: 
varje ändring rörande någon aspekt av den 
kliniska prövningen, inklusive prövningar 
som avslutas i förtid, som görs efter 
underrättelsen om det beslut som avses i 
artiklarna 8, 14, 19, 20 och 23 som kan få 
en betydande inverkan på 
försökspersonernas säkerhet eller 
rättigheter eller på tillförlitligheten och 
robustheten hos de data som genereras vid 
den kliniska prövningen, dvs. ändra 
tolkningen av de vetenskapliga underlag 
som stöder prövningens utförande, eller 
om de ändringarna är betydelsefulla av 
något annat skäl.

Or. en
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Motivering

Att prövningen avslutas i förtid är normal praxis om delresultaten visar en ”statistiskt 
signifikant” skillnad.  Om prövningen avslutas i förtid undviker sponsorn risken att en sådan 
skillnad skulle kunna förlora statistisk signifikans i slutet av prövningen om den avslutas på 
grund av fara. (Den exaktare formuleringen i artikel 10 a i direktiv 2001/20/EG återinförs.)

Ändringsförslag 74
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 75
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. sponsor: person, företag, institution 
eller organisation som ansvarar för att 

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

Or. en

Ändringsförslag 76
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Återinför den definition som ges i direktiv 2001/20/EG.

Ändringsförslag 77
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 78
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 79
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 80
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 81
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Den franska översättningen överensstämmer inte med formuleringen på engelska.

Ändringsförslag 82
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Återinför den definition som ges i direktiv 2001/20/EG. Detta krav är viktigt för att se till att 
försökspersonernas rätt till information i händelse av ändringar till det protokoll som de 
ursprungligen samtyckte till respekteras.

Ändringsförslag 83
Bernadette Vergnaud

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

30a. klinisk studierapport: en rapport med 
det fullständiga protokollet och eventuella 
senare ändringar av det och datum för 
det, en statistisk analysplan, 
sammanfattade uppgifter om effektivitet 
och säkerhet för alla resultat och 
individuella avidentifierade 
patientuppgifter i form av tabeller eller 
förteckningar. 

Or. en

Motivering

Definition av ICH:s riktlinje E3. Många forskningsstudier har tydligt visat att om kliniska 
studierapporter inte tas med i systematiska översyner kan detta leda till ett ofullständigt 
faktaunderlag och potentiellt partiska slutsatser om effekterna av en intervention (t.ex. 
offentliggjorda data endast om reboxetine överskattade fördelarna med reboxetine med upp 
till 115 procent jämfört med placebo och underskattande också riskerna).

Ändringsförslag 84
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30a. klinisk studierapport: en rapport med 
det fullständiga protokollet och eventuella 
senare ändringar av det, en statistisk 
analysplan, sammanfattade uppgifter om 
effektivitet och säkerhet för alla resultat 
och individuella avidentifierade 
patientuppgifter i form av tabeller eller 
förteckningar. 

Or. en

Ändringsförslag 85
Bernadette Vergnaud



PE504.308v01-00 34/96 AM\925951SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

God kvalitet och etiska kliniska prövningar bör utformas för att generera relevanta data för 
den vetenskapliga kunskapen om människor och hur den kan förbättras.

Ändringsförslag 86
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 87
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillståndsförfaranden för kliniska 
prövningar

Försökspersonernas skydd och 
tillståndsförfaranden för kliniska 
prövningar

Or. en
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Ändringsförslag 88
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Allmän princip

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

Or. en

Motivering

Enligt Helsingforsdeklarationen och Oviedokonventionen får ”forskning på en person får 
endast genomföras om (...) forskningsprojektet har godkänts av behörig instans efter en (…) 
tvärvetenskaplig granskning av dess etiska godtagbarhet”. I enlighet med artikel 28.2 i 
förslaget till förordning ska ”försökspersonens rättigheter, säkerhet och välbefinnande (…) 
ges företräde framför vetenskapens och samhällets behov”. För att uppnå dessa mål måste 
medlemsstaternas beviljande av tillstånd förutsätta ett beslut från den tvärvetenskapliga och 
oberoende etikkommitté som är ansvarig enligt medlemsstatens nationella lagstiftning.

Ändringsförslag 89
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
En medlemsstats beslut om beviljande av 
tillstånd för en föreslagen klinisk 
prövning ska fattas efter det att den 
berörda etikkommittén har gett sitt 
godkännande.
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Or. en

Ändringsförslag 90
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4b
Den i dag förekommande bästa beprövade 

interventionen
Fördelarna, riskerna och bördorna med 
samt effektiviteten hos en ny intervention 
måste prövas mot den i dag 
förekommande bästa beprövade 
interventionen, med undantag för 
följande fall:
a) Användning av placebo, eller ingen 
behandling, är godtagbart vid studier där 
ingen beprövad intervention förekommer i 
dag. 
b) Om det av tvingande och vetenskapligt 
vedertagna metodologiska skäl är 
nödvändigt att använda placebo för att 
fastställa effektiviteten eller säkerheten 
hos en intervention, och de patienter som 
ges placebo eller ingen behandling inte 
utsätts för någon allvarlig risk eller 
oåterkallelig skada. 
Största aktsamhet ska vidtas för att för att 
förhindra att det alternativ som fastställs i 
första stycket b inte missbrukas.

Or. en
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Motivering

De vedertagna grundprinciperna för hur kliniska prövningar ska utföras på människor 
grundar sig på skyddet av de mänskliga rättigheterna och mänsklig värdighet vid biologiska 
och medicinska tillämpningar sådana de kommer till uttryck i Helsingforsdeklarationen i 
2008 års lydelse (artikel 32).

Ändringsförslag 91
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4c
Toxikologiska undersökningar 

Försökspersonernas skydd säkerställs 
genom riskbedömningar baserade på 
resultaten av de toxikologiska 
undersökningar som utförs före en klinisk 
prövning, vilken innefattar användning av 
ett prövningsläkemedel som inte är 
godkänt för försäljning.

Or. en

Motivering

Toxikologiska experiment före en eventuell klinisk prövning var ett krav i direktiv 
2001/20/EG. TGN1412-katastrofen i Storbritannien 2006 vittnar om att sådana toxikologiska 
experiment måste göras innan den kliniska studien inleds.

Ändringsförslag 92
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att få tillstånd ska sponsorn lämna in 
en ansökan till den avsedda berörda 
medlemsstaten via den webbportal som 

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

avses i artikel 77 (nedan kallad EU-
portalen). Senast sex dagar efter det att 
ansökan lämnats in ska medlemsstaterna 
gemensamt utse en rapporterande 
medlemsstat och en medrapporterande 
medlemsstat.  

Or. en

Motivering

Inom ramen för EU-läkemedlens centraliserade godkännandeförfarande för försäljning utser 
medlemsstaterna själva en rapporterande och en medrapporterande medlemsstat som 
gemensamt ska bedöma ansökan. Ett sådant system stärker medlemsstaternas samarbete, 
förbättrar patientsäkerheten, tar hänsyn till medlemsstaternas tillgängliga resurser och 
förhindrar ”forum shopping”, dvs. att sponsorn väljer den rapporterande medlemsstat där 
sponsorn förväntar sig ett positivt beslut.

Ändringsförslag 93
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 94
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den föreslagna medlemsstaten 
avböjer att vara rapporterande 
medlemsstat, ska den komma överens med 
en annan medlemsstat om att den senare 

utgår
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ska vara rapporterande medlemsstat. Om 
ingen berörd medlemsstat accepterar att 
vara rapporterande medlemsstat ska den 
medlemsstat som först föreslogs vara 
rapporterande medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 95
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 96
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast sex dagar efter det att ansökan 
lämnats in ska den medlemsstat som 
föreslagits som rapporterande medlemsstat 

2. Senast sex dagar efter det att den 
rapporterande medlemsstaten har utsetts
ska den rapporterande medlemsstaten 
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underrätta sponsorn om följande via EU-
portalen:

underrätta sponsorn om följande via EU-
portalen:

Or. en

Ändringsförslag 97
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Vilken annan medlemsstat som är 
medrapporterande medlemsstat

Or. en

Ändringsförslag 98
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Den kliniska prövningens 
registreringsnummer i EU-portalen.

Or. en
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Motivering

Ett registreringsnummer för den kliniska prövningen i EU-portalen, dvs. en specifik 
identifiering i den befintliga EudraCT-databasens register, skulle underlätta samarbetet 
mellan medlemsstaterna på unionsnivå.

Ändringsförslag 99
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 100
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

prövningen innebär en minimal risk om 
detta är vad sponsorn hävdar; vidare ska 
den föreslagna medlemsstaten vara 
rapporterande medlemsstat.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 101
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 102
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 103
Christel Schaldemose

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen, med hänsyn till statistiska 

– tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen, vilken ska avspegla de 
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metoder, prövningens utformning och 
prövningsmetoder (inklusive urvalsstorlek 
och randomisering samt 
jämförelseläkemedel och utfallsmått).

befolkningsgrupper som ska behandlas,
med hänsyn till statistiska metoder, 
prövningens utformning och 
prövningsmetoder (inklusive urvalsstorlek 
och randomisering samt 
jämförelseläkemedel och utfallsmått).

Or. en

Ändringsförslag 104
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Ett ändringsförslag som ersätter ändringsförslag 8 i förslaget till yttrande. De särskilda 
egenskaperna hos vissa delpopulationer (på grund av kön, ålder mm.) kan även omfatta 
aspekter såsom relevans eller risker och olägenheter för försökspersonen, vilka tas upp i led 
ii. Det föreslås därför att denna bestämmelse även ska omfatta hänsyn till delpopulationer i 
samband med bedömningen av alla aspekter som anges i leden i och ii. 

Ändringsförslag 105
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vid tillämpningen av detta kapitel ska 
bedömningsdatum vara den dag då 
utredningsrapporten lämnas till övriga 
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övriga berörda medlemsstater inom 
följande tidsfrister:

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 106
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Senast tio dagar efter valideringsdatum 
för låginterventionsprövningar.

a) Senast tio dagar efter valideringsdatum 
för låginterventionsprövningar. De berörda 
medlemsstaterna och den rapporterande 
medlemsstaten ska ha minst 5 dagar för 
den gemensamma bedömningen och 
konsolideringen.

Or. en

Motivering

Här garanteras att den rapporterande medlemsstaten har tillräckligt med tid för att hinna 
göra en inledande bedömning (maximalt 5 dagar) och att det finns tillräckligt med tid för den 
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gemensamma bedömningen och konsolideringen (minst 5 dagar).

Ändringsförslag 107
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Senast 25 dagar efter valideringsdatum 
för andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar: De berörda 
medlemsstaterna och den rapporterande 
medlemsstaten ska ha minst 10 dagar för 
den gemensamma bedömningen och 
konsolideringen.

Or. en

Motivering

Här garanteras att den rapporterande medlemsstaten har tillräckligt med tid för att hinna 
göra en inledande bedömning (maximalt 15 dagar) och att det finns tillräckligt med tid för 
den gemensamma bedömningen och konsolideringen (minst 10 dagar). 

Ändringsförslag 108
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Senast 30 dagar efter valideringsdatum 
för kliniska prövningar med ett 
prövningsläkemedel för avancerad terapi.
De berörda medlemsstaterna och den 
rapporterande medlemsstaten ska ha 
minst 10 dagar för den gemensamma 
bedömningen och konsolideringen.

Or. en
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Motivering

Här garanteras att den rapporterande medlemsstaten har tillräckligt med tid för att hinna 
göra en inledande bedömning (maximalt 20 dagar) och att det finns tillräckligt med tid för 
den gemensamma bedömningen och konsolideringen (minst 10 dagar). 

Ändringsförslag 109
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Fram till bedömningsdatumet ska den 
rapporterande medlemsstaten utarbeta en 
inledande utredningsrapport och sända ut 
den till de berörda medlemsstaterna. 
Senast två dagar före 
rapporteringsdatumet får de berörda 
medlemsstaterna lämna synpunkter till den 
rapporterande medlemsstaten och till alla 
övriga berörda medlemsstater som är 
relevanta för ansökan. Den rapporterande 
medlemsstaten ska ta vederbörlig hänsyn 
till dessa synpunkter då den slutför 
utredningsrapporten.

Or. en

Motivering

Här garanteras att den rapporterande medlemsstaten har två dagar för att konsolidera 
kommentarerna från de berörda medlemsstaterna och slutföra rapporten. På det sättet 
undviker vi att de berörda medlemsstaterna kan lämna synpunkter till den rapporterande 
medlemsstaten ända fram till bedömningsperiodens sista dag när den slutliga rapporten 
måste lämnas in till sponsorn och de berörda medlemsstaterna. På det sättet hinner man 
effektivt och med insyn handlägga kommentarerna från de berörda medlemsstaterna och ta 
med dem i en slutlig konsoliderad rapport.

Ändringsförslag 110
Heide Rühle

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

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

Or. en

Ändringsförslag 111
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är inte att ändra innehållet i den bestämmelse som 
kommissionen föreslår. Avsikten är att göra den franska översättningen mer lättbegriplig.

Ändringsförslag 112
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den rapporterande medlemsstaten, och 
endast den, får mellan valideringsdatum 
och bedömningsdatum begära in 
kompletterande förklaringar från sponsorn 

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

med hänsyn till de synpunkter som avses i 
punkt 5.

Or. en

Motivering

Bedömningsdatumet, alltså den sista dagen då de berörda medlemsstaterna kan lämna 
synpunkter på den inledande bedömning som gjorts av den rapporterande medlemsstaten, 
måste klart åtskiljas från rapporteringsdatumet, alltså den dag då den slutliga rapporten 
lämnas in till sponsorn och de berörda medlemsstaterna. 

Ändringsförslag 113
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I syfte att inhämta dessa kompletterande 
förklaringar får den rapporterande 
medlemsstaten förlänga den tidsfrist som 
avses i punkt 4 till högst 20 dagar i fråga 
om låginterventionsprövningar och till 
högst 30 dagar i fråga om andra 
prövningar än låginterventionsprövningar.

Or. en

Motivering

Tidsfrister får inte tillfälligt avbrytas. Fristen för inhämtande av kompletterande förklaringar 
bör vara en del av de övergripande tidsfristerna för godkännande. Fristerna bör vara 
tillräckligt långa för att man ska hinna göra den gemensamma bedömningen och konsolidera 
svaren på frågor som inkommit från sponsorn. Eftersom tiden för bedömning av de 
kompletterande förklaringarna är inberäknad i den förlängda fristen (20 eller 30) dagar 
kommer inte den totala tidsåtgången för godkännanden att ändras i någon högre grad.

Ändringsförslag 114
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Processen med att bedöma de kompletterande förklaringarna bör återspegla processen för 
den gemensamma bedömningen av ansökan. Den rapporterande medlemsstaten behöver två 
dagar för att konsolidera inlämnade synpunkter och slutföra utredningsrapporten. Här 
garanteras också att den rapporterande medlemsstaten får tillräckligt med tid för att hinna 
göra en inledande bedömning (högst 15 dagar för låginterventionsprövningar eller 20 dagar 
för andra prövningar) och att det finns tillräckligt med tid för den gemensamma bedömningen 
och konsolideringen (minst 5 dagar för låginterventionsprövningar eller 10 dagar för andra 
prövningar). 

Ändringsförslag 115
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Tidsfristerna bör vara tillräckligt långa för att man vid behov ska hinna inhämta synpunkter 
från experthåll vid processerna för bedömning endast av läkemedel för avancerad terapi eller 
andra nya terapier. Det är möjligt enligt det nuvarande direktivet.

Ändringsförslag 116
Toine Manders

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
allmänheten i tillräcklig utsträckning får 
veta om att EU-portalen finns till och 
används.

Or. en

Ändringsförslag 117
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr
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Motivering

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

Ändringsförslag 118
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Utredningsrapport om kliniska 

prövningar inom området sällsynta 
sjukdomar

1. Om kliniska prövningar inriktar sig på 
sällsynta sjukdomar enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 141/2000 om 
särläkemedel1 ska den rapporterande 
medlemsstaten från Europeiska 
läkemedelsmyndighetens arbetsgrupp för 
vetenskaplig rådgivning inhämta 
expertutlåtande om den sjukdom eller 
sjukdomsgrupp som omfattas av del II i 
bedömningen.
2. Vid bedömning av de aspekter som 
avses i artikel 7 ska den rapporterande 
medlemsstaten utan onödigt dröjsmål 
sända in utlåtandet från arbetsgruppen 
för vetenskaplig rådgivning.
_____________
1EGT L 18, 22.1.2000, s. 1.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 119
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Överensstämmelsen med nationella 
bestämmelser som föreskriver ett starkare 
skydd i samband med kliniska prövningar 
på sårbara personer.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 120
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om den berörda medlemsstaten inte 
avger sin utredningsrapport inom de 
tidsfrister som anges i punkterna 2 och 3 
ska del II betraktas som godtagen av den 
berörda medlemsstaten.

Or. fr
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Motivering

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

Ändringsförslag 121
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 122
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är inte att ändra innehållet i den bestämmelse som 
kommissionen föreslår. Avsikten är att göra den franska översättningen mer lättbegriplig.

Ändringsförslag 123
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr
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Motivering

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

Ändringsförslag 124
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Betydande skillnader mellan normal 
klinisk praxis i den berörda medlemsstaten
och i den rapporterande medlemsstaten 
vilka skulle leda till att en försöksperson 
får sämre behandling än om man följt 
normal klinisk praxis.

a) Betydande skillnader mellan normal 
klinisk praxis i den berörda medlemsstaten 
och i den rapporterande medlemsstaten 
vilka skulle leda till att en försöksperson 
får sämre vård än om man följt normal 
klinisk praxis.

Or. en

Ändringsförslag 125
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Överträdelse av nationella föreskrifter 
om skyddet av försökspersoner vid 
kliniska prövningar, som är mer 
omfattande än föreskrifterna i denna 
förordning, framför allt vad gäller 
sårbara befolkningsgrupper.

Or. en
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Ändringsförslag 126
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Vägran från etikkommitténs sida att 
godkänna att den kliniska prövningen 
genomförs i den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 127
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Vägran från etikkommitténs sida att 
godkänna att den kliniska prövningen 
genomförs i den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 128
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Överträdelse av mer omfattande 
nationell lagstiftning om skyddet av 
försökspersoner vid kliniska prövningar, 
framför allt vad gäller sårbara 
befolkningsgrupper.

Or. en
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Ändringsförslag 129
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 130
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förtydliga denna bestämmelse i förslaget till förordning.

Ändringsförslag 131
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

En orimlig börda för medlemsstaterna med tanke på hur oerhört kort tidsfristen är. 
Motiveringen till detta bör dokumenteras i bedömningen av de rapporterande 
medlemsstaterna (jfr det ändringsförslag som hänför sig till artikel 6.2 5).

Ändringsförslag 132
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 133
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska se till att 
bedömningen av del II görs av en grupp 
personer varav minst hälften uppfyller de 
villkor som anges i artikel 46 i denna 
förordning.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 134
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till 
en ståndpunkt som intas av minst en person 
vars primära intresseområde inte är 
vetenskapligt. Vidare ska minst en patients 
ståndpunkt beaktas. En oberoende 
etikkommitté, av det slag som avses i 
Helsingforsdeklarationen och i ICH:s 
riktlinjer för god klinisk sed, ska 
medverka vid bedömningen av varje 
klinisk prövning.
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Or. en

Ändringsförslag 135
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 136
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn får återkalla sin ansökan när som 
helst fram till bedömningsdatumet. I ett 
sådant fall ska ansökan återkallas med 
avseende på alla berörda medlemsstater.

Sponsorn får återkalla sin ansökan när som 
helst fram till bedömningsdatumet. I ett 
sådant fall ska ansökan återkallas med 
avseende på alla berörda medlemsstater. 
Orsakerna till återkallandet ska meddelas 
till alla berörda medlemsstater och 
offentliggöras via den portal som finns 
omnämnd i denna förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 137
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn får återkalla sin ansökan när som 
helst fram till bedömningsdatumet. I ett 
sådant fall ska ansökan återkallas med 
avseende på alla berörda medlemsstater.

Sponsorn får återkalla sin ansökan när som 
helst fram till bedömningsdatumet. I ett 
sådant fall ska ansökan återkallas med 
avseende på alla berörda medlemsstater. 
Ett register över återkallade ansökningar 
ska finnas kvar i EU-databasen och 
orsakerna till återkallandet ska alltid 
anges.

Or. en

Ändringsförslag 138
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Detta kapitel påverkar inte sponsorns 
möjligheter att efter ett avslag på en 
ansökan om tillstånd eller ett återkallande 
av en ansökan, lämna in en ansökan om 
tillstånd i någon annan berörd medlemsstat. 
Ansökan ska betraktas som en ny ansökan 
om tillstånd för en annan klinisk prövning. 
Förklaringar om tidigare ansökningar, 
återkallanden och avslag måste tas med i 
den nya ansökan.

Or. en
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Ändringsförslag 139
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 140
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om det funnits en rapporterande 
medlemsstat för det inledande 
tillståndsförfarandet ska samma 
medlemsstat vara rapporterande 
medlemsstat för den ansökan som avses i 
punkt 1.

Or. en
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Motivering

Här garanteras det att den rapporterande medlemsstaten för det inledande 
tillståndsförfarandet kvarstår som rapporterande medlemsstat för förfarandet om att förlänga 
en klinisk prövning. En rapporterande medlemsstat bör utses endast om tre eller flera 
medlemsstater medverkar vid en ansökan. En klinisk prövning bör inte förlängas utgående 
från att prövningen godkänts endast av en eller två medlemsstater. Ett EU-beslut bör alltid 
bygga på ett majoritetsbeslut bland medlemsstaterna och för att ett sådant beslut ska fås till 
stånd måste alltså minst tre medlemsstater medverka.

Ändringsförslag 141
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 142
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 143
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 144
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 145
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

Den franska översättningen förefaller inte logisk. Genom detta ändringsförslag ändras 
formuleringen. 

Ändringsförslag 146
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 147
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 148
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 149
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Försökspersonerna bör få tillräckligt med tid för sitt beslutsfattande. Detta bör dock inte 
gälla i nödsituationer där beslutsfattandet bör ske snabbt.

Ändringsförslag 150
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 28 får det informerade samtycket 
avges muntligen i fall då den kliniska 
prövningen innebär en minimal risk, 
under förutsättning att samtycket 
dokumenteras på vederbörligt sätt i 
enlighet med lagstiftningen i den berörda 
medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

I förslaget till förordning ändras inte förfarandena avseende information och samtycke 
beroende på den risk och de olägenheter som forskningen medför. Eftersom detta är en rent 
nationell fråga är det absolut nödvändigt att göra det möjligt för medlemsstaterna att 
förenkla förfarandena för inhämtande av samtycke för kliniska prövningar med minimal risk, 
under förutsättning att försökspersonens samtycke dokumenteras på vederbörligt sätt.

Ändringsförslag 151
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den försöksperson som inte är 
beslutskompetent har fått information som 
rör prövningen, riskerna och nyttan och 
som är anpassad till hans eller hennes 
förmåga att förstå.

b) Den försöksperson som inte är 
beslutskompetent har av prövaren eller 
prövarens representant fått information 
som rör prövningen, riskerna och nyttan 
och som är anpassad till hans eller hennes 
förmåga att förstå, i enlighet med 
lagstiftningen i den berörda 
medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Man bör påminna om att en prövare i praktiken kan överlåta åt en läkare som företräder 
prövaren att informera och inhämta samtycke från försökspersonen eller vederbörandes 
lagliga ställföreträdare. I exempelvis Frankrike är detta tillåtet enligt lagen.
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Ändringsförslag 152
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Forskningen har ett direkt samband med 
ett livshotande eller försvagande
medicinskt tillstånd som försökspersonen
lider av.

f) Forskningen har ett direkt samband med 
ett medicinskt tillstånd som den berörda 
personen lider av

Or. fr

Motivering

Artikel 30 avser patienter som inte kan ge sitt samtycke på grund av sjukdomar som påverkar 
deras kognitiva funktioner. Detta tillstånd skiljer sig från nödsituationer, som tas upp i 
artikel 32 och som inte bör nämnas här. Man bör endast nämna det medicinska tillstånd som 
”den berörda personen lider av” och som är skälet till att personen inte kan samtycka.

Ändringsförslag 153
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Det finns anledning att anta att 
deltagande i den kliniska prövningen 
medför nytta som uppväger riskerna för en 
försöksperson som inte är 
beslutskompetent, eller att deltagandet inte 
innebär några risker alls.

h) Det finns anledning att anta att 
deltagande i den kliniska prövningen 
medför nytta som uppväger riskerna för en 
försöksperson som inte är 
beslutskompetent, eller att deltagandet 
innebär endast en minimal risk.

Or. fr

Motivering

Förslaget till förordning gäller bara kliniska prövningar som innebär risker (minimala eller 
större än minimala risker). Det täcker inte icke-interventionsstudier, som per definition inte 
innebär någon risk.
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Ändringsförslag 154
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När en klinisk prövning innebär en 
minimal risk och den andra 
vårdnadshavarens samtycke inte kan 
inhämtas inom den tid som krävs enligt 
prövningsmetoden får en klinisk prövning 
på en underårig person inledas med 
enbart den närvarande vårdnadshavarens 
samtycke, under förutsättning att ett 
positivt etiskt yttrande avgetts. Detta 
påverkar inte tillämpningen av 
artikel 31.1.

Or. fr

Motivering

I förslaget till förordning ändras inte förfarandena för inhämtande av samtycke beroende på 
den risk och de olägenheter som forskningen medför. Det är önskvärt att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att förenkla förfarandena för inhämtande av samtycke för kliniska 
prövningar med minimal risk på underåriga i fall då det är omöjligt att invänta den andra 
vårdnadshavarens ankomst på grund av den korta tidsperiod då personen kan inkluderas och 
under förutsättning att ett positivt etiskt yttrande har avgetts.

Ändringsförslag 155
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den legala ställföreträdaren har gett 
informerat samtycke och detta ger uttryck 
för den underårigas förmodade vilja.

a) De två legala ställföreträdarna har gett 
informerat samtycke och detta ger uttryck 
för den underårigas förmodade vilja.

Or. fr
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Motivering

Man bör respektera de olika nationella lagstiftningarna om kliniska prövningar på 
underåriga. Inom den franska lagstiftningen, till exempel, är det obligatoriskt att inhämta 
samtycke från båda vårdnadshavarna i samband med kliniska prövningar på underåriga.

Ändringsförslag 156
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Den kliniska prövningen är av direkt 
nytta för patientgruppen.

h) Den kliniska prövningen kan vara av
viss direkt nytta för den patientkategori 
som prövningen avser.

Or. fr

Motivering

Termen ”patientkategori” är bättre.

Ändringsförslag 157
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 28.1 c och 
d, artikel 30.1 a och b samt artikel 31.1 a 
och b får informerat samtycke till att 
fortsätta den kliniska prövningen
inhämtas och information om den kliniska 
prövningen ges efter det att prövningen har 
inletts, förutsatt att samtliga 
omständigheter nedan föreligger:

1. Genom undantag från artikel 28.1 c och 
d, artikel 30.1 a och b samt artikel 31.1 a 
och b ska informerat samtycke i enlighet 
med artikel 29.1 inhämtas och information 
om den kliniska prövningen ges snarast 
möjligt efter det att prövningen har inletts, 
förutsatt att samtliga omständigheter nedan 
föreligger:

Or. fr
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Motivering

Det är önskvärt att samtycke till att fortsätta den kliniska prövningen inhämtas så snart 
försökspersonen återfår sin förmåga att samtycka, helst före prövningens utgång.

Ändringsförslag 158
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det är omöjligt att inhämta informerat 
samtycke från försökspersonen på förhand 
och att ge försökspersonen information på 
förhand på grund av att det är en 
brådskande situationen som orsakats av ett 
plötsligt livshotande eller annat plötsligt 
allvarligt medicinskt tillstånd.

a) Det är omöjligt att inhämta informerat 
samtycke från försökspersonen eller 
dennes legala ställföreträdare (förälder 
eller förmyndare) på förhand och att ge 
försökspersonen eller dennes legala 
ställföreträdare (förälder eller 
förmyndare) information på förhand på 
grund av att det är en brådskande 
situationen som orsakats av ett plötsligt 
livshotande eller annat plötsligt allvarligt 
medicinskt tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 159
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det är omöjligt att inhämta informerat 
samtycke från försökspersonen på förhand 
och att ge försökspersonen information på 
förhand på grund av att det är en 
brådskande situationen som orsakats av ett 
plötsligt livshotande eller annat plötsligt 
allvarligt medicinskt tillstånd.

a) Det är omöjligt att inhämta informerat 
samtycke från försökspersonen på förhand 
och att ge försökspersonen information på 
förhand på grund av att det är en 
brådskande situation.

Or. fr
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Ändringsförslag 160
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det finns ingen legal ställföreträdare. b) Den legala ställföreträdarens samtycke 
kan inte ges inom den tid som krävs enligt 
prövningsmetoden.

Or. fr

Motivering

Man bör stryka kravet på avsaknad av en ställföreträdare för genomförandet av kliniska 
prövningar i nödsituationer. Denna bestämmelse skulle faktiskt innebära ett steg tillbaka i 
vissa nationella lagstiftningar. Enligt den franska lagstiftningen, till exempel, är det tillåtet 
att inleda en prövning utan familjens föregående samtycke i akuta livshotande situationer 
(hjärtstillestånd), även om familjen är närvarande.

Ändringsförslag 161
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Försökspersonen har så vitt prövaren vet 
inte tidigare gjort några invändningar.

c) Försökspersonen eller den legala 
ställföreträdaren har så vitt prövaren vet 
inte tidigare gjort några invändningar.

Or. en

Ändringsförslag 162
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Forskningen har ett direkt samband 
med ett medicinskt tillstånd som gör det 
omöjligt att inhämta informerat samtycke 
eller tillhandahålla information på 
förhand.

utgår

Or. fr

Motivering

Att det rör sig om en akut situation är inte alltid skälet till att det inte går att inhämta 
samtycke: Exempelvis kan en studie om chocktillstånd omfatta patienter som vårdas på 
intensivvårdsavdelningar och därför inte kan samtycka (t.ex. på grund av koma eller 
sedering). En bokstavlig tolkning av denna artikel skulle kunna förhindra sådan forskning.

Ändringsförslag 163
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Den kliniska prövningen innebär endast
en proportionerlig risk med beaktande av 
det bakomliggande medicinska tillståndet 
(livshotande sjukdom) och endast en 
proportionerlig börda för försökspersonen.

Or. en

Ändringsförslag 164
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Det finns anledning att anta att 
deltagande i den kliniska prövningen 
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försökspersonen. medför nytta som uppväger riskerna för
försökspersonen eller att deltagandet
innebär endast en minimal risk.

Or. fr

Motivering

Philippe Juvin välkomnar möjligheten att genom förslaget till förordning föreskriva om 
undantag från kravet på patientens föregående samtycke för kliniska prövningar som görs i 
akuta situationer. Att begränsa möjligheterna att bedriva sådan forskning till enbart 
prövningar med minimal risk förefaller dock alltför restriktivt och skulle innebära ett steg 
tillbaka i vissa medlemsstater. I praktiken skulle denna bestämmelse utesluta en mängd 
studier på området för återupplivande och innovativa läkemedel.

Ändringsförslag 165
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När försökspersonen eller, i 
förekommande fall, dennes legala 
ställföreträdare inte samtycker till att 
fortsätta studien ska vederbörande 
informeras om att han eller hon kan 
motsätta sig att de uppgifter som samlats 
in innan han eller hon nekade sitt 
samtycke används.

Or. fr

Motivering

För att garantera försökspersonens säkerhet och uppgifternas tillförlitlighet föreslår Philippe 
Juvin att det ska införas en bestämmelse om att prövaren, eller prövarens representant, är 
skyldig att fråga försökspersonen eller, i förekommande fall, dennes ställföreträdare om de 
motsätter sig att uppgifterna används.

Ändringsförslag 166
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) När det gäller försökspersoner som inte 
är beslutskompetenta och underåriga ska 
det informerade samtycket enligt punkt 1 
så fort som möjligt inhämtas från den 
legala ställföreträdaren och den 
information som avses i punkt 1 ska så fort 
som möjligt ges till försökspersonen.

a) När det gäller försökspersoner som inte 
är beslutskompetenta och underåriga ska 
det informerade samtycket enligt punkt 1 
så fort som möjligt inhämtas från den 
legala ställföreträdaren och den 
information som avses i punkt 1 ska så fort 
som möjligt ges till försökspersonen av 
prövaren eller prövarens representant.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 167
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan ska göras inom 15 dagar från det 
att den kliniska prövning som rör 
medlemsstaten har startat.

Anmälan ska göras inom 30 dagar från det 
att den kliniska prövning som rör 
medlemsstaten har startat.

Or. fr

Ändringsförslag 168
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innan de inleds bör alla kliniska 
prövningar registreras i den databas som 
finns omnämnd i denna förordning. Den 
information som då ges ska också omfatta 
tidpunkten för när rekryteringen av 
försökspersoner inleds och avslutas. 

Or. en

Ändringsförslag 169
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan ska göras inom 15 dagar från det 
att rekryteringen av försökspersoner har 
avslutats. Om rekryteringen återupptas ska 
punkt 1 tillämpas.

Anmälan ska göras inom 30 dagar från det 
att rekryteringen av försökspersoner har 
avslutats. Om rekryteringen återupptas ska 
punkt 1 tillämpas.

Or. fr

Ändringsförslag 170
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 34 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kliniska prövningens slut och kliniska 
prövningar som avslutas i förtid

Den kliniska prövningens slut och kliniska 
prövningar som avslutas i förtid och 
inlämnande av resultat

Or. en

Motivering

Rubriken anpassas för att återspegla innehållet i artikeln.
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Ändringsförslag 171
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan ska göras inom 15 dagar från den 
kliniska prövningens slut.

Anmälan ska göras inom 30 dagar från den 
kliniska prövningens slut.

Or. fr

Ändringsförslag 172
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Inom ett år från den kliniska prövningens 
slut ska sponsorn lämna in en 
sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen till EU-databasen, 
tillsammans med en klinisk studierapport.

Or. en

Ändringsförslag 173
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den kliniska prövningen, vid 
tidpunkten för inlämnande av ansökan 
om tillstånd för prövningen, är avsedd att 
användas för att utverka godkännande för 
försäljning för ett läkemedel ska den 
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sammanfattning av resultaten som avses i 
punkt 1 inlämnas inom 30 dagar efter 
dagen för godkännande för försäljning, 
eller, i förekommande fall, inom ett år 
efter det att beslut fattats om att inställa 
arbetet med utveckling av ett läkemedel. 

Or. en

Motivering

Sammanfattningar av resultaten av kliniska prövningar behöver visserligen offentliggöras, 
men detta bör inte bli till skada för sponsorns konkurrenskraft. Därför föreslås det, endast för 
kommersiella prövningar, att resultaten ska offentliggöras inom 30 dagar efter det att 
godkännande för försäljning beviljats. Om arbetet med att utveckla ett läkemedel avbryts bör 
resultaten offentliggöras inom ett år efter det att beslut om avbrytande fattats.

Ändringsförslag 174
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 175
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. För tillämpningen av denna förordning 
ska en klinisk prövning som fått förbud att 
fortsätta eller som tillfälligt avbrutits och 
som inte återupptas anses vara slut den dag 
då sponsorns beslut om att inte återuppta 
den kliniska prövningen är daterat. Om en 
klinisk prövning avslutas i förtid ska det 
datum detta sker anses vara prövningens 
slutdatum. Efter 12 månaders tillfälligt 
avbrott ska data från den kliniska 
prövningen göras allmänt tillgängliga, 
även om de är ofullständiga.

Or. en

Ändringsförslag 176
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Om en klinisk prövning läggs ned ska 
sponsorn via EU-portalen underrätta den 
berörda medlemsstaten om orsakerna till 
detta inom 15 dagar efter det att beslut 
fattats om att lägga ned den kliniska 
prövningen.

Or. en



PE504.308v01-00 82/96 AM\925951SV.doc

SV

Motivering

För att garantera insyn i orsakerna till att en klinisk prövning lagts ned.

Ändringsförslag 177
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 85 
med avseende på att ändra bilaga IIIa för 
att anpassa den till vetenskapens eller den 
världsomfattande lagstiftningens 
utveckling.

Or. en

Motivering

Det behövs handlingsfrihet för att innehållet i sammanfattningarna av resultaten ska kunna 
anpassas, om vetenskapens eller den världsomfattande lagstiftningens utveckling så kräver. 

Ändringsförslag 178
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 36 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska läkemedelsmyndigheten 
som inrättades genom förordning (EG) 
nr 726/2004 (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten) ska skapa och 
upprätthålla en elektronisk databas för den 
rapportering som avses i artiklarna 38 och 
39.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten 
som inrättades genom förordning (EG) 
nr 726/2004 (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten) ska skapa och 
upprätthålla en elektronisk databas för den 
rapportering som avses i artiklarna 38 och 
39. Denna elektroniska databas ska vara 
en modul av den databas som avses i 
artikel 24.1 i 
förordning (EG) nr 726/2004.
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Or. en

Motivering

En rättelse av den rättsliga grunden för databasen EudraVigilance. Detta ändringsförslag 
ersätter ändringsförslag 17 i förslaget till yttrande.

Ändringsförslag 179
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sponsorn ska utan dröjsmål elektroniskt 
rapportera all relevant information om 
misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningar av prövningsläkemedel till 
den elektroniska databas som avses i 
artikel 36, i det fall att den misstänkta 
oförutsedda allvarliga biverkningen 
uppstått vid en klinisk prövning genomförd 
av sponsorn eller vid en klinisk prövning 
med anknytning till sponsorn.

1. Sponsorn ska inom de tidsfrister som 
anges i bilaga III elektroniskt rapportera 
all relevant information om misstänkta 
oförutsedda allvarliga biverkningar av 
prövningsläkemedel till den elektroniska 
databas som avses i artikel 36, i det fall att 
den misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningen uppstått vid en klinisk 
prövning genomförd av sponsorn eller av 
en annan sponsor som antingen ingår i 
samma moderbolag eller tillsammans med 
vilken sponsorn gemensamt utvecklar 
läkemedlet på grundval av en formell 
överenskommelse.

Or. en

Ändringsförslag 180
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om sponsorn inte har tillgång till viss 
information och därför inte kan lämna in 
en fullständig rapport bör detta anges i 
rapporten.
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Om en klinisk prövning innefattar 
användning av fler än ett 
prövningsläkemedel får sponsorn sända 
in en enda säkerhetsrapport om alla 
prövningsläkemedel som använts vid 
prövningen. Sponsorn bör i rapporten 
ange orsakerna till beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 181
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den skyldighet som avses i punkt 1 
inleds när en klinisk prövning för första 
gången beviljas tillstånd enligt denna 
förordning. Perioden slutar när den sista 
kliniska prövningen som sponsorn 
genomför med prövningsläkemedlet 
avslutas.

2. Den skyldighet för en viss sponsor som 
avses i punkt 1 inleds när denna sponsor
för första gången beviljas tillstånd till en 
klinisk prövning enligt denna förordning. 
Perioden slutar när den sista kliniska 
prövningen som sponsorn genomför med 
prövningsläkemedlet avslutas. Den årliga 
rapporteringsskyldigheten gäller inte om 
en sponsor för närvarande inte utför 
några kliniska prövningar med 
prövningsläkemedlet.

Or. en

Ändringsförslag 182
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsrapportering för 
tilläggsläkemedel ska ske i enlighet med 
kapitel 3 i direktiv 2001/83/EG.

Säkerhetsrapportering för 
tilläggsläkemedel ska ske i enlighet med 
direktiv 2010/84/EU.
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Or. fr

Motivering

Hänvisningen till direktivet bör ändras. Genom direktiv 2010/84/EU, som trädde i kraft i 
januari 2011, ändras bestämmelserna i direktiv 2001/83/EG avseende 
läkemedelsövervakning.

Ändringsförslag 183
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Huruvida det rör sig om en 
låginterventionsprövning.

a) Huruvida det rör sig om en 
lågriskprövning.

Or. fr

Motivering

Det är bättre att grunda förslaget till förordning på ett riskbaserat synsätt och att anpassa 
övervakningen till risken för försökspersonen.

Ändringsförslag 184
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Prövningsläkemedel ska vara spårbara 
och de ska förvaras, destrueras och 
returneras på ett sätt som är lämpligt och 
proportionerligt för att garantera 
försökspersonernas säkerhet och att de data 
som genereras vid den kliniska prövningen 
är tillförlitliga och robusta, med beaktande 
av om prövningsläkemedlet har godkänts 
för försäljning och om det rör sig om en 
låginterventionsprövning.

1. Prövningsläkemedel ska vara spårbara 
och de ska förvaras, destrueras och 
returneras på ett sätt som är lämpligt och 
proportionerligt för att garantera 
försökspersonernas säkerhet och att de data 
som genereras vid den kliniska prövningen 
är tillförlitliga och robusta, med beaktande 
av om prövningsläkemedlet har godkänts 
för försäljning och om det rör sig om en 
lågriskprövning.
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Or. fr

Motivering

Det är bättre att grunda förslaget till förordning på ett riskbaserat synsätt och att anpassa 
bestämmelserna om spårbarhet, lagring, destruktion och returnering av prövningsläkemedel 
till risken för försökspersonen.

Ändringsförslag 185
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 186
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sponsorn ska utan dröjsmål underrätta 
de berörda medlemsstaterna via EU-
portalen om alla oförutsedda händelser som 
kan påverka nytta/riskförhållandet i den 
kliniska prövningen men som inte är 
sådana misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningar som avses i artikel 38.

1. Sponsorn ska utan dröjsmål underrätta 
de berörda medlemsstaternas behöriga 
organ via EU-portalen om alla oförutsedda 
händelser som kan påverka 
nytta/riskförhållandet i den kliniska 
prövningen men som inte är sådana 
misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningar som avses i artikel 38.
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Or. en

Motivering

Information om nytta/riskförhållandet bör också ges till etikkommittéerna. I begreppet 
”behöriga organ” ingår både nationella myndigheter och etikkommittéer.

Ändringsförslag 187
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 55 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Sponsorn och prövaren ska arkivera 
innehållet i prövningspärmen i elektroniskt 
format efter den kliniska prövningens slut.
Den elektroniska prövningspärmen ska 
arkiveras i ett läsbart och lättillgängligt 
format. Försökspersonernas 
patientjournaler ska dock arkiveras i 
enlighet med nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 188
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 66 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska fastställa 
vilket språk som ska användas för 
uppgifterna på märkningen. Läkemedlet får 
märkas på flera språk.

Den berörda medlemsstaten ska fastställa 
vilket språk som ska användas för 
uppgifterna på märkningen och språket ska 
vara ett av unionens officiella språk.
Läkemedlet får märkas på flera språk.

Or. en

Motivering

Klargörande av lydelsen i ändringsförslag 25. För att inga onödiga bördor ska påföras bör 
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uppgifterna på märkningen finnas endast på språk som är officiella i EU. Detta bör inte 
hindra de berörda medlemsstaterna att föreskriva obligatorisk användning av ett språk som 
inte är ett officiellt språk i den medlemsstaten, men som har relevans med tanke på orten där 
de kliniska prövningarna utförs. Denna föreskrift bör också beaktas av medlemsstater som 
har fler än ett av de officiella EU-språken.

Ändringsförslag 189
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 72 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar ska sponsorn 
se till att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
kapacitet.

För kliniska prövningar ska sponsorn se till 
att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 190
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 72 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar ska sponsorn se 
till att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning för eventuella 
skador som vållats försökspersonen. 
Skadestånd ska betalas ut oberoende av 
sponsorns och prövarens finansiella 
kapacitet.

För andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar ska sponsorn se 
till att det i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om sponsorns och prövarens 
ansvar betalas ut ersättning, också med 
hjälp av försäkring, för eventuella skador 
som vållats försökspersonen. Skadestånd 
ska betalas ut oberoende av sponsorns och 
prövarens finansiella kapacitet.
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Om skadeståndet betalas ut via en 
försäkring får sponsorn teckna en enda 
försäkring för att täcka en eller flera 
kliniska prövningar inom en och samma 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Det bör göras klart att kommersiella försäkringar kvarstår som ett alternativ jämsides med 
den nationella skadeersättningsmekanismen. Om sponsorerna får möjlighet att låta samma 
försäkring täcka fler än en klinisk prövning inom en och samma medlemsstat kommer detta 
dessutom att driva ned premiekostnaderna.

Ändringsförslag 191
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva om en 
nationell skadeersättningsmekanism för 
utbetalning av skadestånd i enlighet med 
artikel 72.

1. För kliniska prövningar som av 
objektivitetsskäl vid tidpunkten för 
ansökan om tillstånd för prövningarna 
inte var avsedda att användas för att 
utverka godkännande för försäljning för 
ett läkemedel ska medlemsstaterna 
föreskriva om en nationell 
skadeersättningsmekanism för utbetalning 
av skadestånd i enlighet med artikel 72.

Den nationella 
skadeersättningsmekanismen ska få 
anlitas gratis eller mot en symbolisk 
avgift.

Or. en

Motivering

Man vet inte exakt hur skadeersättningsmekanismen skulle fungera och finansieras. Hur som 
helst bör bara icke-kommersiella kliniska prövningar få omfattas av mekanismen. För att 
mekanismen ska ha ett verkligt mervärde bör den få anlitas antingen gratis eller mot en 
symbolisk avgift. Det kommersiella försäkringsväsendet bör inte tvingas konkurrera med en 
offentlig mekanism som drivs utan vinstintresse, eftersom detta kan slå ut försäkringsgivare 
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från denna marknad.

Ändringsförslag 192
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utnyttjande av den nationella 
skadeersättningsmekanismen ska vara 
gratis om den kliniska prövningen av 
objektivitetsskäl vid tidpunkten för 
ansökan om tillstånd för prövningen inte 
var avsedd att användas för att få ett 
godkännande för försäljning för 
läkemedlet.

utgår

För alla andra kliniska prövningar får en 
avgift tas ut för utnyttjande av den 
nationella skadeersättningsmekanismen. 
Medlemsstaterna ska fastställa avgiften 
utan vinstsyfte, med beaktande av den 
kliniska prövningens risker, potentiella 
skador och sannolikheten för skador.

Or. en

Motivering

Endast sponsorer av icke-kommersiella kliniska prövningar bör få anlita den nationella 
skadeersättningsmekanismen. Resten av texten har flyttats till punkt 1.

Ändringsförslag 193
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samtliga medlemsstater ska underrättas 
om åtgärderna i punkt 1 via EU-portalen.

2. Samtliga medlemsstater ska underrättas 
om åtgärderna i punkt 1 via EU-portalen 
och åtgärderna ska göras allmänt 
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tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 194
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att medlemsstaterna korrekt övervakar 
efterlevnaden av denna förordning,

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 76.1 a, enligt vilken kommissionen får göra kontroller för att verifiera om 
medlemsstaterna efterlever förordningen, får utgå. Ingenstans i läkemedelslagstiftningen har 
kommissionen sådana befogenheter. Kommissionen förklarar inte varför den infört sådana 
befogenheter, vid sidan om redan befintliga styrmedel med vars hjälp det kan tillses att 
medlemsstaterna följer gällande lag.

Ändringsförslag 195
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skydd av information som rör 
affärshemligheter.

– Skydd av information som rör 
affärshemligheter, särskilt genom 
hänsynstagande till läkemedlets 
godkännandestatus.

Or. en

Motivering

Frågan om huruvida information är affärshemligheter eller inte beror av ett läkemedels 
godkännandestatus och denna fråga bör också beaktas vid fastställandet av krav på 
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offentliggörande i enlighet med tillämplig unionslagstiftning. 

Ändringsförslag 196
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 90a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 90a
Översyn av förordningen

Efter denna förordnings ikraftträdande 
ska kommissionen vart femte år lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en bedömning av den 
praktiska tillämpningen av förordningen. 
I denna rapport ska kommissionen 
granska hur tillämpningen påverkar den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
och vilka åtgärder som bör anpassas för 
att upprätthålla den europeiska kliniska 
forskningens konkurrenskraft.

Or. fr

Motivering

Kommissionen ska regelbundet och detaljerat granska hur förordningen påverkar den 
kliniska forskningen i Europa. Syftet är att säkerställa att denna förordning gör det möjligt att 
stödja den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom detta föränderliga område (EU:s 
tillvägagångssätt för ”smart lagstiftning”).

Ändringsförslag 197
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den [ange 
datum – två år efter offentliggörandet].

Den ska tillämpas från och med att 
ständiga kommittén för humanläkemedel 
uttalat sig positivt om att EU-portalen är 
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fullt funktionsduglig.

Or. en

Motivering

EU-portalen är ett väsentligt inslag i den nya lagstiftningen. Om inte portalen är fullt 
funktionsduglig kan lagstiftningen inte tillämpas. Därför bör förordningen tillämpas endast 
efter det att medlemsstaterna enats om att portalen är fullt funktionsduglig.

Ändringsförslag 198
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om en ansökan lämnas in på nytt ska det 
i följebrevet särskilt markeras vilka 
ändringar som gjorts jämfört med den 
tidigare inlämnade ansökan.

9. Om en ansökan lämnas in på nytt ska det 
i följebrevet anges varför den första 
ansökan om tillstånd avslogs och vilka 
ändringar som gjorts jämfört med den 
första versionen av protokollet.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 199
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 13 – punktsats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• En utvärdering av den förväntade nyttan 
och de förväntade riskerna i enlighet med 
artikel 6.

• En utvärdering av den förväntade nyttan 
och de förväntade riskerna, även för 
specifika delpopulationer, i enlighet med 
artikel 6.
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Or. en

Motivering

Ett ändringsförslag som ersätter ändringsförslag 27 i förslaget till yttrande. Termen 
”delpopulation” passar bättre än patientgrupper, eftersom den är mer omfattande.

Ändringsförslag 200
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Bilaga I – del 16 – punkt 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

61. En beskrivning av alla avtal mellan 
sponsorn och prövningsstället ska lämnas 
in.

utgår

Or. fr

Motivering

Tidsfristerna för att upprätta och underteckna avtalen mellan en sponsor och ett sjukhus är 
mycket långa. Det är onödigt att införa en skyldighet att inbegripa dessa avtal i 
ansökningshandlingarna för en första ansöka. Dessa avtal avser inte några vetenskapliga 
aspekter av protokollet eller skyddet av försökspersonerna. För att förhindra att en 
medlemsstat utesluts från en klinisk prövning på grund av skäl som rör avtalet är bör man 
stryka denna bestämmelse och tillåta översändande av avtalen i efterskott.

Ändringsförslag 201
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Bilaga I – del 16 – punkt 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

61. En beskrivning av alla avtal mellan 
sponsorn och prövningsstället ska lämnas 
in.

61. En beskrivning av alla avtal mellan 
sponsorn och prövningsstället ska lämnas 
in och göras allmänt tillgänglig.

Or. en
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Ändringsförslag 202
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga IIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIIa
Innehållet i sammanfattningen av 
resultaten av den kliniska prövningen 
Den sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen, som avses i artikel 
34.3, ska innehålla information om 
följande:
1. Information om prövningen:
a) Identifiering av studien.
b) Identifikatorer
c) Uppgifter om sponsorerna.
d) Uppgifter om föreskrifter för pediatrisk 
användning.
e) Resultatanalysstadiet.
f) Allmän information om prövningen.
g) Studiepopulation med faktiska antalet 
försökspersoner som medverkar vid 
prövningen.
2. Uppgifter om försökspersonerna:
a) Rekrytering.
b) Perioden före prövningsdeltagandet.
c) Perioder efter prövningsdeltagandet.
3. Utgångsvärdenas egenskaper:
a) Utgångsvärdenas egenskaper: 
(obligatoriskt) ålder.
b) Utgångsvärdenas egenskaper: 
(obligatoriskt) kön.
c) Utgångsvärdenas egenskaper: 
(frivilligt) studiespecifika egenskaper.
4. Utfallsmått:
a) Definitioner av utfallsmåtten.
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b) Utfallsmått #1*.
Statistiska analyser.
c) Utfallsmått #2*.
Statistiska analyser.
*Information ska ges om så många 
utfallsmått som definierats i protokollet.
5. Incidenter:
a) Information om incidenter.
b) Rapporteringsgrupp för incidenter.
c) Allvarlig incidenter.
d) Icke-allvarliga incidenter.
6. Mer information:
a) Globala väsentliga ändringar.
b) Globala avbrott och återupptaganden.
c) Begränsningar och varningar.

Or. en

Motivering

Ett klarläggande av vad som ska tas med i sammanfattningen av resultaten från de kliniska 
prövningarna. Detta är också den information som kommer att göras allmänt tillgänglig, av 
omsorg om insynen. Den föreslagna bilagan bygger på kommissionens tekniska vägledning av 
den 22 januari 2013 om datafält för uppgifter om resultaten från kliniska prövningar. Av 
omsorg om flexibiliteten bör kommissionen få anpassa denna bilaga genom delegerade akter.


