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KORT BEGRUNDELSE

Forslagets formål

Kommissionens forslag drejer sig om en revision af reglerne for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler. Det gældende direktiv om kliniske forsøg (2001/20/EF) har 
sikret væsentlige forbedringer af sikkerheden ved og pålideligheden af de kliniske forsøg i 
EU.  Det forhold, at det er blevet anvendt og gennemført på uensartet vis og omfatter 
uforholdsmæssigt strenge reguleringskrav, der indebærer store administrative byrder, har 
imidlertid resulteret i et fald i antallet af kliniske forsøg i EU. 

Kommissionen foreslår derfor, at man reviderer lovgivningen ved at forenkle godkendelses-
og rapporteringsprocedurerne, samtidig med at man tager hensyn til forsøgenes risikoprofil, 
forbedrer gennemsigtigheden og opretholder de højeste standarder for patienternes sikkerhed 
og dataenes pålidelighed. Den nye lovgivning vil tage form af en forordning. Hermed sikres 
det, at reglerne anvendes på samme måde i hele EU. 

Generelle bemærkninger 

Ordføreren for udtalelse hilser Kommissionens forslag velkomment og støtter den 
overordnede fremgangsmåde med en fælles portal for indgivelse af ansøgninger, som skal 
administreres af Kommissionen, og skræddersyede tidsfrister for vurderingsrapporter og 
godkendelsesafgørelser vedrørende de kliniske forsøg. Øget samarbejde og samordning i 
medlemsstaterne og mellem disse indbyrdes samt en effektiv procedure for tilføjelse af 
medlemsstater vil forbedre gennemførelsen af multinationale kliniske forsøg og støtte den 
innovative kliniske forskning i EU. Ordføreren deler Kommissionens opfattelse af, at de 
personer, der validerer og vurderer en ansøgning, bør være uafhængige af sponsor og 
investigator, være fri for interessekonflikter og ikke være genstand for nogen form for 
upassende indflydelse. Bestemmelserne vedrørende patientbeskyttelse og informeret 
samtykke er rimelige og passende.

EU-portalen

Det bør præciseres, at den fælles procedure for indgivelse af ansøgninger finder anvendelse på 
kliniske forsøg udført af såvel grupper af medlemsstater som enkeltstater, og at de kliniske 
forsøg kan begynde, så snart medlemsstaterne har meddelt deres beslutning.
Det vil som hovedregel være at foretrække, at sponsor fra procedurens begyndelse træffer 
afgørelse om, i hvilke medlemsstaterne det kliniske forsøg skal finde sted, selv om det bør 
være muligt at tilføje en ny medlemsstat på et senere trin. For at sikre, at procedurerne 
forbliver enkle og effektive, bør det derfor præciseres, at udvidelse af et godkendt klinisk 
forsøg til en anden medlemsstat først kan finde sted, efter at den oprindelige 
godkendelsesbeslutning er truffet af alle berørte medlemsstater.  Desuden bør sponsor, så 
længe en ansøgning om en væsentlig ændring vedrørende del I af vurderingsrapporten er 
under behandling, vente med at foreslå en ny medlemsstat føjet til det kliniske forsøg, indtil 
denne procedure er tilendebragt. 
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Etisk gennemgang

De etiske komiteers rolle fremstår ikke særligt tydeligt i Kommissionens forslag. Ordføreren 
for udtalelse har stillet nogle få ændringsforslag med henblik på at gøre det klart, at alle de 
etiske aspekter, der er omfattet af del I (f.eks. forventede sundhedsmæssige gevinster kontra 
risici for forsøgspersonen) og del II (f.eks. informeret samtykke), bør underkastes en 
vurdering af medlemsstaterne, inden de træffer afgørelse om godkendelse af det kliniske 
forsøg.

Administrativ byrde

Kommissionen foreslår relevante bestemmelser til mindskelse af det administrative besvær. 
Bureaukratiet kan reduceres yderligere ved kun at kræve ajourføring af investigatorbrochuren, 
når det er nødvendigt, f.eks. når der foreligger ny sikkerhedsinformation.

Patientgrupper

Udformningen af et klinisk forsøg bør i relevant omfang tage hensyn til forskelligheder i de 
patientgrupper, som forsøgslægemidlet skal bruges til. Køns- eller aldersspecifikke 
sikkerhedsaspekter bør derfor identificeres og medtages i sikkerhedsindberetningen.
I vurderingen skal der tages hensyn til holdningen hos mindst én patient, som fortrinsvis bør 
være en repræsentant for en patientorganisation for den sygdom, forsøgslægemidlet skal 
bruges imod.

Gennemsigtighed

Data og information om kliniske forsøg bør være tilgængelige på EU-databasen i henhold til 
klare og faste fortrolighedsregler. Der bør også findes metoder til forøgelse af åbenheden 
omkring resultaterne af kliniske forsøg. Det bør være muligt at søge i EU-databasen på alle 
officielle EU-sprog, hvorimod en oversættelse af protokollen og anden relevant information 
ville være ude af proportioner for så vidt angår relevans, omkostninger og praktisk 
gennemførlighed.

Skadeserstatning

Den konkrete anvendelse af nationale erstatningsordninger i stedet for forsikringsordninger 
bør præciseres yderligere med henblik på at undgå, at der ydes uensartede skadeserstatninger i 
de forskellige medlemsstater.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2001/20/EF havde til formål at 
forenkle og harmonisere de administrative 
bestemmelser vedrørende kliniske forsøg i 
Den Europæiske Union. Erfaringen viser 
dog, at en harmoniseret tilgang til 
regulering af kliniske forsøg kun er blevet 
delvist gennemført. Dette gør det særligt 
vanskeligt at gennemføre et klinisk forsøg i 
flere medlemsstater. Den videnskabelige 
udvikling viser imidlertid, at fremtidige 
kliniske forsøg i højere grad vil være 
målrettet særlige patientpopulationer, 
såsom undergrupper, der identificeres 
gennem genominformation. For at kunne 
medtage et tilstrækkeligt antal patienter i 
sådanne forsøg kan det være nødvendigt at 
inddrage mange eller alle medlemsstater. 
De nye procedurer for godkendelse af 
kliniske forsøg bør tilskynde til, at så 
mange medlemsstater som muligt 
inddrages. For at forenkle 
ansøgningsprocedurerne bør de mange 
fremlæggelser af stort set identiske 
oplysninger undgås og erstattes af 
indgivelse af ét ansøgningsdossier via en 
fælles portal for indgivelse af ansøgninger 
til alle de berørte medlemsstater.

(4) Direktiv 2001/20/EF havde til formål at 
forenkle og harmonisere de administrative 
bestemmelser vedrørende kliniske forsøg i 
Den Europæiske Union. Erfaringen viser 
dog, at en harmoniseret tilgang til 
regulering af kliniske forsøg kun er blevet 
delvist gennemført. Dette gør det særligt 
vanskeligt at gennemføre et klinisk forsøg i 
flere medlemsstater. Den videnskabelige 
udvikling viser imidlertid, at fremtidige 
kliniske forsøg i højere grad vil være 
målrettet særlige patientpopulationer, 
såsom undergrupper, der identificeres 
gennem genominformation. For at kunne 
medtage et tilstrækkeligt antal patienter i 
sådanne forsøg kan det være nødvendigt at 
inddrage mange eller alle medlemsstater. 
De nye procedurer for godkendelse af 
kliniske forsøg bør tilskynde til, at så 
mange medlemsstater som muligt 
inddrages. For at forenkle 
ansøgningsprocedurerne bør de mange
fremlæggelser af stort set identiske 
oplysninger undgås og erstattes af 
indgivelse af ét ansøgningsdossier via en 
fælles portal for indgivelse af ansøgninger 
til alle de berørte medlemsstater. 
Ansøgningsdossieret vedrørende et klinisk 
forsøg udført i en enkelt medlemsstat bør 
også indgives via den fælles portal.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at proceduren med en enkelt ansøgning gælder for kliniske forsøg, der 
udføres på såvel flerstats- som enkeltstatsplan.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) De berørte medlemsstater bør 
samarbejde ved vurderingen af en 
anmodning om godkendelse af et klinisk 
forsøg. 

Or. en

Begrundelse

Den udgåede tekst overlapper med betragtning 12, som klart præciserer de aspekter, der ikke 
skal vurderes af medlemsstaterne i fællesskab.

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Vurderingen af ansøgningen om et 
klinisk forsøg bør navnlig tage hensyn til 
den forventede gevinst i terapeutisk 
henseende og for folkesundheden 
("relevans") og risikoen og ulemper for 
forsøgspersonen. Med hensyn til 
relevansen bør talrige aspekter tages i 
betragtning, herunder de 
populationsgrupper, der skal undersøges, 
og de potentielle forskelle i effekt og/eller 
sikkerhed for specifikke patientgrupper, 
herunder navnlig køns- og 
aldersbetingede forskelle, samt 
spørgsmålet om, hvorvidt det kliniske 
forsøg er blevet anbefalet eller pålagt af de 
reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige 
for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler

Or. en
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Begrundelse

Visse former for behandling er ikke lige effektive og sikre for henholdsvis mænd og kvinder. 
Undersøgelser viser, at kvinder har været underrepræsenteret i forskningen på 
hjertekarområdet, hvilket har resulteret i, at en række lægemidlers effekt og sikkerhed 
primært har været vurderet på grundlag af mandlige populationer. Der bør derfor tages 
fornødent hensyn til sådanne potentielle forskelle i forbindelse med vurderingen af kliniske 
forsøgs relevans.

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Konsekvensrettelse i forlængelse af bortfaldet af sidste sætning i betragtning 6.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Alle de etiske aspekter af en
ansøgning om et klinisk forsøg bør 
vurderes af medlemsstaterne, inden de 
meddeler deres beslutning om det kliniske 
forsøg.

Or. en



PE500.727v01-00 8/20 PA\920621DA.doc

DA

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) "Væsentlig ændring": enhver ændring 
af et aspekt af det kliniske forsøg, som kan 
få en væsentlig indvirkning på 
forsøgspersonens sikkerhed eller 
rettigheder eller på pålideligheden eller 
robustheden af de data, der er genereret i 
det kliniske forsøg.

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet om, hvornår en væsentlig ændring af et klinisk forsøg finder sted, hører ikke 
hjemme i definitionsdelen. De relevante bestemmelser findes i artikel 8, 14, 19, 20 og 23.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, at proceduren med en enkelt ansøgning gælder for kliniske forsøg, der 
udføres på såvel  flerstats- som enkeltstatsplan.
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Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a - nr. i - led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Visse former for behandling er ikke lige effektive og sikre for henholdsvis mænd og kvinder. 
De kliniske forsøg bør designes på en sådan måde, at de tager hensyn til forskellene i de 
patientgrupper, som forsøgslægemidlet skal anvendes på, herunder specifikke køns- og 
aldersrelaterede forskelle. Dette bør indgå i vurderingsprocessen forud for godkendelsen af et 
klinisk forsøg.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De berørte medlemsstater må ikke 
anmode sponsor om supplerende 
redegørelser efter vurderingsdatoen.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen bør den tekst, der slettes i artikel 8, stk. 5, indføjes her. Omtalen 
af vurderingsdatoen virker forvirrende i artikel 8 og passer bedre ind i denne artikel.

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmodningen og de supplerende 
redegørelser forelægges via EU-portalen.

Anmodningen om supplerende 
redegørelser og de supplerende 
redegørelser forelægges via EU-portalen.

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse af teksten på linje med artikel 6, stk. 6, afsnit 5.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a

Vurdering af de etiske aspekter

Medlemsstaterne sikrer, at alle relevante 
etiske aspekter er medtaget i den 
vurderingsrapport, der udarbejdes i 
henhold til artikel 6 og 7.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at den nødvendige vurdering forud for godkendelsen af et klinisk forsøg 
også skal omfatte de etiske aspekter. Tidsfristerne i artikel 6 og 7omfatter også en 
gennemgang af de etiske aspekter, og så snart en beslutning er meddelt i overensstemmelse 
med artikel 8, kan det kliniske forsøg begynde.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De berørte medlemsstater må ikke 
anmode sponsor om supplerende 
redegørelser efter vurderingsdatoen.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Denne tekst er af tydelighedshensyn flyttet til artikel 6, stk. 6.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medmindre den pågældende 
medlemsstat afslår godkendelse, kan 
ingen yderligere vurdering eller 
beslutning foretaget efter 
meddelelsesdatoen forhindre sponsor i at 
begynde det kliniske forsøg.

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at sponsor kan indlede det kliniske forsøg, så snart den pågældende 
medlemsstat har givet meddelelse om den enkelte beslutning.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. I vurderingen skal der tages hensyn til 
holdningen hos mindst én person, hvis 
primære interesseområde er ikke-
videnskabeligt. Der skal tages hensyn til 
mindst én patients holdning. Denne patient 
skal så vidt muligt være repræsentant for 
en patientorganisation inden for det 
sygdomsområde, som forsøgslægemidlet 
skal anvendes på.

Or. en

Begrundelse

Det er formålstjenligt at tage hensyn til en relevant patients holdning. Ideelt set bør denne 
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patient repræsentere en patientorganisation for den sygdom, forsøgslægemidlet skal anvendes 
mod.

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgningen kan kun indgives efter
datoen for meddelelse af beslutningen om 
den oprindelige godkendelse.

Ansøgningen kan kun indgives efter den 
dato, hvor alle de berørte medlemsstater 
har givet meddelelse om beslutningen om 
den oprindelige godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Der vil være mere end én meddelelsesdato for den oprindelige godkendelse, fordi 
meddelelserne indgives af hver enkelt berørt medlemsstat for sig. Meddelelserne om 
beslutningen vil formentlig blive afgivet næsten samtidig eller inden for et interval på ganske 
få dage. I lyset af den korte tidsfrist for den oprindelige godkendelse er det bedst, at man af 
hensyn til processens enkelhed, klarhed og overskuelighed ikke tilføjer nye medlemsstater, før 
den oprindelige procedure er afsluttet.

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. En sponsor må ikke indgive en 
ansøgning i henhold til denne artikel, hvis 
en procedure som nævnt i kapitel III 
vedrørende det kliniske forsøg endnu ikke 
er afsluttet.

11. En sponsor må ikke indgive en 
ansøgning i henhold til denne artikel, hvis 
en procedure som nævnt i kapitel III 
vedrørende et aspekt af det kliniske forsøg, 
som er omfattet af del I af 
vurderingsrapporten, endnu ikke er 
afsluttet.

Or. en

Begrundelse

Vurderingen under del II er national, og indgivelse af en ansøgning om tilføjelse af en ny 
medlemsstat bør derfor ikke hindres af en igangværende procedure vedrørende en væsentlig 
ændring, der relaterer til del II. 
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Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det Europæiske Lægemiddelagentur, som 
er oprettet ved forordning (EF) nr. 
726/2004 (i det følgende benævnt 
"agenturet"), opretter og driver en 
elektronisk database for den indberetning, 
der er omhandlet i artikel 38 og 39 i denne 
forordning. Denne elektroniske database 
skal være et modul i den database, der er 
omhandlet i artikel 25 i forordning (EF) 
nr. 726/2004.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, at den pågældende database ikke er ny, idet der er tale om EudraVigilance-
basen. Forordningen skal bygge på eksisterende værktøjer.

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Sponsor foretager straks en elektronisk 
indberetning til den elektroniske database, 
der er nævnt i artikel 36, af alle relevante 
oplysninger om formodede alvorlige 
uventede bivirkninger af 
forsøgslægemidler, for så vidt som den 
formodede alvorlige uventede bivirkning er 
indtruffet i et klinisk forsøg gennemført af 
sponsor eller i et klinisk forsøg relateret til 
sponsor.

Sponsor foretager inden for de tidsfrister, 
der er angivet i bilag III, punkt 2.4 og 2.5,
en elektronisk indberetning til den 
elektroniske database, der er nævnt i artikel 
36, af alle relevante oplysninger om 
formodede alvorlige uventede bivirkninger 
af forsøgslægemidler, for så vidt som den 
formodede alvorlige uventede bivirkning er 
indtruffet i et klinisk forsøg gennemført 
under sponsors ansvar.

Or. en

Begrundelse
Det bør være klart, hvem der indberetter formodede alvorlige uventede bivirkninger af 
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forsøgslægemidler. Sponsor er i princippet altid ansvarlig for indberetningen af sådanne 
alvorlige bivirkninger. Bruger man udtrykket "relateret til sponsor", er der risiko for, at 
ansvaret for indberetning flyttes over på indehaveren af markedsføringstilladelsen, og dermed 
risiko for overlapning mellem indberetninger.

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fristen for indberetning skal tage hensyn 
til bivirkningens alvor. Hvis det er 
nødvendigt for at sikre rettidig 
indberetning, kan sponsor forelægge en 
første ufuldstændig indberetning fulgt op af 
en fuldstændig indberetning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en sponsor, på grund af 
manglende ressourcer, ikke har mulighed 
for at fortage indberetning til den 
elektroniske database, der er omhandlet i 
artikel 36, kan vedkommende foretage en 
indberetning til den medlemsstat, hvor den 
formodede alvorlige uventede bivirkning 
indtraf. Denne medlemsstat indberetter den 
formodede alvorlige uventede bivirkning i 
overensstemmelse med stk. 1.

3. Hvis en sponsor ikke er i stand til at 
foretage direkte indberetning til den 
elektroniske database, der er omhandlet i 
artikel 36, kan vedkommende foretage en 
indberetning til den medlemsstat, hvor den 
formodede alvorlige uventede bivirkning 
indtraf Denne medlemsstat indberetter den 
formodede alvorlige uventede bivirkning i 
overensstemmelse med stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Grunden til, at en sponsor ikke er i stand til at indberette en formodet alvorlig uventet 
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bivirkning direkte, er irrelevant. For at sikre, at sådanne bivirkninger altid indberettes, bør 
indberetning via medlemsstaten altid være mulig, uanset grund. 

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For så vidt angår andre ikke-godkendte 
forsøgslægemidler end placebo og 
godkendte forsøgslægemidler, som ifølge 
forsøgsprotokollen ikke anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, indsender 
sponsor hvert år elektronisk en rapport om 
sikkerheden af hvert forsøgslægemiddel, 
der anvendes i et eller flere kliniske
forsøg, som vedkommende er sponsor for, 
til agenturet. Rapporten skal i 
påkommende tilfælde gøre tydeligt 
opmærksom på alle køns- eller 
aldersspecifikke sikkerhedsaspekter.  

Or. en

Begrundelse

Hvis forsøgslægemidlet anvendes i mere end ét klinisk forsøg, bør det for at undgå 
dobbeltarbejde og dermed mindske de administrative byrder være muligt at indgive en enkelt 
rapport om sikkerheden ved det pågældende forsøgslægemiddel. Desuden bør 
sikkerhedsrapporten indeholde oplysninger om køns- og aldersbetingede forskelle med 
hensyn til sikkerhed.

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Eventuelle køns- eller aldersspecifikke sikkerhedsaspekter bør identificeres og behørigt 
indberettes til indehaveren af markedsføringstilladelsen. 

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Sponsor eller i påkommende tilfælde 
den kompetente myndighed skal oplyse 
investigatorer og etiske komiteer om 
enhver væsentlig ændring af forholdet 
mellem fordele og risici ved 
forsøgslægemidlet via periodiske 
meddelelser om sikkerhedsspørgsmål, der 
berører sikkerheden for de 
forsøgspersoner, som deltager i det 
kliniske forsøg.

Or. en

Begrundelse

Investigatorer og etiske komiteer bør også modtage vigtig sikkerhedsinformation, der 
indebærer en ændring af forholdet mellem fordele og risici ved forsøgslægemidlet.

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Investigatorbrochuren opdateres, når der 
foreligger nye sikkerhedsoplysninger og 
mindst en gang om året.

3. Investigatorbrochuren skal opdateres, så 
snart der foreligger nye 
sikkerhedsoplysninger. 
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Or. en

Begrundelse

Forordningen bør ikke medføre unødige administrative byrder. Investigatorbrochuren bør 
opdateres, hver gang der foreligger nye sikkerhedsoplysninger, hvilket kan tage mere end et 
år. 

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Oplysningerne på etiketten skal affattes på 
mindst ét af den berørte medlemsstats 
officielle sprog, som også er et officielt 
EU-sprog. Lægemidlet kan mærkes på 
flere sprog.

Or. en

Begrundelse

Der bør kun anvendes officielle EU-sprog til oplysningerne på etiketten. Såfremt den berørte 
medlemsstat benytter mere end ét officielt sprog, bør den angive det sprog, som den anser for 
relevant i lyset af det sted, hvor de kliniske forsøg finder sted. 

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. EU-databasens brugergrænseflade 
bør være tilgængelig på alle officielle EU-
sprog. 

Or. en

Begrundelse

Søgningen i EU-databasen bør kunne foregå på alle officielle EU-sprog. Dette indebærer 
ingen forpligtelse til at oversætte protokollen fra det kliniske forsøg eller hertil knyttede 
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oplysninger i databasen, da dette ville være forbundet med betydelige omkostninger.

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 13 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Visse behandlinger kan virke forskelligt på forskellige patientgrupper (afhængigt af disses 
køn, alder m.m.). De forventede gevinster og risici for specifikke patientgrupper bør derfor 
fremgå af protokollen. 

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 13 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hvis ældre eller kvinder er udelukket fra 
det kliniske forsøg, skal der gives en 
forklaring og begrundelse for disse 
eksklusionskriterier især når 
forsøgspersonerne ikke er i stand til at 
give informeret samtykke

hvis patienter af et bestemt køn eller i en 
bestemt aldersgruppe er udelukket fra det 
kliniske forsøg, skal der gives en forklaring 
og begrundelse for disse 
eksklusionskriterier 

Or. en

Begrundelse

Visse behandlinger kan virke forskelligt på forskellige patientgrupper (afhængigt af disses 
køn, alder m.m.).

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 13 – led 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

en beskrivelse af 
offentliggørelsespolitikken

en beskrivelse af 
offentliggørelsespolitikken med angivelse 
af enhver oplysning, som kan findes i 
andre kilder end EU-databasen

Or. en

Begrundelse

Såfremt sponsor agter at offentliggøre mere omfattende oplysninger andre steder end EU-
databasen, bør dette af hensyn til gennemsigtigheden også angives i beskrivelsen af 
offentliggørelsespolitikken. 

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Bilag IV – afsnit 1 – underafsnit 1.1. – punkt 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forsøgspersonens 
identifikationsnummer/behandlingsnumme
r og, hvis det er relevant, antal besøg

e) enten forsøgspersonens 
identifikationsnummer eller 
vedkommendes behandlingsnummer samt, 
hvis det er relevant, antal besøg

Or. en

Begrundelse

Erfaringen viser, at den nuværende affattelse ikke er tilstrækkelig klar, og at der i nogle 
tilfælde er blevet stillet krav om angivelse af såvel identifikationsnummer som 
behandlingsnummer. Det kan i praksis være vanskeligt at få plads til begge dele, og det bør 
derfor præciseres, at et af de to numre er nok.

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Bilag IV – afsnit 1 – underafsnit 1.1. – punkt 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) instruktioner for anvendelse (der kan 
henvises til en folder eller et andet 
forklarende dokument, der er bestemt til 
forsøgspersonen eller den person, der 

g) instruktioner for anvendelse (der kan 
henvises til en folder eller et andet 
forklarende dokument, der er bestemt til 
forsøgspersonen eller den person, der 
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administrerer lægemidlet) administrerer lægemidlet, eller til andre 
anvisninger fra investigator)

Or. en

Begrundelse

Investigatorer kan også mundtligt give anvisninger til forsøgspersonen. Der bør derfor også 
være en henvisning til sådanne anvisninger. Dette kan gøres ved blot på den ydre emballage 
at tilføje en besked såsom "anvendes efter investigators anvisning". 

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 4 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle de oplysninger, der er nævnt i afsnit 1, 
2 og 3 kan udelades og gives på anden 
måde (f.eks. ved hjælp af et centraliseret 
elektronisk randomiseringssystem eller 
anvendelse et centraliseret 
informationssystem), forudsat at 
forsøgspersoners sikkerhed og dataenes 
pålidelighed og robusthed ikke bringes i 
fare. Dette skal begrundes i 
forsøgsprotokollen.

Alle de oplysninger, der er nævnt i afsnit 1, 
2 og 3 kan udelades og gives på anden 
måde (f.eks. ved hjælp af et centraliseret 
elektronisk randomiseringssystem eller 
anvendelse et centraliseret 
informationssystem), forudsat at 
forsøgspersoners sikkerhed og dataenes 
pålidelighed og robusthed ikke bringes i 
fare. Dette skal begrundes i 
forsøgsprotokollen eller i et separat 
dokument.

Or. en

Begrundelse

Der skal ligeledes tage højde for de kliniske forsøgs globale aspekt. Sponsorer bør kunne 
anvende samme forsøgsprotokol til alle kliniske forsøg vedrørende samme forsøgslægemiddel, 
uanset hvor forsøget finder sted. Hvis disse begrundelser skal medtages i protokollen, vil 
denne skulle tilpasses til et klinisk forsøg, hvor denne undtagelse ikke finder anvendelse, 
hvilket vil indebære en unødvendig administrativ byrde. 


