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KORTFATTAD MOTIVERING

Målen med förslaget

Kommissionens förslag reviderar reglerna för kliniska prövningar av humanläkemedel.
Genom det nuvarande direktivet för kliniska prövningar (direktiv 2001/20/EG) förbättrades 
säkerheten och tillförlitligheten i samband med kliniska prövningar i EU avsevärt. Skillnader i 
hur direktivet tillämpats och införlivats, orimliga regleringskrav och de administrativa bördor 
som uppstått till följd av detta har dock lett till en nedgång i antalet kliniska prövningar inom 
EU.

Kommissionen föreslår att lagstiftningen ska ändras genom att tillstånds- och 
rapporteringsförfarandena förenklas, varvid hänsyn ska tas till prövningarnas riskprofil, och 
genom att insynen förbättras, samtidigt som högsta standarder för patientsäkerhet och 
robustheten hos de data som genereras upprätthålls. Den nya lagstiftningen kommer att ta 
formen av en förordning. På så sätt ser man till att reglerna tillämpas på ett enhetligt sätt inom 
hela EU.

Allmänt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och stöder det allmänna tillvägagångssättet 
med en enda webbportal för inlämning av ansökan, vilken ska förvaltas av kommissionen, 
samt stränga och skräddarsydda tidsfrister för utredningsrapporter och tillståndsbeslut om 
kliniska prövningar. Mer samarbete och samordning inom och mellan medlemsstaterna och 
ett effektivt förfarande för att lägga till medlemsstater kommer att förbättra genomförandet av 
multinationella kliniska prövningar och stödja den innovativa kliniska forskningen inom EU.
Föredraganden delar kommissionens uppfattning att de personer som validerar och bedömer 
ansökan bör vara oberoende av sponsorn och prövaren, inte befinna sig i intressekonflikt och 
vara fria från all otillbörlig påverkan. De bestämmelser som rör patientskydd och informerat 
samtycke är rättvisa och lämpliga.

EU-portalen

Det bör klargöras att förfarandet med en enda ansökan gäller såväl kliniska prövningar som 
genomförs i flera medlemsstater som sådana som genomförs i en enda medlemsstat samt att 
den kliniska prövningen får inledas så snart som medlemsstaterna har meddelat sina beslut.
Det vore att föredra att sponsorn som allmän regel redan när förfarandet inleds beslutar i 
vilken medlemsstat den kliniska prövningen ska genomföras, även om det bör vara möjligt att 
lägga till en ny medlemsstat i ett senare skede. För att förenkla och effektivisera förfarandena 
bör det därför tydliggöras att en klinisk prövning som beviljats tillstånd kan utvidgas till att 
inbegripa en annan medlemsstat endast efter det första tillståndsbeslutet från alla berörda 
medlemsstater. Under det att en ansökan om väsentlig ändring avseende del 1 i utredningen 
utvärderas bör sponsorn dessutom invänta slutförandet av detta förfarande innan han eller hon 
begär att en ny medlemsstat ska läggas till i den kliniska prövningen.
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Etisk granskning

Etikkommittéernas roll framgår inte särskilt tydligt i kommissionens förslag. Föredraganden 
har föreslagit en rad ändringar för att tydliggöra att alla etiska aspekter som ingår i del 1 (t.ex. 
den förväntade nyttan för folkhälsan kontra risker för försökspersonerna) och del II (t.ex. 
informerat samtycke) i en ansökan bör bedömas av medlemsstaterna innan de beslutar om 
tillstånd för den kliniska prövningen.

Administrativ börda

Kommissionen föreslår relevanta bestämmelser för att minska byråkratin. Ytterligare 
förbättringar skulle dock kunna uppnås genom att uppdatering av prövarhandboken skulle 
krävas endast när så är nödvändigt, t.ex. när ny säkerhetsinformation blir tillgänglig.

Patientgrupper

I förekommande fall bör man vid utformningen av den kliniska prövningen ta hänsyn till 
mångfalden i de patientgrupper som prövningsläkemedlet avser att behandla. I enlighet med 
detta bör säkerhetsaspekter som är specifika för ettdera könet eller en åldersgrupp kartläggas 
och ingå i säkerhetsrapporteringen.
I bedömningen är det viktigt att ta hänsyn till minst en patients åsikter, och denna patient bör 
helst företräda en patientorganisation för den sjukdom som prövningsläkemedlet är tänkt att 
behandla.

Öppenhet och insyn

Data och uppgifter om kliniska prövningar bör finnas tillgänglig via EU:s databas i enlighet 
med tydliga och fastställda sekretessbestämmelser. Lösningar för att öka insynen i resultaten 
av kliniska prövningar bör också hittas. Det ska vara möjligt att navigera i EU:s databas på 
alla officiella EU-språk, men att översätta protokoll och dithörande information vore 
olämpligt med tanke på relevans, kostnader och genomförbarhet.

Skadestånd

Den konkreta användningen av nationella skadeersättningsmekanismer i stället för 
försäkringssystem bör tydliggöras ytterligare för att förhindra ojämlika skadestånd mellan 
medlemsstaterna.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Syftet med direktiv 2001/20/EG var att 
förenkla och harmonisera de administrativa 
bestämmelserna om kliniska prövningar i 
Europeiska unionen. Det har dock visat sig 
att regelverket om kliniska prövningar bara 
har harmoniserats delvis. Detta försvårar 
bland annat genomförandet av kliniska 
prövningar i flera medlemsstater. Den 
vetenskapliga utvecklingen tyder dock på 
att kliniska prövningar i framtiden kommer 
att målinriktas på specifika 
patientpopulationer, till exempel 
undergrupper som identifierats med hjälp 
av genominformation. För att dessa 
kliniska prövningar ska omfatta tillräckligt 
många patienter kan det bli nödvändigt att 
involvera flera, eller alla, medlemsstater.
De nya förfarandena för beviljande av 
tillstånd för kliniska prövningar bör 
uppmuntra till att så många medlemsstater 
som möjligt ingår. För att 
ansökningsförfarandena ska förenklas bör 
inlämning av flera ansökningar med i stort 
sett samma information undvikas och 
ersättas med att en enda ansökan lämnas in 
till alla de berörda medlemsstaterna via en 
webbportal som skapas för detta ändamål.

(4) Syftet med direktiv 2001/20/EG var att 
förenkla och harmonisera de administrativa 
bestämmelserna om kliniska prövningar i 
Europeiska unionen. Det har dock visat sig 
att regelverket om kliniska prövningar bara 
har harmoniserats delvis. Detta försvårar 
bland annat genomförandet av kliniska 
prövningar i flera medlemsstater. Den 
vetenskapliga utvecklingen tyder dock på 
att kliniska prövningar i framtiden kommer 
att målinriktas på specifika 
patientpopulationer, till exempel 
undergrupper som identifierats med hjälp 
av genominformation. För att dessa 
kliniska prövningar ska omfatta tillräckligt 
många patienter kan det bli nödvändigt att 
involvera flera, eller alla, medlemsstater.
De nya förfarandena för beviljande av 
tillstånd för kliniska prövningar bör
uppmuntra till att så många medlemsstater 
som möjligt ingår. För att 
ansökningsförfarandena ska förenklas bör 
inlämning av flera ansökningar med i stort 
sett samma information undvikas och 
ersättas med att en enda ansökan lämnas in 
till alla de berörda medlemsstaterna via en 
webbportal som skapas för detta ändamål.
En ansökan om klinisk prövning som 
genomförs i en enda medlemsstat bör 
också lämnas in via denna webbportal.

Or. en
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Motivering

Klargörande att förfarandet med en enda ansökan gäller såväl kliniska prövningar som 
genomförs i flera medlemsstater som sådana som genomförs i enskilda medlemsstater.

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) De berörda medlemsstaterna bör 
samarbeta vid bedömningen av 
ansökningar om tillstånd för klinisk 
prövning.

Or. en

Motivering

Denna text sammanfaller med texten i skäl 12, där det tydligt förklaras vad som inte bör 
bedömas vid samarbete mellan medlemsstater.

Ändringsförslag 3
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 
befolkningsgrupper som ska undersökas 
och eventuella skillnader i effektivitet 
och/eller säkerhet för specifika 
patientgrupper, särskilt köns- och 
åldersrelaterade skillnader, eller om den 
kliniska prövningen har rekommenderats 
eller föreskrivits av de myndigheter som 
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ansvarar för bedömningen av läkemedel 
och som beslutar om de får släppas ut på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Vissa behandlingsalternativ är inte lika effektiva och säkra för kvinnor som för män.
Forskning visar att kvinnor har varit underrepresenterade i forskningen om 
hjärt-kärlsjukdomar, vilket har lett till att säkerheten och effektiviteten hos många läkemedel 
främst har utvärderats hos den manliga befolkningen. Eventuella skillnader bör därför 
vederbörligen beaktas när man utvärderar de kliniska prövningarnas relevans.

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Texten har anpassats eftersom den sista punkten i skäl 6 utgår av konsekvensskäl.

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Alla etiska aspekter av en ansökan 
om klinisk prövning bör utvärderas av 
medlemsstaten innan denna meddelar sitt 
beslut om den kliniska prövningen.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 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 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.

Or. en

Motivering
Tidpunkten för den väsentliga ändringen av en klinisk prövning är inte relevant i samband 
med definitionen. De relevanta bestämmelserna finns i artiklarna 8, 14, 19, 20 och 23.

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Avseende alla kliniska prövningar i 
unionen ska sponsorn för att få tillstånd
lämna in en ansökan till den avsedda 
berörda medlemsstaten via den webbportal 
som avses i artikel 77 (nedan kallad 
EU-portalen).

Or. en

Motivering

Klargörande att förfarandet med en enda ansökan gäller såväl kliniska prövningar genomförs 
i flera medlemsstater som i enskilda medlemsstater.
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Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led i – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Vissa behandlingsalternativ är inte lika effektiva och säkra för kvinnor som för män. Vid 
utformningen av den kliniska prövningen bör man därför ta hänsyn till mångfalden i de 
patientgrupper som prövningsläkemedlet är tänkt att behandla, dvs. ett visst kön eller vissa 
åldersgrupper. Detta bör bedömas i samband med tillståndsförfarandet för den kliniska 
prövningen.

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De berörda medlemsstaterna ska inte 
begära kompletterande förklaringar från 
sponsorn efter bedömningsdatumet.

Or. en

Motivering

Den text som av konsekvensskäl utgick i artikel 8.5 ska föras in här. En hänvisning till 
bedömningsdatumet i artikel 8 skulle kunna leda till förvirring, så det är bättre att den görs i 
denna artikel.

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begäran och de kompletterande 
förklaringarna ska lämnas via EU-portalen.

Såväl begäran om kompletterande 
förklaringar som de kompletterande 
förklaringarna ska lämnas via EU-portalen.

Or. en

Motivering

Förtydligande av texten i enlighet med artikel 6.6.5.

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7A

Bedömning av de etiska aspekterna

Medlemsstaterna ska se till att alla 
relevanta etiska aspekter tas med i 
bedömningsrapporten, som ska utarbetas i 
enlighet med artiklarna 6 och 7.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att den bedömning som behövs för tillståndet för en klinisk prövning också 
omfattar etiska aspekter. De tidsfrister som anges i artiklarna 6 och 7 omfattar också etisk 
granskning och så snart som ett beslut har meddelats i enlighet med artikel 8 får den kliniska 
prövningen inledas.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De berörda medlemsstaterna ska inte 
begära kompletterande förklaringar från 
sponsorn efter bedömningsdatum.

utgår
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Or. en

Motivering

Texten har av tydlighetsskäl flyttats till artikel 6.6.

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Efter underrättelsedatumet ska, såvida 
inte den berörda medlemsstaten har 
avslagit ansökan om tillstånd, varken en 
ytterligare bedömning eller ett ytterligare 
beslut hindra sponsorn från att inleda den 
kliniska prövningen.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att den kliniska prövningen kan inledas så snart som den berörda 
medlemsstaten har underrättat sponsorn om det enda beslutet.

Ändringsförslag 14
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. Denna patient ska om 
så är möjligt företräda en 
patientorganisation för den sjukdom som 
prövningsläkemedlet är tänkt att 
behandla.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att ta hänsyn till åsikterna hos berörda patienter. Helst bör patienten 
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företräda en patientorganisation för den sjukdom som prövningsläkemedlet är tänkt att 
behandla.

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansökan kan lämnas in endast efter 
underrättelsedatumet för det första 
tillståndsbeslutet.

Ansökan kan lämnas in endast efter 
underrättelsedatumet för det första 
tillståndsbeslutet av alla berörda 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Det kommer att bli fler än ett underrättelsedatum för det för första tillståndsbeslutet eftersom 
dessa meddelas enskilt av varje berörd medlemsstat. Besluten kommer förmodligen att 
meddelas nästan samtidigt eller med några dagars mellanrum. Med tanke på de korta 
tidsfristerna för det första tillståndsförfarandet bör förfarandet helst hållas enkelt, tydligt och 
strukturerat, och man bör därför inte börja lägga till nya medlemsstater förrän det första 
tillståndsförfarandet har slutförts.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. En sponsor får inte lämna in en 
ansökan i enlighet med denna artikel i 
avvaktan på ett förfarande enligt kapitel III 
som gäller den berörda kliniska 
prövningen.

11. En sponsor får inte lämna in en 
ansökan i enlighet med denna artikel i 
avvaktan på ett förfarande enligt kapitel III 
som gäller den berörda kliniska prövningen 
och som tar upp en aspekt som ingår i 
del 1 i bedömningsrapporten.

Or. en

Motivering

Bedömningen av del II sker nationellt, så inlämnande av en begäran om att lägga till en ny 
medlemsstat bör inte förhindras av ett pågående förfarande om väsentliga ändringar som rör 
del II.
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Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 36

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 i denna förordning.

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 i denna förordning. Denna elektroniska 
databas bör vara en modul av den databas 
som avses i artikel 25 i 
förordning (EG) nr 726/2004.

Or. en

Motivering

Förtydligande att det är Eudravigilencedatabasen som avses och inte en ny databas.
Förordningen måste bygga på befintliga verktyg.

Ändringsförslag 18
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.

Sponsorn ska inom de tidsfrister som 
fastställs i punkterna 2.4 och 2.5 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 under sponsorns 
ansvar.

Or. en

Motivering

Det bör tydliggöras vem som ska rapportera den misstänkta oförutsedda allvarliga 
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biverkningen. I princip är det alltid sponsorn som har ansvar för att rapportera om alla 
oförutsedda allvarliga biverkningar. Om formuleringen ”med anknytning till sponsorn” 
används här finns det risk för att rapporteringsbördan förs över till innehavaren av 
godkännandet för försäljning, vilket skulle leda till dubbelrapportering.

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tidsfristen för rapportering ska bero på 
hur allvarlig biverkningen är. För att 
säkerställa snabb rapportering får sponsorn 
vid behov lämna in en preliminär, 
ofullständig rapport som sedan följs upp av 
en fullständig rapport.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om sponsorn på grund av resursbrist 
inte har möjlighet att rapportera till den 
elektroniska databas som avses i artikel 36 
får denne rapportera till den medlemsstat 
där den misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningen uppstod. Den medlemsstaten 
ska rapportera den misstänkta oförutsedda 
allvarliga biverkningen i enlighet med 
punkt 1.

3. Om sponsorn inte kan rapportera direkt 
till den elektroniska databas som avses i 
artikel 36 får denne rapportera till den 
medlemsstat där den misstänkta 
oförutsedda allvarliga biverkningen 
uppstod. Den medlemsstaten ska rapportera 
den misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningen i enlighet med punkt 1.

Or. en

Motivering

Anledningen till varför sponsorn inte kan rapportera den misstänkta oförutsedda allvarliga 
biverkningen är irrelevant. För att se till att den misstänkta oförutsedda allvarliga 
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biverkningen alltid rapporteras bör det vara möjligt att rapportera via medlemsstaten, oavsett 
anledning.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

När det gäller andra prövningsläkemedel 
än placebo som inte godkänts för 
försäljning och prövningsläkemedel som 
godkänts för försäljning, vilka enligt 
prövningsprotokollet inte används i 
enlighet med villkoren för godkännandet 
för försäljning ska sponsorn varje år lämna 
in en rapport i elektronisk form till 
läkemedelsmyndigheten om säkerheten hos 
varje prövningsläkemedel som används i 
en eller flera kliniska prövningar som han 
eller hon är sponsor för. När så är relevant 
ska denna rapport tydligt ange alla 
säkerhetsaspekter avseende ettdera könet 
eller en viss åldersgrupp.

Or. en

Motivering

Om prövningsläkemedlet är föremål för mer än en klinisk prövning bör det, för att undvika 
dubbelrapportering och därmed minska de administrativa bördorna, vara möjligt att lämna in 
en enda rapport om prövningsläkemedlets säkerhet. Säkerhetsrapporten bör även omfatta 
uppgifter om skillnader i säkerhet mellan könen och olika åldersgrupper.

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

innehavaren av godkännandet för 
försäljning, däribland, i förekommande 
fall, biverkningar hos ettdera könet eller 
en viss åldersgrupp.

Or. en

Motivering

I förekommande fall bör säkerhetsaspekter som är specifika för det ena könet eller för en 
åldersgrupp kartläggas och vederbörligen rapporteras till innehavaren av godkännandet för 
försäljning.

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Sponsorn eller den behöriga 
myndigheten ska i förekommande fall 
informera prövarna och etikkommittéerna 
om viktiga ändringar i 
prövningsläkemedlets 
nytta/riskförhållande genom att 
regelbundet rapportera om frågor som 
påverkar säkerheten för de 
försökspersoner som ingår i den kliniska 
prövningen.

Or. en

Motivering

Prövarna och etikkommittéerna bör även underrättas om viktig säkerhetsinformation som 
ändrar prövningsläkemedlets nytta/riskförhållande.

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Prövarhandboken ska uppdateras när ny 
säkerhetsinformation blir tillgänglig, och 

3. Prövarhandboken ska uppdateras varje 
gång som ny säkerhetsinformation blir 



PA\920621SV.doc 17/20 PE500.727v01-00

SV

minst en gång per år. tillgänglig.

Or. en

Motivering

Förordningen bör inte medföra onödiga administrativa bördor. Prövarhandboken bör 
uppdateras varje gång som ny säkerhetsinformation blir tillgänglig, vilket kan ta mer än ett 
är.

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Uppgifterna på märkningen ska stå på 
minst ett av den berörda medlemsstatens 
officiella språk, som även ska vara ett 
officiellt EU-språk. Läkemedlet får märkas 
på flera språk.

Or. en

Motivering

Endast officiella EU-språk bör användas för uppgifterna på märkningen. Om det finns fler än 
ett officiellt EU-språk bör den berörda medlemsstaten ange vilket språk den anser är relevant 
med tanke på var prövningsstället är beläget.

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användargränssnittet i EU:s databas bör 
vara tillgängligt på alla officiella 
EU-språk.

Or. en

Motivering

Det ska vara möjligt att navigera i EU:s databas på alla officiella EU-språk. Detta omfattar 
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inte någon skyldighet att översätta protokollet till den kliniska prövningen eller annan 
dithörande information som finns i databasen, eftersom detta skulle ge upphov till stora 
kostnader.

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Bilaga I – 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 patientgrupper, i enlighet med 
artikel 6.

Or. en

Motivering

Vissa behandlingar kan leda till olika resultat hos olika patientgrupper (skillnader beroende 
på kön, ålder etc.). Den förväntade nyttan eller de förväntade riskerna för specifika 
patientgrupper bör därför tas upp i protokollet.

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 13 – punktsats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om inga patienter av ettdera könet eller 
en viss åldersgrupp deltar i den kliniska 
prövningen, en förklaring och motivering 
till dessa uteslutningskriterier.

Or. en

Motivering

Vissa behandlingar kan ge olika resultat hos olika patientgrupper (skillnader beroende på 
kön, ålder etc.).

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 13 – punktsats 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

En beskrivning av riktlinjerna för 
publicering.

En beskrivning av riktlinjerna för 
publicering, där man tydligt anger alla 
uppgifter som kan finnas tillgängliga från 
en annan källa än EU:s databas.

Or. en

Motivering

Om sponsorn kommer att publicera mer utförliga resultat eller ytterligare information på en 
annan plats än i EU:s databas bör detta av tydlighetsskäl anges i beskrivningen av 
riktlinjerna för publicering.

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 1 – avsnitt 1.1. – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Försökspersonens 
identifikationsnummer/behandlingsnumme
r och i tillämpliga fall antal besök som 
personen gjort.

e) Antingen försökspersonens 
identifikationsnummer eller hans eller 
hennes behandlingsnummer och i 
tillämpliga fall antal besök som personen 
gjort.

Or. en

Motivering

Erfarenheten har visat att den nuvarande formuleringen inte är tillräckligt tydlig och att 
såväl identifikationsnummer som behandlingsnummer har krävts i vissa fall. I praktiken kan 
det av utrymmesskäl vara svårt att ha med båda, och därför bör det tydliggöras att det räcker 
med ett av dem.

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 1 – avsnitt 1.1. – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Användningsanvisningar (hänvisning får 
ges till en broschyr eller andra förklarande 
dokument avsedda för försökspersonen 

g) Användningsanvisningar (hänvisning får 
ges till en broschyr eller andra förklarande 
dokument avsedda för försökspersonen 
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eller den person som administrerar 
läkemedlet).

eller den person som administrerar 
läkemedlet eller till andra anvisningar 
som getts av prövaren).

Or. en

Motivering

Prövarna får även ge muntliga anvisningar till försökspersonen. Därför måste det även 
hänvisas till dessa anvisningar. Detta skulle enkelt kunna göras genom att man lade till ett 
meddelande i stil med ”Vänligen använd i enlighet med prövarens anvisningar” på 
ytterförpackningen.

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 4 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som anges i avsnitten 1, 2 och 
3 kan uteslutas och ersättas av något annat 
system (t.ex. ett centraliserat elektroniskt 
slumpfördelningssystem eller ett 
centraliserat informationssystem), förutsatt 
att man även fortsättningsvis kan garantera 
tillförlitliga och robusta uppgifter. Detta 
ska motiveras i prövningsprotokollet.

De uppgifter som anges i avsnitten 1, 2 
och 3 kan uteslutas och ersättas av något 
annat system (t.ex. ett centraliserat 
elektroniskt slumpfördelningssystem eller 
ett centraliserat informationssystem), 
förutsatt att man även fortsättningsvis kan 
garantera tillförlitliga och robusta 
uppgifter. Detta ska motiveras i 
prövningsprotokollet eller i ett separat 
dokument.

Or. en

Motivering

Hänsyn måste även tas till de globala aspekterna av kliniska prövningar. Sponsorerna bör 
kunna använda samma protokoll för alla kliniska prövningar som rör samma 
prövningsläkemedel oavsett var prövningen äger rum. Om dessa motiveringar ska ingå i 
protokollet måste protokollet anpassas till en klinisk prövning där detta undantag inte gäller, 
vilket skulle innebära en onödig administrativ börda.


