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Ændringsforslag 42
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I et klinisk forsøg bør forsøgspersoners 
sikkerhed og rettigheder beskyttes, og de 
genererede data bør være pålidelige og 
robuste.

(1) I et klinisk forsøg bør forsøgspersoners 
sikkerhed, rettigheder og velfærd
beskyttes, og de genererede data bør være 
relevante, pålidelige og robuste.

Or. en

Begrundelse

I henhold til Helsinki-erklæringen skal der indføjes "velfærd" hele vejen igennem teksten, når 
der tales om forsøgspersonernes sikkerhed og rettigheder.

Ændringsforslag 43
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at give mulighed for uafhængig 
kontrol med, om disse principper 
overholdes, bør et klinisk forsøg være 
betinget af en forhåndsgodkendelse.

(2) For at give mulighed for uafhængig 
kontrol med, om disse principper 
overholdes, bør et klinisk forsøg være 
betinget af en forhåndsgodkendelse.
Gennemførelsen af kliniske forsøg bør
være betinget af forudgående godkendelse 
fra en etisk komité.

Or. en

Ændringsforslag 44
Kent Johansson

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

Medlemsstaterne bør opfordres til at samarbejde, ikke afskrækkes fra det.

Ændringsforslag 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Det faktum, at kliniske forsøg 
gennemføres såvel på offentlige som på 
private centre nødvendiggør, at de 
anerkendes, og at der vedtages tilsyns-, 
godkendelses- og 
evalueringsforanstaltninger, der gælder 
for begge typer centre.

Or. es

Ændringsforslag 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 47
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I akutte tilfælde samt for sjældne og 
ultra-sjældne sygdomme, som er 
livstruende, og for hvilke 
behandlingsmuligheder og ekspertise er 
begrænsede og geografisk spredt over hele 
verden, bør medlemsstaterne have 
mulighed for at vurdere og godkende 
ansøgninger om kliniske forsøg som en 
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prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 48
Kent Johansson

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. Selv om 
medlemsstaternes samarbejde bør 
fremmes, bør det begrænses til udveksling 
af synspunkter og bedste praksis om disse
anliggender.

Or. en

Begrundelse

Jo mere medlemsstaterne samarbejder på frivillig basis, des bedre. Samarbejde mellem 
medlemsstater er vigtigt, men et sådant samarbejde bør være begrænset i etiske spørgsmål, 
idet disse er tæt forbundet med nationale traditioner og kompetencer.

Ændringsforslag 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Mens de fleste kliniske forsøg 
gennemføres for vurdering af behandling, 
som udføres på et bredt udsnit af 
patientgrupper, bør der i nærværende 
forordning ikke diskrimineres mod 
patienter, der lider af sjældne og ultra-
sjældne sygdomme, men de særlige 
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omstændigheder, der kendetegner 
tilstande, der har sjælden forekomst, bør 
integreres, når et forsøg vurderes. 

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag afspejler ikke de særlige omstændigheder, der kendetegner sjældne og 
ultra-sjældne sygdomme. Den kommende forordning må tage hensyn til terapeutiske 
innovationer og skal være i overensstemmelse med de politikker vedrørende sjældne og ultra-
sjældne sygdomme, der er blevet udviklet siden vedtagelsen af direktiv 2001/20/EF.

Ændringsforslag 50
Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) En forsøgsperson bør altid have 
mulighed for at give bredt tilsagn til den 
behandlende institution, om at hans eller 
hendes oplysninger må anvendes til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål, og til at trække dette 
tilsagn tilbage når som helst.

Or. en

Begrundelse

Læger har altid opnået ny viden ud fra oplysninger om deres tidligere patienter. I dag kræves 
det på behørig vis, at hver enkelt patient giver tilsagn til, at hans/hendes oplysninger må 
anvendes til forskningsformål. Ligesom de har ret til at sige fra, bør patienter imidlertid også 
have ret til, hvis de ønsker det, at give deres behandlingsinstitution et "bredt" tilsagn til at 
deres oplysninger kan anvendes til enhver form for fremtidig forskning (medmindre, de 
trækker deres oprindelige tilsagn tilbage). På denne måde kan patienterne få ret til at 
"donere" deres oplysninger til forskningsformål.

Ændringsforslag 51
Jens Rohde
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Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Det bør være muligt for en 
forsøgsperson at give bredt tilsagn til 
behandlingsinstitutionen, således at 
oplysninger kan anvendes til historiske, 
statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål, og til at trække dette 
tilsagn tilbage når som helst.

Or. en

Ændringsforslag 52
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at sponsor kan vurdere alle 
potentielt relevante sikkerhedsoplysninger, 
bør investigator indberette alle alvorlige 
hændelser til sponsor.

(26) For at sponsor kan vurdere alle 
potentielt relevante sikkerhedsoplysninger, 
bør investigator notere og registrere alle 
alvorlige hændelser i den elektroniske 
database.

Or. en

Ændringsforslag 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Databasen bør indeholde alle relevante 
oplysninger vedrørende kliniske forsøg.
Der bør ikke registreres personoplysninger 
om forsøgspersoner, der deltager i et 

(52) Databasen bør indeholde alle relevante 
oplysninger vedrørende kliniske forsøg og 
give mulighed for offentliggørelse af 
objektive oplysninger med henblik på at 
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klinisk forsøg, i databasen. Oplysningerne i 
databasen bør være offentligt tilgængelige, 
medmindre særlige forhold kræver, at en 
given oplysning ikke offentliggøres for at 
beskytte den enkeltes ret til privatlivets 
fred og retten til beskyttelse af 
personoplysninger, der anerkendes ved 
artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

støtte europæisk forskning og skabe større 
viden omkring den offentlige sundhed.
Den bør ikke underminere europæiske 
virksomheders konkurrenceevne. Der bør 
ikke registreres personoplysninger om 
forsøgspersoner, der deltager i et klinisk 
forsøg, i databasen, og den bør ikke 
hæmme beskyttelsen af 
forretningsmæssige interesser, herunder 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som 
omhandlet i artikel 4 i forordning 
1049/2001. Oplysningerne i databasen bør 
være offentligt tilgængelige, medmindre 
særlige forhold kræver, at en given 
oplysning ikke offentliggøres for at 
beskytte den enkeltes ret til privatlivets 
fred og retten til beskyttelse af 
personoplysninger, der anerkendes ved 
artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder eller 
der er tale om kommercielt fortrolige 
oplysninger som omhandlet i artikel 4 i 
forordning 1049/2001.

Or. en

Begrundelse

Databasen bør muliggøre offentliggørelse af pålidelige oplysninger om de seneste fremskridt 
inden for medicinsk forskning, men samtidig respektere medicinalindustriens krav om hensyn 
til konkurrenceevne, idet den alene finansierer omkring 60 % af de europæiske kliniske 
forsøg. Offentliggørelsen bør beskytte personoplysninger og kommercielt fortrolige 
oplysninger med henblik på at undgå stigmatisering af patienter, der deltager i kliniske 
forsøg, og for at undgå at fremme urimelig konkurrence, som ville true den europæiske 
medicinalforsknings konkurrenceevne.

Ændringsforslag 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Forslag til forordning
Betragtning 52 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52a) Kommercielt fortrolige oplysninger 
bør identificeres og beskyttes for at undgå 
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at skade patienternes interesser og/eller 
sponsorernes konkurrencesituation.

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelsen bør sikre beskyttede personoplysninger og kommercielt fortrolige 
oplysninger med henblik på at undgå stigmatisering af patienter, der deltager i kliniske 
forsøg, og for at undgå at fremme urimelig konkurrence, som ville true den europæiske 
medicinalforsknings konkurrenceevne.

Ændringsforslag 55
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) "Kliniske lav-interventionsforsøg": en
klinisk undersøgelse, som opfylder alle 
nedenstående betingelser:

Or. en

Begrundelse

De definitioner, der gives for "kliniske forsøg" og "kliniske lav-interventionsforsøg" er i 
modstrid med hinanden (jf. stk. 2, nr. 2 og 3, over for stk. 3, nr. 2 og 3). Derfor kan "kliniske 
lav-interventionsforsøg" ikke kaldes en underkategori af "kliniske forsøg", som det foreslås i 
teksten. De er derimod komplementære definitioner. Af hensyn til den juridiske klarhed bør 
denne skelnen gøres mere eksplicit.

Ændringsforslag 56
Michèle Rivasi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsøgslægemidlerne er godkendt a) forsøgslægemidlerne er blevet godkendt
for mindst ti år
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Or. en

Begrundelse

I nogle tilfælde (sjældne sygdomme og kræftbehandling) udstedes der 
markedsføringstilladelser, inden der foreligger tilstrækkelig dokumentation for effektiviteten 
og sikkerheden, hvilket kræver gennemførelse af efterfølgende effektivitets- og 
sikkerhedsforsøg for at vurderingen kan afsluttes. Sådanne forsøg må ikke defineres som "lav-
interventionsforsøg", men bør stadig være omfattet af forordningen.

Ændringsforslag 57
Michèle Rivasi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) forsøgslægemidler er ikke produkter, 
der underlægges yderligere kontrol, 
hvilket markeres med et sort symbol

Or. en

Begrundelse

Lægemidler, som er mærket med et sort symbol må – som omhandlet i direktiv 
2012/0025(COD) om lægemiddelovervågning – ikke defineres som forsøgsmedicin, der kan 
anvendes i lav-interventionsforsøg, da disse lægemidler stadig under intens overvågning 
grundet den risiko, de udgør.

Ændringsforslag 58
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) ifølge det kliniske forsøgs 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 
med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen i de berørte 
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de berørte medlemsstater medlemsstater

Or. en

Begrundelse

I lav-interventionsforsøg anvendes lægemidler i overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen. Formuleringen "eller de anvendes som standardbehandling i en af 
de berørte medlemsstater" giver mulighed for, at gennemføre lav-interventionsforsøg til at 
undersøge ikke-foreskrevet anvendelse af lægemidler i medlemsstater, hvor en sådan 
anvendelse ikke er tilladt. Dette sker på bekostning af bestemmelserne om obligatorisk 
skadeserstatning, som skal betales af sponsoren.

Ændringsforslag 59
Michèle Rivasi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) ifølge det kliniske forsøgs 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 
med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen i de berørte 
medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 60
Michèle Rivasi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4) "Ikke-interventionsundersøgelse": en 
klinisk undersøgelse, hvor patienten på 
forhånd modtager behandling, inden 
vedkommende inddrages i undersøgelsen, 
således at en patients henvisning til en 



AM\928242DA.doc 13/70 PE506.087v01-00

DA

bestemt terapeutisk strategi ikke besluttes 
på forhånd i en forsøgsprotokol, men 
følger almindelig praksis, og beslutningen 
om at ordinere lægemidlet er klart adskilt 
fra beslutningen om at inddrage patienten 
i undersøgelsen.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at genindføre dele af formuleringen fra det tidligere direktiv 2001/20/EF 
med henblik på at præcisere forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 61
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4) "Ikke-interventionsundersøgelse": en 
klinisk undersøgelse, der ikke er et klinisk 
forsøg eller et lav-interventionsforsøg som 
defineret i artikel 2, henholdsvis stk. 2 og 
3,

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden præciseres det, at lav-interventionsforsøg ikke henhører under 
denne kategori. Eftersom definitionen på "kliniske forsøg" ikke omfatter definitionen på "lav-
interventionsforsøg", må udelukkelsen af lav-interventionsforsøg fra konceptet "kliniske 
undersøgelser" være specifik. Et simpelt princip bør være, at "observationer" henhører under 
kategorien "undersøgelse", og "interventioner" hører under kategorien "forsøg".

Ændringsforslag 62
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 63
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Normal klinisk praksis er for vagt og bør erstattes af formuleringen fra Helsinki-erklæringen 
(artikel 32): "bedste aktuelle, dokumenterede intervention".

Ændringsforslag 64
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 10 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "Etisk komité": et uafhængigt organ 
i en medlemsstat, som omfatter 
sundhedsfagfolk, lægfolk og mindst en 
erfaren og vidende patient eller 
patientrepræsentant, hvis opgave er at 
vurdere de videnskabelige, medicinske og 
etiske aspekter af et klinisk forsøg, og som 
har ansvar for beskyttelsen af 
forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed 
og velfærd og for at skabe offentlig 
sikkerhed for denne beskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 65
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Genindførelse af definitionen fra direktiv 2001/20/EF.

Ændringsforslag 66
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "Forsøgsperson": en person, der 
deltager i et klinisk forsøg, enten som 
modtager af et forsøgslægemiddel, eller 
som deltager i en kontrolgruppe.

15) "Forsøgsperson": en person, der
utvunget og frivilligt deltager i et klinisk 
forsøg, enten som modtager af et 
forsøgslægemiddel, eller som deltager i en 
kontrolgruppe.

Or. en

Ændringsforslag 67
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 68
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 28 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28a) "Bivirkning": enhver skadelig og 
uønsket reaktion på et testpræparat 
uanset dosis

Or. en
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Begrundelse

Genindførelse af definitionen fra det tidligere direktiv 2001/20/EF.

Ændringsforslag 69
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hvis forsøgspersonens ret til fysisk og 
mental integritet samt retten til privatlivets 
fred respekteres, og oplysninger 
vedrørende forsøgspersonen beskyttes i 
overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning

Or. ro

Ændringsforslag 70
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hvis evalueringen af det etisk forsvarlige 
ved det kliniske forsøg er positiv

Or. en

Ændringsforslag 71
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Efter etiske principper og for at minimere interventionerne for menneskelige forsøgspersoner 
kan et klinisk forsøg kun motiveres, hvis det vil generere god kvalitet og relevante 
oplysninger.

Ændringsforslag 72
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kræves sammenlignelige kliniske 
forsøg for nye lægemidler i forhold til 
bedste aktuelle, dokumenterede 
intervention.

Or. en

Ændringsforslag 73
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Retningslinjer for etiske komitéer og deres 

rolle
1. En kompetent myndighed i en berørt 
medlemsstat kan kun godkende 
gennemførelsen af et klinisk forsøg, hvis 
den kompetente etiske komité har givet sin 
godkendelse.
2. Kommissionen fastsætter inden for et 
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år retningslinjer vedrørende de etiske 
komitéer, som medlemsstaterne kan 
anvende til at strømline procedurerne og 
fremme adgangen til at gennemføre 
forsøg i en række medlemsstater, uden at 
det går ud over forsøgspersonernes 
sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 74
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sponsor foreslår en af de berørte 
medlemsstater som rapporterende 
medlemsstat.

Senest seks dage efter indgivelsen af 
ansøgningsdossieret udpeger 
medlemsstaterne kollektivt en 
rapporterende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

The proposal makes it possible for sponsors to ‘cherry pick’ the reporting MS, avoiding 
countries with a more critical stance, or favouring those with overburdened capacity due to 
heavy submission of files. This is aggravated by a tacit approval if assessment timelines are 
not met. MS already use cooperation platforms such as the Clinical Trials Facilitation Group 
to agree on common principles and criteria for the harmonisation of clinical trial assessment 
decisions and administrative processes. Such an established platform, may assist MS to agree 
on common selection criteria to be applied by the MSs concerned to choose the reporting MS.

Ændringsforslag 75
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 76
Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis den foreslåede rapporterende 
medlemsstat ikke ønsker at være 
rapporterende medlemsstat, eller hvis en 
anden berørt medlemsstat er villig til at 
være rapporterende medlemsstat, foregår 
udpegelsen af den rapporterende 
medlemsstat som en fælles beslutning 
mellem den foreslåede rapporterende 
medlemsstat og den pågældende 
medlemsstat gennem en afstemning på 
EU-portalen. Den rapporterende 
medlemsstat udpeges inden fire dage. 
Hvis ingen anden rapporterende 
medlemsstat modtager et flertal af de 
afgivne stemmer, eller hvis forsøget kun 
involverer én medlemsstat, er den 
rapporterende medlemsstat den foreslåede 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør præcisere, at udpegelsen af den rapporterende medlemsstat er en fælles 
beslutning mellem den foreslåede rapporterende medlemsstat og de berørte medlemsstat.
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Ændringsforslag 77
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Senest femten dage efter udpegelsen af 
ansøgningsdossieret underretter 
medlemsstaten sponsor via EU-portalen:

Or. en

Begrundelse

For korte tidsfrister skaber risiko for, at medlemsstater ikke vil være i stand til at vurdere 
bedømmelsesdossieret grundigt. F.eks. kræves der en detaljeret og indgående vurdering af 
forskningsprotokollen, inden et klinisk forsøg kan rubriceres som "lav-interventionsforsøg". 
Efter de erfaringer, medlemsstaterne har gjort inden for rammerne af den frivillige 
harmoniseringsprocedure for godkendelse af tværnationale kliniske forsøg, er de foreslåede 
tidsfrister alt for korte og mangler fleksibilitet for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 78
Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) om, hvilken berørt medlemsstat, der er 
rapporterende medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 79
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er ikke i overensstemmelse med direktiv 2001/20/EF. Betragtning 11 i direktiv 
2001/20/EF giver ikke de kompetente myndigheder mulighed for at foretage en stiltiende 
godkendelse, hvis der ikke er blevet foretaget en afstemning til fordel for det kliniske forsøg af 
den etiske komité. En sådan stiltiende godkendelsesprocedure ville gå ud over 
forsøgspersonernes sikkerhed og rettigheder.

Ændringsforslag 80
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

I overensstemmelse med den ændrede artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag 81
Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Etiske komitéer udfylder en vigtig rolle i at sikre, at der tages hensyn til medlemsstaternes 
særlige traditioner og bekymringer. Imidlertid bør en etisk komité i den rapporterende 
medlemsstat ikke kunne hindre andre berørte medlemsstater i at fortsatte med et klinisk 
forsøg.

Ændringsforslag 82
António Fernando Correia de Campos
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med den ændrede artikel 5, stk. 1. For korte tidsfrister skaber risiko for, 
at medlemsstater ikke vil være i stand til at vurdere bedømmelsesdossieret grundigt. F.eks. 
kræves der en detaljeret og indgående vurdering af forskningsprotokollen, inden et klinisk 
forsøg kan rubriceres som "lav-interventionsforsøg". Efter de erfaringer, medlemsstaterne 
har gjort inden for rammerne af den frivillige harmoniseringsprocedure for godkendelse af 
tværnationale kliniske forsøg, er de foreslåede tidsfrister alt for korte og mangler fleksibilitet 
for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 83
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 84
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– det kliniske forsøgs relevans, idet der 
tages hensyn til den aktuelle 
videnskabelige viden og til, om det 
kliniske forsøg er blevet anbefalet eller 
pålagt af de reguleringsmyndigheder, der 
er ansvarlige for at vurdere og godkende 
markedsføringen af lægemidler

– det kliniske forsøgs relevans og 
forsvarlighed, idet der tages hensyn til den 
aktuelle videnskabelige viden

Or. en

Begrundelse

Det er et internationalt vedtaget princip, at vurderingen af et klinisk forsøgs relevans ikke kan 
adskilles fra vurderingen af dets forsvarlighed. Vurderingen af et klinisk forsøgs relevans og 
forsvarlighed skal gennemføres uafhængigt af tilsynsmyndighedernes videnskabelige 
rådgivning.

Ændringsforslag 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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, metodologi (herunder 
stikprøvestørrelse og randomisering, 
komparator og endepunkter) og 
forekomsten af tilstanden, navnlig for 
sjældne sygdomme (som ikke rammer 
flere end fem ud af 10 000 personer) og 
ultra-sjældne sygdomme (for hvilke 
forekomsttærsklen ikke overskrider én 
person ud af 50 000).
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Or. en

Begrundelse

For sjældne sygdommes vedkommende hænger vanskeligheden ved at gennemføre et klinisk 
forsøg som oftest sammen med det lave antal patienter med hver sygdom og deres geografiske 
spredning.

Ændringsforslag 86
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– karakteristika ved interventionen 
sammenlignet med normal klinisk praksis

– karakteristika ved interventionen 
sammenlignet med bedste aktuelle, 
dokumenterede intervention

Or. en

Begrundelse

"Bedste aktuelle, dokumenterede intervention" anvendes i overensstemmelse med den 
ændrede artikel 2, stk. 6, og gælder for hele teksten.

Ændringsforslag 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– livstruende og invaliderende 
konsekvenser af visse sygdomme, såsom 
visse sjældne og ultra-sjældne sygdomme, 
for hvilke der er i begrænsede 
eksisterende behandlingsmuligheder

Or. en
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Begrundelse

For sjældne sygdommes vedkommende hænger vanskeligheden ved at gennemføre et klinisk 
forsøg som oftest sammen med det lave antal patienter med hver sygdom og deres geografiske 
spredning.

Ændringsforslag 88
Sajjad Karim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den rapporterende medlemsstat forelægger 
del I af vurderingsrapporten, herunder 
konklusionen, for sponsor og de øvrige 
berørte medlemsstater inden for følgende 
frister, som skal indeholde perioder til den 
indledende vurdering, den fælles 
vurdering og konsolideringen af den 
endelige rapport.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at strukturere en vurderingsproces med en indledende 
vurdering fra den rapporterende medlemsstats side, der skal udvikle og udbrede en 
indledende vurderingsrapport til alle berørte medlemsstater. De berørte medlemsstater 
fremkommer med kommentarer til den rapporterende medlemsstat og andre berørte 
medlemsstater på et fælles vurderingsstade. Dette reducerer den dobbelte vurdering. På dette 
stade bør alle berørte medlemsstater se alle kommentarer. Der indføres klarere tidsfrister for 
yderligere forklaringer, der skal søges og behandles af alle medlemsstater. Den 
rapporterende medlemsstat bør færdiggøre rapporten under hensyntagen til alle de modtagne 
kommentarer.

Ændringsforslag 89
António Fernando Correia de Campos

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

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

Den rapporterende medlemsstat forelægger 
del I af vurderingsrapporten, herunder 
konklusionen, som allerede indeholder 
den berørte etiske komités synspunkter,
for sponsor og de øvrige berørte 
medlemsstater inden for følgende frister:

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en justering af tidsfristerne for at give tid til, at de behørige enheder i den 
rapporterende medlemsstat kan foretage en ordentlig vurdering og til, at alle 
medlemsstaterne indbyrdes kan gøre det samme, eftersom de opfordres til at fremkomme med 
deres kommentarer, inden den rapporterende medlemsstat fremsender sin vurdering til 
sponsoren.

Ændringsforslag 90
Sajjad Karim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) senest 10 dage efter valideringsdatoen 
for kliniske lav-interventionsforsøg; 
perioden for den fælles vurdering og for 
konsolidering mellem de berørte 
medlemsstater og den rapporterende 
medlemsstat må ikke være under 5 dage.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at strukturere en vurderingsproces med en indledende 
vurdering fra den rapporterende medlemsstats side, der skal udvikle og udbrede en 
indledende vurderingsrapport til alle berørte medlemsstater. De berørte medlemsstater 
fremkommer med kommentarer til den rapporterende medlemsstat og andre berørte 
medlemsstater på et fælles vurderingsstade. Dette reducerer den dobbelte vurdering. På dette 
stade bør alle berørte medlemsstater se alle kommentarer. Der indføres klarere tidsfrister for 
yderligere forklaringer, der skal søges og behandles af alle medlemsstater. Den 
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rapporterende medlemsstat bør færdiggøre rapporten under hensyntagen til alle de modtagne 
kommentarer.

Ændringsforslag 91
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) senest 20 dage efter valideringsdatoen 
for kliniske lav-interventionsforsøg

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en justering af tidsfristerne for at give tid til, at de behørige enheder i den 
rapporterende medlemsstat kan foretage en ordentlig vurdering og til, at alle 
medlemsstaterne indbyrdes kan gøre det samme, eftersom de opfordres til at fremkomme med 
deres kommentarer, inden den rapporterende medlemsstat fremsender sin vurdering til 
sponsoren.

Ændringsforslag 92
Sajjad Karim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at strukturere en vurderingsproces med en indledende 



PE506.087v01-00 30/70 AM\928242DA.doc

DA

vurdering fra den rapporterende medlemsstats side, der skal udvikle og udbrede en 
indledende vurderingsrapport til alle berørte medlemsstater. De berørte medlemsstater 
fremkommer med kommentarer til den rapporterende medlemsstat og andre berørte 
medlemsstater på et fælles vurderingsstade. Dette reducerer den dobbelte vurdering. På dette 
stade bør alle berørte medlemsstater se alle kommentarer. Der indføres klarere tidsfrister for 
yderligere forklaringer, der skal søges og behandles af alle medlemsstater. Den 
rapporterende medlemsstat bør færdiggøre rapporten under hensyntagen til alle de modtagne 
kommentarer.

Ændringsforslag 93
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) senest 35 dage efter valideringsdatoen 
for andre kliniske forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg

Or. en

Ændringsforslag 94
Sajjad Karim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at strukturere en vurderingsproces med en indledende 
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vurdering fra den rapporterende medlemsstats side, der skal udvikle og udbrede en 
indledende vurderingsrapport til alle berørte medlemsstater. De berørte medlemsstater 
fremkommer med kommentarer til den rapporterende medlemsstat og andre berørte 
medlemsstater på et fælles vurderingsstade. Dette reducerer den dobbelte vurdering. På dette 
stade bør alle berørte medlemsstater se alle kommentarer. Der indføres klarere tidsfrister for 
yderligere forklaringer, der skal søges og behandles af alle medlemsstater. Den 
rapporterende medlemsstat bør færdiggøre rapporten under hensyntagen til alle de modtagne 
kommentarer.

Ændringsforslag 95
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) senest 45 dage efter valideringsdatoen 
for kliniske forsøg med et 
forsøgslægemiddel til avanceret terapi.

Or. en

Ændringsforslag 96
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af dette kapitel er 
vurderingsdatoen den dato, hvor 
vurderingsrapporten forelægges for 
sponsor og de øvrige berørte 
medlemsstater.

Ved anvendelsen af dette kapitel er 
vurderingsdatoen den dato, hvor 
vurderingsrapporten forelægges for de 
øvrige berørte medlemsstater, og 
rapporteringsdatoen den dato, hvor den 
endelige vurderingsrapport forelægges for 
sponsor og de øvrige berørte 
medlemsstater.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at strukturere en vurderingsproces med en indledende 
vurdering fra den rapporterende medlemsstats side, der skal udvikle og udbrede en 
indledende vurderingsrapport til alle berørte medlemsstater. De berørte medlemsstater 
fremkommer med kommentarer til den rapporterende medlemsstat og andre berørte 
medlemsstater på et fælles vurderingsstade. Dette reducerer den dobbelte vurdering. På dette 
stade bør alle berørte medlemsstater se alle kommentarer. Der indføres klarere tidsfrister for 
yderligere forklaringer, der skal søges og behandles af alle medlemsstater. Den 
rapporterende medlemsstat bør færdiggøre rapporten under hensyntagen til alle de modtagne 
kommentarer.

Ændringsforslag 97
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at strukturere en vurderingsproces med en indledende 
vurdering fra den rapporterende medlemsstats side, der skal udvikle og udbrede en 
indledende vurderingsrapport til alle berørte medlemsstater. De berørte medlemsstater 
fremkommer med kommentarer til den rapporterende medlemsstat og andre berørte 
medlemsstater på et fælles vurderingsstade. Dette reducerer den dobbelte vurdering. På dette 
stade bør alle berørte medlemsstater se alle kommentarer. Der indføres klarere tidsfrister for 
yderligere forklaringer, der skal søges og behandles af alle medlemsstater. Den 
rapporterende medlemsstat bør færdiggøre rapporten under hensyntagen til alle de modtagne 
kommentarer.
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Ændringsforslag 98
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Indtil vurderingsdatoen kan enhver 
berørt medlemsstat meddele den 
rapporterende medlemsstat de 
betragtninger, der er relevante for 
ansøgningen. Den rapporterende 
medlemsstat tager behørigt hensyn til disse 
betragtninger og dokumenterer dem i 
vurderingsrapporten. Hvis den 
rapporterende medlemsstats 
vurderingsrapport afviger fra de berørte 
medlemsstaters overvejelser anføres 
årsagerne til disse afvigelser i 
vurderingsrapporten.

Or. en

Begrundelse

Eftersom der tages betydningsfulde etiske aspekter op i del I af vurderingsrapporten, som i 
henhold til betragtning 6 og 12 skal reguleres af de berørte medlemsstater selv, vil det være at 
foretrække, at alle medlemsstater træffer beslutninger vedrørende del I af 
vurderingsrapporten ved konsensus. Hvis den rapporterende medlemsstat i sin 
vurderingsrapport afviger fra de berørte medlemsstaters overvejelser bør årsagerne til disse 
afvigelser forklares.

Ændringsforslag 99
Sajjad Karim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Der gives mulighed for, når dette er påkrævet, at indhente ekspertudtalelser til 
vurderingsprocessen for alle kategorier af forsøg som der var mulighed for i artikel 9 af det 
fælles tekniske dokument. 

Ændringsforslag 100
Sajjad Karim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at strukturere en vurderingsproces med en indledende 
vurdering fra den rapporterende medlemsstats side, der skal udvikle og udbrede en 
indledende vurderingsrapport til alle berørte medlemsstater. De berørte medlemsstater 
fremkommer med kommentarer til den rapporterende medlemsstat og andre berørte 
medlemsstater på et fælles vurderingsstade. Dette reducerer den dobbelte vurdering. På dette 
stade bør alle berørte medlemsstater se alle kommentarer. Der indføres klarere tidsfrister for 
yderligere forklaringer, der skal søges og behandles af alle medlemsstater. Den 
rapporterende medlemsstat bør færdiggøre rapporten under hensyntagen til alle de modtagne 
kommentarer.

Ændringsforslag 101
Sajjad Karim
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at strukturere en vurderingsproces med en indledende 
vurdering fra den rapporterende medlemsstats side, der skal udvikle og udbrede en 
indledende vurderingsrapport til alle berørte medlemsstater. De berørte medlemsstater 
fremkommer med kommentarer til den rapporterende medlemsstat og andre berørte 
medlemsstater på et fælles vurderingsstade. Dette reducerer den dobbelte vurdering. På dette 
stade bør alle berørte medlemsstater se alle kommentarer. Der indføres klarere tidsfrister for 
yderligere forklaringer, der skal søges og behandles af alle medlemsstater. Den 
rapporterende medlemsstat bør færdiggøre rapporten under hensyntagen til alle de modtagne 
kommentarer.

Ændringsforslag 102
Sajjad Karim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at strukturere en vurderingsproces med en indledende 
vurdering fra den rapporterende medlemsstats side, der skal udvikle og udbrede en 
indledende vurderingsrapport til alle berørte medlemsstater. De berørte medlemsstater 
fremkommer med kommentarer til den rapporterende medlemsstat og andre berørte 
medlemsstater på et fælles vurderingsstade. Dette reducerer den dobbelte vurdering. På dette 
stade bør alle berørte medlemsstater se alle kommentarer. Der indføres klarere tidsfrister for 
yderligere forklaringer, der skal søges og behandles af alle medlemsstater. Den 
rapporterende medlemsstat bør færdiggøre rapporten under hensyntagen til alle de modtagne 
kommentarer.

Ændringsforslag 103
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Sponsor kan på eget initiativ ændre 
indholdet af ansøgningen, men kun mellem 
valideringsdatoen og vurderingsdatoen og 
kun af behørigt begrundede årsager. I så 
fald kan den rapporterende medlemsstat, 
afhængigt af hvor omfattende ændringen af 
ansøgningens indhold er, suspendere den i 
stk. 4 nævnte frist i højst 60 dage.

7. Sponsor kan på eget initiativ ændre 
indholdet af ansøgningen, men kun mellem 
valideringsdatoen og rapporteringsdatoen
og kun af behørigt begrundede årsager. I så 
fald kan den rapporterende medlemsstat, 
afhængigt af hvor omfattende ændringen af 
ansøgningens indhold er, suspendere den i 
stk. 4 nævnte frist i højst 60 dage.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at strukturere en vurderingsproces med en indledende 
vurdering fra den rapporterende medlemsstats side, der skal udvikle og udbrede en 
indledende vurderingsrapport til alle berørte medlemsstater. De berørte medlemsstater 
fremkommer med kommentarer til den rapporterende medlemsstat og andre berørte 
medlemsstater på et fælles vurderingsstade. Dette reducerer den dobbelte vurdering. På dette 
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stade bør alle berørte medlemsstater se alle kommentarer. Der indføres klarere tidsfrister for 
yderligere forklaringer, der skal søges og behandles af alle medlemsstater. Den 
rapporterende medlemsstat bør færdiggøre rapporten under hensyntagen til alle de modtagne 
kommentarer.

Ændringsforslag 104
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opfyldelse af kravene til informeret 
samtykke, jf. kapitel V

a) opfyldelse af kravene til beskyttelse af 
forsøgspersonen og informeret samtykke, 
jf. kapitel V

Or. en

Begrundelse

I henhold til betragtning 6 og 12 reguleres etiske aspekter af de berørte medlemsstater. En 
begrænsning af den etiske vurdering til kun at gælde verifikation af proceduren for informeret 
samtykke svækker medlemsstaternes subsidiaritet og hæmmer beskyttelsen af forsøgspersoner.

Ændringsforslag 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) opfyldelse af nationale 
lovgivningsmæssige bestemmelser 
vedrørende etik 

Or. en

Begrundelse

De etiske komitéers rolle fremstår ikke særligt tydeligt i Kommissionens forslag. Det må 
præciseres, at den nødvendige vurdering forud for godkendelsen af et klinisk forsøg også skal 
omfatte de etiske aspekter.
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Ændringsforslag 106
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver berørt medlemsstat færdiggør sin 
vurdering senest ti dage efter 
valideringsdatoen. Den kan af begrundede 
årsager anmode om supplerende 
redegørelser fra sponsor vedrørende de 
aspekter, der er nævnt i stk. 1, men kun 
inden for denne frist.

2. Hver berørt medlemsstat færdiggør sin 
vurdering senest tyve dage efter 
valideringsdatoen. Den kan af begrundede 
årsager anmode om supplerende 
redegørelser fra sponsor vedrørende de 
aspekter, der er nævnt i stk. 1, men kun 
inden for denne frist.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for længere tidsfrister for at give de berørte medlemsstater, herunder deres 
etiske komitéer, tilstrækkelig tid til en ordentlig vurdering. Desuden er det vurderingen af del 
I (der foretages af den rapporterende medlemsstat), der gælder, hvis de berørte 
medlemsstater ikke er i stand til at fremkomme med deres holdning til del II af ansøgningen 
om godkendelse i tide, hvilket udelukker de berørte medlemsstater fra at afvise at godkende 
det kliniske forsøg på deres område på baggrund af analysen i anden del (uanset 
betydningsfulde etiske aspekter).

Ændringsforslag 107
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelsen sker ved hjælp af en enkelt 
beslutning senest ti dage efter 
vurderingsdatoen eller den sidste dag i den 
i artikel 7 nævnte vurdering, afhængigt af 
hvilket tidspunkt der er senest.

Meddelelsen sker ved hjælp af en enkelt 
beslutning, der allerede omfatter den 
berørte etiske komités synspunkter, senest 
ti dage efter vurderingsdatoen eller den 
sidste dag i den i artikel 7 nævnte 
vurdering, afhængigt af hvilket tidspunkt 
der er senest.
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Or. en

Ændringsforslag 108
Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Etiske komitéer udfylder en vigtig rolle i at sikre, at der tages hensyn til medlemsstaternes 
særlige traditioner og bekymringer. Imidlertid bør en etisk komité i én medlemsstat ikke 
kunne hindre andre berørte medlemsstater i at fortsatte med et klinisk forsøg.

Ændringsforslag 109
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den berørte medlemsstat ikke har 
meddelt sponsor sin beslutning inden for 
de i stk. 1 nævnte frister, betragtes 
konklusionen vedrørende del I af 
vurderingsrapporten som den berørte 
medlemsstats beslutning om ansøgningen 
om godkendelse af det kliniske forsøg.

4. Hvis den berørte medlemsstat ikke har 
meddelt sponsor sin beslutning inden for 
de i stk. 1 nævnte frister, betragtes 
konklusionen vedrørende del I af 
vurderingsrapporten som den berørte 
medlemsstats beslutning om ansøgningen 
om godkendelse af det kliniske forsøg, 
forudsat at det blev anset for et klinisk 
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lav-interventionsforsøg i henhold til 
artikel 5, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Stiltiende godkendelse af kliniske forsøg i henhold til dette stykke (udelukkende baseret på 
anvendelse af del I) indebærer en højere risiko for forsøgspersoner og bør derfor begrænses 
til kliniske lav-interventionsforsøg.

Ændringsforslag 110
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. I forbindelse med denne artikel må de 
berørte medlemsstater ikke anmode 
sponsor om supplerende redegørelser efter 
vurderingsdatoen.

Or. en

Begrundelse

Hensynet til klarhed i teksten. Medlemsstater kan stadig anmode om forklaringer fra 
sponsoren på senere stadier, f.eks. som opfølgning på tilsynspligt.

Ændringsforslag 111
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at vurderingen 
foretages i fællesskab af et rimeligt antal 
personer, der tilsammen har den 
nødvendige erfaring og de nødvendige 
kvalifikationer.

2. Medlemsstaterne sikrer, at vurderingen 
foretages i fællesskab af et rimeligt antal 
personer, der tilsammen har den 
nødvendige erfaring og de nødvendige 
kvalifikationer. Desuden skal der tages 
hensyn til den berørte etisk komités 
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synspunkter.

Or. en

Ændringsforslag 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

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
en uafhængig etisk komités holdning.

Or. es

Ændringsforslag 113
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sponsor kan anmode om, at ansøgningen 
om godkendelse af et klinisk forsøg,
vurderingen heraf og beslutningen herom
kun vedrører de aspekter, der er omfattet af 
del I af vurderingsrapporten.

Sponsor kan anmode om, at ansøgningen 
om godkendelse af et klinisk forsøg, kun 
vedrører de aspekter, der er omfattet af del 
I af vurderingsrapporten.

Or. en

Ændringsforslag 114
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter meddelelsen af beslutningen om de 
aspekter, der er omfattet af del I af 
vurderingsrapporten, kan sponsor ansøge 
om en godkendelse, der kun vedrøre
aspekter omfattet af del II af 
vurderingsrapporten. I så fald vurderes 
ansøgningen i overensstemmelse med 
artikel 7, og den berørte medlemsstat 
meddeler sin beslutning med hensyn til del 
II af vurderingsrapporten i 
overensstemmelse med artikel 8.

Efter meddelelsen af beslutningen om de 
aspekter, der er omfattet af del I af 
vurderingsrapporten, ansøger sponsor om 
en godkendelse, der kun vedrører aspekter 
omfattet af del II af vurderingsrapporten. I 
så fald vurderes ansøgningen i 
overensstemmelse med artikel 7, og den 
berørte medlemsstat meddeler sin 
beslutning med hensyn til del II af 
vurderingsrapporten i overensstemmelse 
med artikel 8. Hvis enten del I eller del II 
af ansøgningen ikke godkendes, afvises 
godkendelsen som klinisk forsøg.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i forslaget gør del II af ansøgningen fakultativ, idet sponsor "kan" ansøge om en 
godkendelse, der kun vedrøre aspekter omfattet af del II. I tilfælde af, at sponsor ikke vælger 
at gøre dette, baseres beslutningen udelukkende på del I. Dette ville udelukke vigtige etiske 
aspekter, der er dækket af del II, fra vurderingen, hvilket er uacceptabelt. Sidste sætning er 
tilføjet af juridiske klarhedshensyn.

Ændringsforslag 115
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kapitel berører ikke sponsors 
mulighed for, efter at have fået afslag på en 
godkendelse eller efter at have trukket 
ansøgningen tilbage, at indgive en 
ansøgning om godkendelse til en påtænkt 
berørt medlemsstat. Ansøgningen betragtes 
som en ny ansøgning om godkendelse af 
et klinisk forsøg.

Dette kapitel berører ikke sponsors 
mulighed for, efter at have fået afslag på en 
godkendelse eller efter at have trukket 
ansøgningen tilbage, at indgive en 
ansøgning om godkendelse til en påtænkt 
berørt medlemsstat. Ansøgningen betragtes 
som en genfremsendelse af ansøgningen.
Den skal være ledsaget af eventuelle 
tidligere vurderingsrapporter og af de 
berørte medlemsstaters overvejelser, og 
den skal fremhæve de ændringer eller 
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årsager, der begrunder genfremsendelsen 
af ansøgningen.

Or. en

Begrundelse

I henhold til forslaget ville sponsorer have mulighed for at udvælge de medlemsstater, hvor 
det er lettest af få tilladelse, navnlig hvor det videnskabelige rationale for et klinisk forsøg 
blev betragtet som tvivlsomt af en medlemsstat, der var involveret i den oprindelige 
ansøgning. At den genfremsendte ansøgning skal være ledsaget af materialet fra tidligere 
vurderinger, er centralt for at undgå en unødig bureaukratisk byrde og undgå dobbeltarbejde.

Ændringsforslag 116
Paul Rübig

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 i en 
hvilken som helst medlemsstat efter datoen 
for meddelelse af beslutningen om den 
oprindelige godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Sponsorer bør have ret til at udbrede et tværnationalt klinisk forsøg til yderligere en 
medlemsstat, efter at godkendelsesbeslutningen er truffet af en af de berørte medlemsstater i 
første omgang. Dette vil forbedre gennemførelsen af sådanne kliniske forsøg.

Ændringsforslag 117
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 25 dage fra datoen for indgivelse af den i 
stk. 1 nævnte ansøgning for kliniske lav-

a) 10 dage fra datoen for indgivelse af den i 
stk. 1 nævnte ansøgning for kliniske lav-
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interventionsforsøg interventionsforsøg

Or. en

Begrundelse

Den tid, yderligere berørte medlemsstater har til at komme med spørgsmål, bør tilpasses til 
den oprindelige procedure med henblik på at garantere en effektiv udvidelse til en ny 
medlemsstat. Tiden mellem indgivelse og afgørelse skal være konkurrencedygtig.

Ændringsforslag 118
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 35 dage fra datoen for indgivelse af den 
i stk. 1 nævnte ansøgning for andre 
kliniske forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg

b) 25 dage fra datoen for indgivelse af den 
i stk. 1 nævnte ansøgning for andre 
kliniske forsøg end kliniske lav-
interventionsforsøg

Or. en

Ændringsforslag 119
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 40 dage fra datoen for indgivelse af den i 
stk. 1 nævnte ansøgning for kliniske forsøg 
med et forsøgslægemiddel til avanceret 
terapi.

c) 30 dage fra datoen for indgivelse af den i 
stk. 1 nævnte ansøgning for kliniske forsøg 
med et forsøgslægemiddel til avanceret 
terapi.

Or. en

Begrundelse

Den tid, yderligere berørte medlemsstater har til at komme med spørgsmål, bør tilpasses til 
den oprindelige procedure med henblik på at garantere en effektiv udvidelse til en ny 
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medlemsstat. Tiden mellem indgivelse og afgørelse skal være konkurrencedygtig.

Ændringsforslag 120
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den etiske komité afviser at godkende 
gennemførelsen af det kliniske forsøg.

Or. en

Ændringsforslag 121
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Mellem datoen for indgivelse af den i 
stk. 1 nævnte ansøgning og udløbet af den 
relevante frist, der er nævnt i stk. 3, kan 
den yderligere berørte medlemsstat 
meddele den rapporterende medlemsstat 
de betragtninger, der er relevante for 
ansøgningen.

5. Den ekstra medlemsstat, der berøres, 
kan meddele den rapporterende 
medlemsstat eventuelle overvejelser af 
relevans for del I i ansøgningen inden den 
i stk. 3 nævnte tidsfrist, der starter fra 
datoen for indsendelsen, som omtalt i stk. 
1.

Or. en

Ændringsforslag 122
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den rapporterende medlemsstat, og kun Den rapporterende medlemsstat, og kun 
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denne, kan mellem datoen for indgivelse 
af den i stk. 1 nævnte ansøgning, og 
udløbet af den relevante frist, der er 
nævnt i stk. 3, anmode sponsor om 
supplerende redegørelser vedrørende del I 
af vurderingsrapporten under hensyntagen 
til de betragtninger, der er nævnt i stk. 5.

denne, kan inden for den i stk. 5 nævnte
tidsfrist anmode sponsor om supplerende 
redegørelser under hensyntagen til de 
betragtninger, der er omhandlet i stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 123
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest fire dage efter indgivelse af 
ansøgningsdossieret underretter den 
rapporterende medlemsstat sponsor via 
EU-portalen:

2. Senest ti dage efter indgivelse af 
ansøgningsdossieret underretter den 
rapporterende medlemsstat sponsor via 
EU-portalen:

Or. en

Begrundelse

For korte tidsfrister skaber risiko for, at medlemsstater ikke vil være i stand til at vurdere 
bedømmelsesdossieret grundigt. F.eks. kræves der en detaljeret og indgående vurdering af 
forskningsprotokollen, inden et klinisk forsøg kan rubriceres som "lav-interventionsforsøg".

Ændringsforslag 124
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver berørt medlemsstat meddeler via EU-
portalen sponsor, om den væsentlige 
ændring godkendes, om den godkendes på 
visse betingelser, eller om der gives afslag 
på godkendelse.

Hver berørt medlemsstat meddeler via EU-
portalen sponsor, om den væsentlige 
ændring godkendes, om den godkendes på 
visse betingelser, eller om der gives afslag 
på godkendelse. Meddelelsen sker ved 
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hjælp af en enkelt beslutning, som 
allerede indeholder den etiske komités 
synspunkter, senest femten dage efter 
vurderingsdatoen.

Or. en

Ændringsforslag 125
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den etiske komité afviser at godkende 
gennemførelsen af det kliniske forsøg.

Or. en

Ændringsforslag 126
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelsen sker ved hjælp af en enkelt 
beslutning seneste ti dage efter 
valideringsdatoen.

Meddelelsen sker ved hjælp af en enkelt 
beslutning, som allerede indeholder den 
etiske komités synspunkter, senest femten
dage efter valideringsdatoen.

Or. en

Ændringsforslag 127
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke har 
meddelt sponsor sin beslutning inden for 
de frister, der er fastsat i stk. 5 og 6, anses 
den væsentlige ændring for godkendt.

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke har 
meddelt sponsor sin beslutning inden for 
de frister, der er fastsat i stk. 5 og 6, anses 
den væsentlige ændring for godkendt, 
forudsat at det blev anset for et klinisk 
lav-interventionsforsøg i henhold til 
artikel 5, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Stiltiende godkendelse en væsentlig ændring af et klinisk forsøg i henhold til dette stykke 
indebærer en højere risiko for forsøgspersoner og bør derfor begrænses til kliniske lav-
interventionsforsøg.

Ændringsforslag 128
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver berørt medlemsstat vurderer, for så 
vidt angår sit område, de aspekter af den 
væsentlige ændring, som er omfattet af del 
II af vurderingsrapporten senest ti dage 
efter valideringsdatoen.

1. Hver berørt medlemsstat vurderer, for så 
vidt angår sit område, de aspekter af den 
væsentlige ændring, som er omfattet af del 
II af vurderingsrapporten senest femten
dage efter valideringsdatoen i 
overensstemmelse med den i artikel 7, stk.
1 omtalte procedure.

Or. en

Ændringsforslag 129
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelsen sker ved hjælp af en enkelt 
beslutning senest ti dage efter 
vurderingsdatoen eller den sidste dag i den 
i artikel 22 nævnte vurdering, afhængigt af 
hvilket tidspunkt der er senest.

Meddelelsen sker ved hjælp af en enkelt 
beslutning, der allerede omfatter den 
berørte etiske komités synspunkter, senest
femten dage efter vurderingsdatoen eller 
den sidste dag i den i artikel 22 nævnte 
vurdering, afhængigt af hvilket tidspunkt 
der er senest.

Or. en

Ændringsforslag 130
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den etiske komité afviser at godkende 
gennemførelsen af det kliniske forsøg.

Or. en

Ændringsforslag 131
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den berørte medlemsstat ikke har 
meddelt sponsor sin beslutning inden for 
de i stk. 1 nævnte frister, betragtes 
konklusionen vedrørende den væsentlige 
ændring af aspekter, der er omfattet af del I 
af vurderingsrapporten, som den berørte
medlemsstat beslutning om ansøgningen 
om godkendelse af den væsentlige 
ændring.

4. Hvis den berørte medlemsstat ikke har 
meddelt sponsor sin beslutning inden for 
de i stk. 1 nævnte frister, betragtes 
konklusionen vedrørende den væsentlige 
ændring af aspekter, der er omfattet af del I 
af vurderingsrapporten som den berørte
medlemsstats beslutning om ansøgningen 
om godkendelse af den væsentlige ændring
af, forudsat at det forbliver et klinisk lav-
interventionsforsøg i henhold til artikel 5, 
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stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Stiltiende godkendelse en væsentlig ændring af et klinisk forsøg i henhold til dette stykke 
indebærer en højere risiko for forsøgspersoner og bør derfor begrænses til kliniske lav-
interventionsforsøg.

Ændringsforslag 132
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kliniske data, der fremsendes som en del 
af det fælles tekniske dokument til at 
ansøge om markedsføringstilladelse, skal 
stamme fra registrerede kliniske forsøg, 
som behørigt overholder bestemmelserne i 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 133
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 med 
henblik på ændring af bilag I og II med det 
formål at tilpasse dem til den tekniske 
udvikling eller for at tage hensyn til den 
internationale reguleringsmæssige 
udvikling.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 med 
henblik på at supplere bilag I og II med det 
formål at tilpasse dem til den tekniske 
udvikling eller for at tage hensyn til den 
internationale reguleringsmæssige 
udvikling.
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Or. en

Begrundelse

Af gennemsigtighedshensyn.

Ændringsforslag 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27a
Offentlig adgang til kliniske 
undersøgelsesrapporter. 
Offentligheden har fri og gratis adgang til 
kliniske data, der opbevares i agenturets 
database, og navnlig til kliniske 
undersøgelsesrapporter. Til dette formål 
indsættes der et hyperlink i de kliniske 
undersøgelsesrapporter for kliniske 
forsøg.

Or. en

Ændringsforslag 135
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt det kræves, at en 
forsøgsperson giver tilsagn til et klinisk 
forsøg, bør denne altid have mulighed for 
at give bredt tilsagn til den behandlende 
institution, om at hans eller hendes 
oplysninger må anvendes til historiske, 
statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål, og til at trække dette 
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tilsagn tilbage når som helst.

Or. en

Begrundelse

Når en patient inddrages i et klinisk forsøg, bliver vedkommende bedt om at underskrive en 
formular, hvor han eller hun giver sit informerede tilsagn udelukkende for den periode 
forsøget løber og til det formål, forsøget har. Når forsøget er slut, må yderligere oplysninger 
ikke anvendes, heller ikke til forskningsformål, med mindre forskeren indhenter yderligere 
tilsagn. Inden for rammerne af det oprindelige tilsagn bør patienten have mulighed for at give 
bredt tilsagn, hvorved hans/hendes oplysninger kan tillades anvendt på foranledning af den 
behandlende institution til fremtidig forskning. 

Ændringsforslag 136
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt det kræves, at en 
forsøgsperson giver tilsagn til et klinisk 
forsøg, bør denne have mulighed for at 
give bredt tilsagn til den behandlende 
institution, således at oplysninger kan 
anvendes til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, og til at 
trække dette tilsagn tilbage når som helst.

Or. en

Ændringsforslag 137
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Informeret samtykke skal være skriftligt, 
dateret og underskrevet og afgivet frivilligt 
af forsøgspersonen eller dennes juridiske 

1. Informeret samtykke til hvert forsøg
skal være skriftligt, dateret og underskrevet 
og afgivet frivilligt af forsøgspersonen eller 
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repræsentant efter at være blevet behørigt 
informeret om det kliniske forsøgs art, 
betydning, rækkevidde og risici. Det skal 
være behørigt dokumenteret. Hvis 
forsøgspersonen ikke er stand til at skrive, 
kan der i undtagelsestilfælde afgives 
mundtligt samtykke i nærværelse af mindst 
ét upartisk vidne. Forsøgspersonen eller 
dennes juridiske repræsentant får udleveret 
en kopi af det dokument, ved hvilket der er 
givet informeret samtykke.

dennes juridiske repræsentant efter at være 
blevet behørigt informeret om det kliniske 
forsøgs art, betydning, rækkevidde og 
risici. Det skal være behørigt 
dokumenteret. Hvis forsøgspersonen ikke 
er stand til at skrive, kan der i 
undtagelsestilfælde afgives mundtligt 
samtykke i nærværelse af mindst ét vidne, 
som repræsenterer forsøgspersonens 
interesser. Forsøgspersonen eller dennes 
juridiske repræsentant får udleveret en kopi 
af det dokument, ved hvilket der er givet 
informeret samtykke.

Or. ro

Ændringsforslag 138
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Skriftlige oplysninger, som udleveres til 
forsøgspersonen og/eller dennes juridiske 
repræsentant med henblik på at opnå 
informeret samtykke, skal være koncise, 
klare, relevante og forståelige for lægfolk.
De skal omfatte både medicinske og retlige 
oplysninger. De skal informere 
forsøgspersonen om dennes ret til at trække 
sit informerede samtykke tilbage.

2. Skriftlige oplysninger, som udleveres til 
forsøgspersonen og/eller dennes juridiske 
repræsentant med henblik på at opnå 
informeret samtykke, skal være koncise, 
klare, relevante og forståelige for lægfolk.
De skal omfatte både medicinske og retlige 
oplysninger, der skal forklares mundtligt 
for forsøgspersonen af en læge. De skal 
informere forsøgspersonen om dennes ret 
til at trække sit informerede samtykke 
tilbage.

Or. en

Begrundelse

I henhold til etiske principper.

Ændringsforslag 139
António Fernando Correia de Campos
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Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) forskningsprotokollen er blevet 
godkendt af en etisk komité med 
ekspertise inden for den pågældende 
sygdom

Or. en

Ændringsforslag 140
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) forskningsprotokollen er blevet 
godkendt af en etisk komité med 
pædiatrisk ekspertise eller efter 
indhentning af rådgivning om kliniske, 
etiske og psykosociale spørgsmål 
vedrørende pædiatri.

Or. en

Ændringsforslag 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning eller afbrydelsen af udviklingen 
af et lægemiddel indsender sponsor et 
resumé af det kliniske forsøgs positive 
og/eller negative resultater til EU-
databasen som fastsat i bilag IIIa. Indtil 
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offentliggørelsen af resuméet af 
resultaterne i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette stykke, er det kun 
tilgængeligt for de kompetente 
myndigheder i de berørte medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Indholdet af resuméet af resultaterne bør uddybes yderligere. Med dette for øje foreslås der et 
nyt bilag, der angiver indholdet af det resumé, der skal fremsendes. Det bør også præciseres, 
at både positive og negative resultater bør fremsendes og efterfølgende offentliggøres.

Ændringsforslag 142
Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning eller afbrydelsen af et forsøg
indsender sponsor et udtømmende resumé 
af det kliniske forsøgs positive såvel som 
negative resultater til EU-databasen. Det 
udtømmende resumé skal på en klar og 
utvetydig måde beskrive undersøgelsens 
metoder og udførelse og omfatte 
basisoplysninger såvel som 
anonymiserede patientoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Resuméer af kliniske forsøg som skitseret i Kommissionens forslag er ikke klart definerede og 
risikerer ikke at indeholde tilstrækkelige oplysninger eller datasæt til at være nyttige.

Ændringsforslag 143
António Fernando Correia de Campos
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Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater samt en 
klinisk undersøgelsesrapport og det fulde 
datasæt af kliniske forsøgsdata til EU-
databasen. Disse elementer gøres offentligt 
tilgængelige gennem EU-databasen.

Or. en

Begrundelse

Den manglende fremlæggelse af resultater af kliniske forsøg, i form af ubearbejdede kliniske 
data og forsøgsrapporter, er til skade for videnskaben og giver et skævt billede i 
offentligheden (negative resultater offentliggøres ikke), hvilket er med til at tegne et 
unøjagtigt billede af et lægemiddels effektivitet og til unødige dobbelte kliniske forsøg. 
Forsøgsrapporter ledsager allerede kliniske forsøg og er ikke en yderligere administrativ 
byrde. Forsøgsrapporter indeholder ingen personlige patientoplysninger (anonymiserede) og 
ingen kommercielt fortrolige oplysninger.

Ændringsforslag 144
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater til EU-
databasen, uanset om resultaterne er 
positive, negative eller utilstrækkelige.

Or. en

Ændringsforslag 145
António Fernando Correia de Campos
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Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det af videnskabelige grunde 
imidlertid ikke er muligt at indsende et 
resumé af resultaterne inden for et år, 
indsendes resuméet af resultaterne, så 
snart det foreligger. I så fald specificeres 
det i protokollen, hvornår resultaterne vil 
blive indsendt, sammen med en 
forklaring.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at beskytte 
personoplysninger og kommercielt 
fortrolige oplysninger, og i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 78, stk. 3, offentliggøres resuméet 
af resultaterne af et klinisk forsøg, der 
gennemføres med henblik på at opnå en 
markedsføringstilladelse, 30 dage efter 
datoen for markedsføringstilladelsen eller 
1 år efter afslutningen af det kliniske 
forsøg i tilfælde af, at produktudviklingen 
indstilles.

Or. en

Begrundelse

Resultaterne af alle kliniske forsøg bør offentliggøres inden for en rimelig tidsfrist. Denne 
offentliggørelse bør give mulighed for, at offentligheden, patienter og forskere kan få indsigt i 
konklusionerne af det kliniske forsøg, uden af den europæiske medicinalforsknings 
konkurrenceevne hæmmes. Fristen for offentliggørelse af disse resultater er vigtig for at 
undgå eventuel urimelig konkurrence, som ville undergrave den europæiske 
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medicinalforsknings konkurrenceevne.

Ændringsforslag 147
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved anvendelsen af denne forordning 
gælder, at hvis et suspenderet eller 
midlertidigt standset klinisk forsøg ikke 
genoptages, betragtes datoen for sponsors 
beslutning om ikke at genoptage det 
kliniske forsøg som det kliniske forsøgs 
afslutning. I tilfælde af en afbrydelse 
betragtes datoen for afbrydelsen som 
datoen for det kliniske forsøgs afslutning.

4. Ved anvendelsen af denne forordning 
gælder, at hvis et suspenderet eller 
midlertidigt standset klinisk forsøg ikke 
genoptages, betragtes datoen for sponsors 
beslutning om ikke at genoptage det 
kliniske forsøg som det kliniske forsøgs 
afslutning. I tilfælde af en afbrydelse 
betragtes datoen for afbrydelsen som 
datoen for det kliniske forsøgs afslutning.
Efter 12 måneders midlertidig afbrydelse 
indsendes data fra det kliniske forsøg til 
EU's database og gøres tilgængelige for 
offentligheden, selv hvis de er 
ufuldstændige.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af midlertidige afbrydelser af ubestemt varighed, hvis formålet reelt er at 
forhindre resultater i at blive offentliggjort, bør forhindres.

Ændringsforslag 148
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 149
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Investigator indberetter straks alvorlige 
hændelser til sponsor, medmindre 
protokollen fastsætter, at der, for visse 
hændelser, ikke kræves indberetning.
Investigator registrerer alle alvorlige 
hændelser. Om nødvendigt sender 
investigator en opfølgningsrapport til 
sponsor.

2. Investigator indberetter straks alvorlige 
hændelser til sponsor, til agenturet og til 
den kompetente myndighed i de berørte 
medlemsstater, medmindre protokollen 
fastsætter, at der, for visse hændelser, ikke 
kræves indberetning. Investigator 
registrerer alle alvorlige hændelser. Om 
nødvendigt sender investigator en 
opfølgningsrapport til sponsor.

Or. en

Begrundelse

Alvorlige utilsigtede hændelser bør indberettes af investigator til de berørte medlemsstater 
for at undgå unødige forsinkelser i beslutningstagningen, navnlig hvor der er behov for 
hastende sikkerhedsbeskyttelsesforanstaltninger, såsom førtidig afslutning af et forsøg.

Ændringsforslag 150
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle oplysninger om det kliniske forsøg 
registreres, behandles, håndteres og 
opbevares på en måde, der muliggør 
korrekt indberetning, fortolkning og 
efterprøvning, samtidig med at 
fortroligheden af optegnelser og 
forsøgspersonernes personoplysninger 
beskyttes i overensstemmelse med den 
gældende lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger.

1. Alle oplysninger om det kliniske forsøg 
registreres, behandles, håndteres og 
opbevares på en måde, der muliggør 
korrekt indberetning, fortolkning og 
efterprøvning, samtidig med at 
fortroligheden af optegnelser og 
forsøgspersonernes personoplysninger 
beskyttes i overensstemmelse med den 
gældende lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger, ligesom kliniske 
undersøgelsesrapporter gøres offentligt 
tilgængelige på internettet i et format, det 
er let af søge i.

Or. en

Begrundelse

Det fremgår af forskningsundersøgelser, at manglende inddragelse af rapporter vedrørende 
kliniske undersøgelser i systematiske vurderinger fører til en ufuldstændig evidensbasis og 
potentielt fordomsfulde konklusioner vedrørende effekterne af en intervention.

Ændringsforslag 151
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre anden EU-lovgivning kræver 
arkivering i en længere periode, opbevarer 
sponsor og investigator indholdet af 
masterfilen for det kliniske forsøg i mindst
fem år efter det kliniske forsøgs afslutning.
Forsøgspersonernes journaler opbevares 
dog i overensstemmelse med national 
lovgivning.

Medmindre anden EU-lovgivning kræver 
arkivering i en længere periode, opbevarer 
sponsor og investigator indholdet af 
masterfilen for det kliniske forsøg i mindst
tyve år efter det kliniske forsøgs afslutning.
Forsøgspersonernes journaler opbevares 
dog i overensstemmelse med national 
lovgivning.

Or. en
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Begrundelse

Visse uønskede langtidsbivirkninger, såsom kræft eller teratogenicitet, ses først efter mange 
års brug, og endog ud over en generation af patienter.

Ændringsforslag 152
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre anden EU-lovgivning kræver 
arkivering i en længere periode, 
opbevarer sponsor og investigator 
indholdet af masterfilen for det kliniske 
forsøg i mindst fem år efter det kliniske 
forsøgs afslutning. Forsøgspersonernes 
journaler opbevares dog i 
overensstemmelse med national 
lovgivning.

Masterfilen for det kliniske forsøg
arkiveres i mindst 50 år efter det kliniske 
forsøgs afslutning, og alle de oplysninger, 
der skal arkiveres i elektronisk format, 
opbevares på ubestemt tid, dog med en 
bestemmelse om, at alle 
personoplysninger i elektronisk format 
fjernes efter 50 år.

Or. en

Begrundelse

Visse uønskede langtidsbivirkninger, såsom kræft eller teratogenicitet, ses først efter årtiers 
brug, somme tider endog ud over en generation af patienter, f.eks. diethylstilbestrol (DES)-
skandalen i perioden fra 1950'erne til 1970'erne.

Ændringsforslag 153
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sponsor kan uddelegere en eller alle 
sine opgaver til en enkeltperson, en 
virksomhed, en institution eller en 
organisation. En sådan uddelegering 
berører ikke sponsors ansvar.

En sponsor kan uddelegere en eller alle 
sine logistiske opgaver til en enkeltperson, 
en virksomhed, en institution eller en 
organisation. En sådan uddelegering 
berører ikke sponsors videnskabelige og 
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etiske ansvar.

Or. en

Begrundelse

af hensyn til retssikkerheden.

Ændringsforslag 154
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sørger for en national 
erstatningsordning til kompensation for 
skader som omhandlet i artikel 72. Den 
finansieres gennem gebyrer, og der 
anvendes ikke offentlige midler.

Or. en

Ændringsforslag 155
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af den nationale 
erstatningsordning er gratis, hvis det 
kliniske forsøg - af objektive grunde - på 
tidspunktet for indgivelsen af 
ansøgningen om godkendelse af det 
kliniske forsøg, ikke var bestemt til at 
blive anvendt til at opnå en 
markedsføringstilladelse for et 
lægemiddel.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 156
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For alle andre kliniske forsøg kan
anvendelsen af den nationale 
erstatningsordning være underlagt et gebyr. 
Medlemsstaterne fastsætter dette gebyr
uden gevinst for øje, idet de tager hensyn 
til risikoen ved det kliniske forsøg, den 
potentielle skade og skadens 
sandsynlighed.

Anvendelsen af den nationale 
erstatningsordning er underlagt et gebyr, 
der udregnes uden gevinst for øje, idet de 
tager hensyn til risikoen ved det kliniske 
forsøg, den potentielle skade og skadens 
sandsynlighed samt sponsorens tidligere 
sikkerhedsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 157
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-databasen indeholder de data og 
oplysninger, der er fremlagt i 
overensstemmelse med denne forordning.

Offentlig adgang til detaljerede og 
sammenfattede ubearbejdede kliniske data 
er særlig vigtig for at beskytte 
folkesundheden. EU-databasen indeholder 
de data og oplysninger, der er fremlagt i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-databasen oprettes for at gøre det 
muligt for medlemsstaternes kompetente 
myndigheder at samarbejde i det omfang, 
det er nødvendigt for anvendelsen af denne 
forordning, og at søge efter specifikke 
kliniske forsøg. Den gør det endvidere 
muligt for sponsorer at henvise til tidligere 
indgivelser af et ansøgningsdossier 
vedrørende godkendelse af et klinisk 
forsøg eller en væsentlig ændring.

2. EU-databasen oprettes for at gøre det 
muligt for medlemsstaternes kompetente 
myndigheder at samarbejde i det omfang, 
det er nødvendigt for anvendelsen af denne 
forordning, og at søge efter specifikke 
kliniske forsøg. Den gør det endvidere 
muligt for sponsorer at henvise til tidligere 
indgivelser af et ansøgningsdossier 
vedrørende godkendelse af et klinisk 
forsøg eller en væsentlig ændring. 
Offentligt tilgængelige oplysninger i 
databasen bidrager til at beskytte 
folkesundheden og fremme den 
europæiske medicinalforsknings 
innovationskapacitet, samtidig med at 
sponsorernes legitime økonomiske 
interesser anerkendes.

Or. en

Begrundelse

Databasen bør gøre det muligt at leve op til denne forordnings målsætninger om at beskytte 
folkesundheden og forbedre den europæiske medicinalforsknings kapacitet og 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag 159
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EU-databasen er offentligt tilgængelig, 
medmindre alle eller dele af de data og 
oplysninger, der er indeholdt deri, skal 
behandles fortroligt af følgende årsager:

3. EU-databasen er offentligt tilgængelig i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1049/2001, medmindre dele af de data 
og oplysninger, der er indeholdt deri, skal 
behandles fortroligt af følgende årsager:

Or. en
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Begrundelse

Det er ikke rimeligt, at alle data fra et klinisk forsøg skal være fortrolige. Der bør desuden 
gives adgang i overensstemmelse med allerede fastsatte regler om adgang til EU-
institutionernes dokumenter.

Ændringsforslag 160
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– beskyttelse af personoplysninger i 
henhold til forordning (EF) nr. 45/2001

– beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning

Or. ro

Ændringsforslag 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– beskyttelse af kommercielt fortrolige 
oplysninger

– beskyttelse af kommercielt fortrolige 
oplysninger især i forbindelse med 
kliniske forsøg, som er beregnet til støtte 
for en ansøgning om tilladelse til 
markedsføring af anvisninger, der endnu 
ikke er godkendt

Or. en

Begrundelse

Databasen bør ikke hindre erhvervelse af beskyttelse i tilknytning til intellektuelle eller 
industrielle ejendomsrettigheder eller hindre sponsor i at drage fordel af 
forskningsresultaterne. 
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Ændringsforslag 162
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Definitionen af hvad der betragtes 
som kommercielt fortroligt skal være i 
overensstemmelse med retningslinjerne 
fra Det Europæiske Lægemiddelagentur 
(EMA) og må ikke tilsidesætte interessen 
for forskning i folkesundhed.

Or. en

Ændringsforslag 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ingen personoplysninger vedrørende 
forsøgspersoner må være offentligt 
tilgængelige.

5. Ingen personoplysninger vedrørende 
forsøgspersoner, kommercielt fortrolige 
oplysninger eller oplysninger, der 
undergraver de intellektuelle 
ejendomsrettigheder, må være offentligt 
tilgængelige

Or. en

Begrundelse

Det bør sikres, at de europæiske forskeres merværdi og ekspertise bevares med denne 
forordning, samt at der tages hensyn til deres legitime interesse i at drage fordel af 
resultaterne af investeringer, der er foretaget for at udvikle kliniske forsøg.

Ændringsforslag 164
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ingen personoplysninger vedrørende 
forsøgspersoner må være offentligt 
tilgængelige.

5. Ingen personoplysninger vedrørende 
forsøgspersoner må være offentligt 
tilgængelige, og sådanne data skal 
beskyttes i overensstemmelse med den 
gældende EU-lovgivning.

Or. ro

Ændringsforslag 165
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 6 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

om det kliniske forsøg bidrager betydeligt 
til en større forståelse af de fysiologiske 
og patologiske aspekter af en tilstand, som 
der mangler data om, især for sjældne og 
ultra-sjældne sygdomme.

Or. en

Begrundelse

Mange sjældne og ultra-sjældne sygdomme er endnu ikke korrekt identificeret eller forbliver 
delvist forstået. I kliniske forsøg med deltagelse af patienter, der er ramt af sådanne tilstande, 
kan kendskabet til disse sygdomme forbedres væsentligt ved den efterfølgende vurdering af 
data. Den rapporterende medlemsstat skal have kendskab til denne merværdi.

Ændringsforslag 166
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – underpunkt 4 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

argumentationen for den foreslåede 
ændring



PE506.087v01-00 68/70 AM\928242DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at forstå og fortolke resultaterne af det kliniske forsøg.

Ændringsforslag 167
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1 – underpunkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Sponsor opbevarer detaljerede 
optegnelser over alle utilsigtede 
hændelser, som indberettes af 
investigator(erne), og registrerer dem på 
EU-portalen.

Or. en

Ændringsforslag 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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


