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Ändringsförslag 42
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Enligt Helsingforsdeklarationen ska ”välbefinnande” anges på alla ställen i texten där 
försökspersonernas säkerhet och rättigheter nämns.

Ändringsförslag 43
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att möjliggöra en oberoende 
kontroll av att dessa principer följs bör 
tillstånd för kliniska prövningar ges på 
förhand.

(2) För att möjliggöra en oberoende 
kontroll av att dessa principer följs bör 
tillstånd för kliniska prövningar ges på 
förhand. En klinisk prövning bör enbart få 
genomföras efter det att en etikkommitté 
har gett sitt godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 44
Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör uppmuntras till, snarare än avrådas från, samarbete.

Ändringsförslag 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Kliniska prövningar vid såväl 
offentliga som privata inrättningar måste 
erkännas, och kräver kontroll-, tillstånds-
och bedömningsåtgärder som är 
tillämpliga på båda typerna av 
inrättningar.

Or. es

Ändringsförslag 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Riskerna för försökspersonernas 
säkerhet vid kliniska prövningar har sin 

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

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

Or. es

Ändringsförslag 47
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I akuta situationer och vid sällsynta 
och mycket sällsynta sjukdomar som är 
livshotande, och vars 
behandlingsalternativ och sakkunskap är 
begränsade och geografiskt spridda över 
världen, bör medlemsstaterna ha 
möjlighet att bedöma och godkänna en 
ansökan om klinisk prövning i 
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prioritetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 48
Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Vissa aspekter i ansökan om klinisk 
prövning gäller nationella eller etiska 
frågeställningar. Även om samarbete 
mellan medlemsstater bör uppmuntras
bör det begränsas till utbyte av åsikter och 
bästa metoder på detta område.

Or. en

Motivering

Ju mer frivilligt samarbete i medlemsstaterna desto bättre. Det är viktigt att medlemsstaterna 
samarbetar, men samarbetet bör vara begränsat i etikfrågor, eftersom dessa verkligen är 
knutna till nationella traditioner och behörigheter.

Ändringsförslag 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Även om de flesta kliniska 
prövningarna genomförs i syfte att 
bedöma behandlingsmetoder som 
omfattar stora patientpopulationer bör 
inte patienter som lider av sällsynta eller 
mycket sällsynta sjukdomar diskrimineras 
i denna förordning. Hänsyn bör även tas 
till särdragen hos åkommor med låg 
prevalens vid bedömning av tillstånd för 
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prövning.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag återspeglar inte särdragen hos sällsynta och mycket sällsynta 
sjukdomar. I den framtida förordningen måste medicinsk innovation beaktas, och innehållet 
måste överensstämma med bestämmelser om sällsynta och mycket sällsynta sjukdomar som 
har uppstått sedan direktiv 2001/20/EG antogs.

Ändringsförslag 50
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Den registrerade bör alltid ha 
möjlighet att ge ett generellt samtycke till 
den behandlande institutionen till att hans 
eller hennes uppgifter används för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål, och att dra tillbaka 
sitt samtycke när som helst.

Or. en

Motivering

Läkare har alltid förvärvat nya kunskaper med hjälp av uppgifter om tidigare patienter. I dag 
bör det finnas krav på att patienten måste ge sitt samtycke till att hans eller hennes uppgifter 
används i forskningssyfte. Men samtidigt som patienterna ska ha rätt att reservera sig bör de 
också ha rätt att, om de så vill, ge den behandlande institutionen ett ”generellt” samtycke, så 
att deras uppgifter kan användas i vilket forskarsyfte som helst i framtiden (om de inte drar 
tillbaka sitt samtycke). På så sätt får patienterna rätt att ”donera” sina uppgifter i 
forskningssyfte.

Ändringsförslag 51
Jens Rohde
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Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Den registrerade bör ha möjlighet 
att ge ett generellt samtycke till 
behandlande institutioner, så att hans 
eller hennes uppgifter kan användas för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål, och att dra tillbaka 
sitt samtycke när som helst.

Or. en

Ändringsförslag 52
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att sponsorn ska kunna bedöma all 
potentiellt relevant säkerhetsinformation 
bör prövaren rapportera alla allvarliga 
incidenter till denne.

(26) För att sponsorn ska kunna bedöma all 
potentiellt relevant säkerhetsinformation 
bör prövaren dokumentera och registrera
alla allvarliga incidenter i den elektroniska 
databasen.

Or. en

Ändringsförslag 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Databasen bör innehålla all relevant 
information om den kliniska prövningen. 
Inga personuppgifter om de 
försökspersoner som deltar i den kliniska 
prövningen bör registreras i databasen. 

(52) Databasen bör innehålla all relevant 
information om den kliniska prövningen 
och möjliggöra offentlig spridning av 
objektiv information i syfte att stödja 
europeisk forskning och öka kunskapen 
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Informationen i databasen bör vara 
offentlig, om det inte finns särskilda skäl 
till att en viss uppgift inte bör 
offentliggöras i syfte att skydda enskilda 
personers rätt till respekt för privatlivet och 
skydd av personuppgifter i enlighet med 
artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.

på folkhälsoområdet. Den bör inte verka 
undergrävande på de europeiska 
företagens innovation eller 
konkurrenskraft. Inga personuppgifter om 
de försökspersoner som deltar i den 
kliniska prövningen bör registreras i 
databasen, och den ska inte ha en 
hämmande inverkan på skyddet av 
affärsintressen, inklusive immateriella 
rättigheter, i enlighet med artikel 4 i 
förordning nr 1049/2001. Informationen i 
databasen bör vara offentlig, om det inte 
finns särskilda skäl till att en viss uppgift 
inte bör offentliggöras i syfte att skydda 
enskilda personers rätt till respekt för 
privatlivet och skydd av personuppgifter i 
enlighet med artiklarna 7 och 8 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, eller 
sekretess avseende affärshemligheter, i 
enlighet med artikel 4 i förordning 
nr 1049/2001.

Or. en

Motivering

Databasen bör möjliggöra offentlig spridning av tillförlitlig information om de senaste 
framstegen inom medicinsk forskning, och samtidigt till fullo respektera den nödvändiga 
konkurrenskraften inom läkemedelsindustrin. Själva läkemedelsindustrin finansierar omkring 
60 procent av de kliniska prövningarna i EU. Personuppgifter och sekretess avseende 
affärshemligheter bör skyddas i den offentliga spridningen för att undvika att illojal 
konkurrens stimuleras, vilket skulle hota den europeiska medicinska forskningens 
konkurrenskraft.

Ändringsförslag 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Förslag till förordning
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52a) Sekretess avseende 
affärshemligheter bör fastställas och 
skyddas för att undvika att skada 
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patienters intressen och/eller sponsorers 
konkurrenskraft.

Or. en

Motivering

Skyddade personuppgifter och sekretess avseende affärshemligheter ska undanhållas i den 
offentliga spridningen av information, för att undvika att patienter som deltar i en klinisk 
prövning stigmatiseras och att illojal konkurrens stimuleras, vilket skulle hota den europeiska 
medicinska forskningens konkurrenskraft.

Ändringsförslag 55
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) låginterventionsprövning: klinisk 
prövning där

3. låginterventionsprövning: klinisk 
undersökning där

Or. en

Motivering

De definitioner som ges för ”klinisk prövning” och ”låginterventionsprövning” är motsatta 
varandra (jfr punkt 2, led 2 och led 3 med punkt 3, led 2 och led 3). Därför kan inte en 
”låginterventionsprövning” anges som underkategori till en ”klinisk prövning”, vilket 
föreslås i texten. Definitionerna kompletterar snarare varandra. Denna skillnad bör 
tydliggöras för att undanröja osäkerhet.

Ändringsförslag 56
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) prövningsläkemedlen är godkända, a) prövningsläkemedlen har godkänts för 
minst tio år framåt,
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Or. en

Motivering

I vissa fall (vid sällsynta sjukdomar och behandling av cancer) beviljas godkännande för 
försäljning trots otillräckliga bevis angående effekter och säkerhet, och då krävs 
säkerhets- eller effektstudier efter att läkemedlet har godkänts, för att utvärderingen ska 
kunna slutföras. Sådana studier får inte definieras som ”låginterventionsprövningar” utan 
ska fortfarande omfattas av förordningen.

Ändringsförslag 57
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) prövningsläkemedlen är inte 
läkemedel som ska övervakas ytterligare 
och är märkta med en svart symbol,

Or. en

Motivering

Läkemedel som är märkta med en svart symbol, i enlighet med direktiv 2012/0025(COD) om 
läkemedelsövervakning, får inte definieras som ett prövningsläkemedel som kan användas vid 
en låginterventionsprövning, eftersom dessa läkemedel fortfarande övervakas noggrant på
grund av den risk de utgör.

Ändringsförslag 58
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Vid låginterventionsprövningar ska läkemedel användas i enlighet med villkoren i 
godkännandet för försäljning. Med ordalydelsen ”eller deras användning är en 
standardbehandling i någon av de berörda medlemsstaterna” tillåts 
låginterventionsprövningar för att undersöka icke avsedd användning (off-label-användning) 
av läkemedel i medlemsstater där sådan användning inte är tillåten. Detta sker på bekostnad 
av bestämmelserna om obligatoriskt skadestånd som sponsorn ska betala.

Ändringsförslag 59
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 60
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. ”icke-interventionsstudie”: klinisk 
studie där patienten behandlas med 
läkemedlet redan innan denne ingår i 
studien, och den behandlingsstrategi som 
ska tillämpas på patienten inte fastställs i 
förväg genom ett prövningsprotokoll, utan 



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

SV

följer av vad som är brukligt, så att 
beslutet om förskrivning av läkemedlet är 
tydligt skilt från beslutet om att ta med 
patienten i studien.

Or. en

Motivering

Vissa delar av ordalydelsen i definitionen i det tidigare direktivet 2001/20/EG måste 
återinföras för att tydliggöra förordningens räckvidd.

Ändringsförslag 61
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. icke-interventionsstudie: annan klinisk 
studie än klinisk prövning och en 
låginterventionsprövning enligt 
definitionen i artikel 2.2 respektive 2.3.

Or. en

Motivering

Det tydliggörs, för den rättsliga säkerheten, att icke-interventionsstudier inte faller inom 
ramen för denna kategori. Eftersom definitionen av ”klinisk prövning” inte omfattar 
definitionen av ”låginterventionsprövning” måste uteslutandet av låginterventionsprövningar 
från konceptet ”icke-interventionsstudier” vara tydligt. En enkel princip bör vara att 
”observationer” faller under kategorin ”studie” och ”interventioner” faller under kategorin 
”prövning”.

Ändringsförslag 62
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

beprövade interventionen: den 
behandlingsmetod som man vanligen följer 
för att behandla, förebygga eller 
diagnostisera en sjukdom eller en störning, 
i enlighet med aktuella, tillförlitliga 
vetenskapliga belägg.

Or. en

Ändringsförslag 63
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. den i dag förekommande bästa 
beprövade interventionen: den 
behandlingsmetod som man följer för att 
behandla, förebygga eller diagnostisera en 
sjukdom eller en störning, i enlighet med 
aktuella, tillförlitliga vetenskapliga 
belägg.

(Denna ändring berör hela texten.)

Or. en

Motivering

Begreppet ”normal klinisk praxis” är alltför vagt och bör ersättas med formuleringen ”den i 
dag förekommande bästa beprövade interventionen”, enligt artikel 32 i 
Helsingforsdeklarationen.

Ändringsförslag 64
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. etikkommitté: ett oberoende organ i 
en medlemsstat med vårdpersonal, lekmän 
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och minst en mycket erfaren och kunnig 
patient eller patientföreträdare, som ska 
granska de vetenskapliga, medicinska och 
etiska aspekterna av en klinisk prövning 
och som har till uppgift att skydda 
försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande och offentligen 
tillförsäkra detta skydd.

Or. en

Ändringsförslag 65
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 66
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. försöksperson: person som deltar i en 
klinisk prövning och antingen 
administreras prövningsläkemedlet eller 
ingår i en kontrollgrupp.

15. försöksperson: person som fritt och 
frivilligt deltar i en klinisk prövning och 
antingen administreras 
prövningsläkemedlet eller ingår i en 
kontrollgrupp.
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Or. en

Ändringsförslag 67
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 68
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28a. biverkning: varje skadlig och 
oavsedd reaktion på ett 
prövningsläkemedel, oavsett dos.

Or. en

Motivering

Återinförande av definitionen i tidigare direktiv 2001/20/EG.

Ändringsförslag 69
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – strecksats 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– försökspersonens rätt till fysisk och 
mental integritet samt till privatliv 
säkerställs liksom rätten till skydd av 
personuppgifter enligt gällande 
unionslagstiftning.

Or. ro

Ändringsförslag 70
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– utvärderingen av den kliniska 
prövningens etiska godtagbarhet är 
positiv,

Or. en

Ändringsförslag 71
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I enlighet med etiska principer och för att minimera interventioner för försökspersonerna är 
en klinisk prövning bara motiverad om den kommer att generera god kvalitet och relevanta 
data.
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Ändringsförslag 72
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jämförande kliniska prövningar av nya 
läkemedel ska krävas mot den i dag 
förekommande bästa beprövade 
interventionen.

Or. en

Ändringsförslag 73
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Etikkommittéernas roll och riktlinjer för 

dessa
1. Ett tillstånd för en behörig myndighet i 
en medlemsstat att genomföra en klinisk 
prövning kan endast ges efter det att den 
berörda etikkommittén har gett sitt 
godkännande.
2. Kommissionen ska inom ett år lägga 
fram riktlinjer för medlemsstaterna om 
etikkommittéer i syfte att effektivisera 
förfarandena och göra det lättare att 
genomföra prövningar i flera 
medlemsstater, utan att göra avkall på 
försökspersonernas säkerhet.

Or. en
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Ändringsförslag 74
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Senast sex dagar efter det att ansökan 
lämnats in ska medlemsstaterna 
gemensamt utse en rapporterande 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 75
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den föreslagna medlemsstaten 
avböjer att vara rapporterande 
medlemsstat, ska den komma överens med 
en annan medlemsstat om att den senare 
ska vara rapporterande medlemsstat. Om 
ingen berörd medlemsstat accepterar att 
vara rapporterande medlemsstat ska den 
medlemsstat som först föreslogs vara 
rapporterande medlemsstat.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 76
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den föreslagna medlemsstaten avböjer 
att vara rapporterande medlemsstat, ska
den komma överens med en annan
medlemsstat om att den senare ska vara
rapporterande medlemsstat. Om ingen 
berörd medlemsstat accepterar att vara 
rapporterande medlemsstat ska den 
medlemsstat som först föreslogs vara 
rapporterande medlemsstat.

Om den föreslagna medlemsstaten avböjer 
att vara rapporterande medlemsstat, eller 
om en annan berörd medlemsstat är 
beredd att vara rapporterande 
medlemsstat, ska rapporterande 
medlemsstat utses gemensamt av den 
föreslagna medlemsstaten och de berörda 
medlemsstaterna genom en omröstning på 
EU-portalen. Den rapporterande 
medlemsstaten ska utses inom fyra dagar.
Om ingen alternativ rapporterande
medlemsstat får majoriteten av de avgivna 
rösterna, eller om prövningen endast 
omfattar en medlemsstat, ska den 
medlemsstat som först föreslogs vara 
rapporterande medlemsstat.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras i förordningen att utnämningen av rapporterande medlemsstat är ett 
gemensamt beslut mellan den medlemsstat som föreslagits och de berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag 77
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast femton dagar efter det att 
ansökan har fastställts ska medlemsstaten
underrätta sponsorn om följande via 
EU-portalen:
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Or. en

Motivering

Alltför korta tidsfrister medför risken att medlemsstaterna inte kan granska bedömningsakten 
ingående. För att en klinisk prövning ska betraktas som en ”låginterventionsprövning” krävs 
en detaljerad och omsorgsfull bedömning av forskningsprotokollet. Enligt medlemsstaternas 
erfarenheter inom ramen för VHP-proceduren (Voluntary Harmonisation Procedure) för 
godkännande av multinationella kliniska prövningar är de föreslagna tidsplanerna alldeles 
för lågt tilltagna och ger inte medlemsstaterna tillräckligt handlingsutrymme.

Ändringsförslag 78
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Vilken berörd medlemsstat som är
rapporterande medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 79
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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rapporterande medlemsstat.

Or. en

Motivering

Detta är inte förenligt med direktiv 2001/20/EG: skäl 11 i direktiv 2001/20/EG medger inte 
tyst godkännande från de behöriga myndigheterna om inte etikkommittén har röstat för den 
kliniska prövningen. Ett sådant förfarande för tyst godkännande skulle äventyra 
försökspersonernas säkerhet och rättigheter.

Ändringsförslag 80
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med den ändrade artikel 5.1.

Ändringsförslag 81
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Etikkommittéerna spelar en viktig roll när det gäller beaktande av medlemsstaternas 
särskilda traditioner och frågeställningar. En etisk frågeställning i den rapporterande 
medlemsstaten bör dock inte få utgöra ett hinder för andra berörda medlemsstater att gå 
vidare med en klinisk prövning.

Ändringsförslag 82
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den medlemsstat som föreslagits som 
rapporterande medlemsstat inte har 
underrättat sponsorn enligt punkt 2 a–d 
inom tre dagar efter mottagandet av 
synpunkterna eller den kompletterade 
ansökan, ska ansökan anses vara 
fullständig, den kliniska prövningen ska 
anses omfattas av denna förordning, den 

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

kliniska prövningen ska betraktas som en 
låginterventionsprövning om detta är vad 
sponsorn hävdar.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med den ändrade artikel 5.1. Alltför korta tidsfrister medför risken att 
medlemsstaterna inte kan granska bedömningsakten ingående. För att en klinisk prövning ska 
betraktas som en ”låginterventionsprövning” krävs en detaljerad och omsorgsfull bedömning 
av forskningsprotokollet. Enligt medlemsstaternas erfarenheter inom ramen för 
VHP-proceduren (Voluntary Harmonisation Procedure) för godkännande av multinationella 
kliniska prövningar är de föreslagna tidsplanerna alldeles för lågt tilltagna och ger inte 
medlemsstaterna tillräckligt handlingsutrymme.

Ändringsförslag 83
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 84
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led i – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– den kliniska prövningens relevans med 
hänsyn till det nuvarande forskningsläget 
och till frågan om huruvida den kliniska 
prövningen har rekommenderats av eller 

– den kliniska prövningens relevans och 
godtagbarhet med hänsyn till det 
nuvarande forskningsläget,
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är ett krav från tillsynsmyndigheter som 
ansvarar för bedömning och 
godkännande av utsläppandet på 
marknaden av läkemedel,

Or. en

Motivering

En princip som det råder internationell enighet om är att bedömningen av en klinisk 
prövnings relevans inte kan särskiljas från bedömningen av dess godtagbarhet. Bedömningen 
av en klinisk prövnings relevans och godtagbarhet ska genomföras oberoende av 
tillsynsmyndigheternas vetenskapliga rådgivning.

Ändringsförslag 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– tillförlitligheten och robustheten hos de 
data som genereras vid den kliniska 
prövningen, med hänsyn till statistiska 
metoder, prövningens utformning,
prövningsmetoder (inklusive urvalsstorlek 
och randomisering samt 
jämförelseläkemedel och utfallsmått) och 
förekomsten av tillståndet, särskilt i fråga 
om sällsynta sjukdomar (som förekommer 
hos högst 5 av 10 000 personer), och 
mycket sällsynta sjukdomar (som 
förekommer hos högst 1 av 50 000 
personer).

Or. en

Motivering

När det gäller sällsynta sjukdomar har svårigheten med att driva en klinisk prövning ofta 
samband med det låga patientantalet för varje sjukdom och med den geografiska spridningen.
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Ändringsförslag 86
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led ii – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– interventionens karakteristika i 
förhållande till normal klinisk praxis,

– interventionens karakteristika i 
förhållande till den i dag förekommande 
bästa beprövade interventionen,

Or. en

Motivering

”Den i dag förekommande bästa interventionen” används i enlighet med den ändrade 
artikel 2.6 och ska gälla i hela texten.

Ändringsförslag 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led ii – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– de livshotande och försvagande 
effekterna av vissa sjukdomar, som en del 
sällsynta och mycket sällsynta sjukdomar 
med begränsade behandlingsalternativ,

Or. en

Motivering

När det gäller sällsynta sjukdomar har svårigheten med att driva en klinisk prövning ofta 
samband med det låga patientantalet för varje sjukdom och med den geografiska spridningen.

Ändringsförslag 88
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den rapporterande medlemsstaten ska 
lämna del I i utredningsrapporten, 
inklusive dess slutsats, till sponsorn och till 
övriga berörda medlemsstater inom 
följande tidsfrister:

Den rapporterande medlemsstaten ska 
lämna del I i utredningsrapporten, 
inklusive dess slutsats, till sponsorn och till 
övriga berörda medlemsstater inom 
följande tidsfrister, vilka ska omfatta 
perioder för inledande bedömning, 
gemensam bedömning och konsolidering 
av den slutliga rapporten:

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen syftar till att strukturera en bedömningsprocess där den rapporterande 
medlemsstaten genom en inledande bedömning ska utveckla och sprida en inledande 
utredningsrapport till alla berörda medlemsstater. Den berörda medlemsstaten skickar 
kommentarer till den rapporterande medlemsstaten och andra berörda medlemsstater under 
ett gemensamt utredningsskede. På så sätt undviks i högre grad dubblering av 
utredningsarbetet. Under detta skede bör alla berörda medlemsstater ha tillgång till alla 
kommentarer. En tydligare tidsplan presenteras för alla medlemsstater för ytterligare 
förklaringar och hantering av dessa. Den rapporterande medlemsstaten bör ta hänsyn till alla 
inkomna kommentarer vid förberedelsen av slutförandet av rapporten.

Ändringsförslag 89
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den rapporterande medlemsstaten ska 
lämna del I i utredningsrapporten, 
inklusive dess slutsats, till sponsorn och till 
övriga berörda medlemsstater inom 
följande tidsfrister:

Den rapporterande medlemsstaten ska 
lämna del I i utredningsrapporten, 
inklusive dess slutsats, där den behöriga 
etikkommitténs synpunkter ska ingå, till 
sponsorn och till övriga berörda 
medlemsstater inom följande tidsfrister:

Or. en
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Motivering

En justering av tidsfristerna krävs för att ge de behöriga enheterna i den rapporterande 
medlemsstaten tillräckligt med tid för en ordentlig bedömning, och för att ge alla berörda 
medlemsstater tid att inkomma med kommentarer innan den rapporterande myndigheten 
skickar bedömningen till sponsorn.

Ändringsförslag 90
Sajjad Karim

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Senast tio dagar efter valideringsdatum 
för låginterventionsprövningar.

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen syftar till att strukturera en bedömningsprocess där den rapporterande 
medlemsstaten genom en inledande bedömning ska utveckla och sprida en inledande 
utredningsrapport till alla berörda medlemsstater. Den berörda medlemsstaten skickar 
kommentarer till den rapporterande medlemsstaten och andra berörda medlemsstater under 
ett gemensamt utredningsskede. På så sätt undviks i högre grad dubblering av 
utredningsarbetet. Under detta skede bör alla berörda medlemsstater ha tillgång till alla 
kommentarer. En tydligare tidsplan presenteras för alla medlemsstater för ytterligare 
förklaringar och hantering av dessa. Den rapporterande medlemsstaten bör ta hänsyn till alla 
inkomna kommentarer vid förberedelsen av slutförandet av rapporten.

Ändringsförslag 91
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Senast tio dagar efter valideringsdatum a) Senast tjugo dagar efter 
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för låginterventionsprövningar. valideringsdatum för 
låginterventionsprövningar.

Or. en

Motivering

En justering av tidsfristerna krävs för att ge de behöriga enheterna i den rapporterande 
medlemsstaten tillräckligt med tid för en ordentlig bedömning, och för att ge alla berörda 
medlemsstater tid att inkomma med kommentarer innan den rapporterande myndigheten 
skickar bedömningen till sponsorn.

Ändringsförslag 92
Sajjad Karim

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen syftar till att strukturera en bedömningsprocess där den rapporterande 
medlemsstaten genom en inledande bedömning ska utveckla och sprida en inledande 
utredningsrapport till alla berörda medlemsstater. Den berörda medlemsstaten skickar 
kommentarer till den rapporterande medlemsstaten och andra berörda medlemsstater under 
ett gemensamt utredningsskede. På så sätt undviks i högre grad dubblering av 
utredningsarbetet. Under detta skede bör alla berörda medlemsstater ha tillgång till alla 
kommentarer. En tydligare tidsplan presenteras för alla medlemsstater för ytterligare 
förklaringar och hantering av dessa. Den rapporterande medlemsstaten bör ta hänsyn till alla 
inkomna kommentarer vid förberedelsen av slutförandet av rapporten.

Ändringsförslag 93
António Fernando Correia de Campos
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Senast 35 dagar efter valideringsdatum 
för andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar:

Or. en

Ändringsförslag 94
Sajjad Karim

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen syftar till att strukturera en bedömningsprocess där den rapporterande 
medlemsstaten genom en inledande bedömning ska utveckla och sprida en inledande 
utredningsrapport till alla berörda medlemsstater. Den berörda medlemsstaten skickar 
kommentarer till den rapporterande medlemsstaten och andra berörda medlemsstater under 
ett gemensamt utredningsskede. På så sätt undviks i högre grad dubblering av 
utredningsarbetet. Under detta skede bör alla berörda medlemsstater ha tillgång till alla 
kommentarer. En tydligare tidsplan presenteras för alla medlemsstater för ytterligare 
förklaringar och hantering av dessa. Den rapporterande medlemsstaten bör ta hänsyn till alla 
inkomna kommentarer vid förberedelsen av slutförandet av rapporten.
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Ändringsförslag 95
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Senast 45 dagar efter valideringsdatum 
för kliniska prövningar med ett 
prövningsläkemedel för avancerad terapi.

Or. en

Ändringsförslag 96
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av detta kapitel ska 
bedömningsdatum vara den dag då 
utredningsrapporten lämnas till sponsorn 
och övriga berörda medlemsstater.

Vid tillämpningen av detta kapitel ska 
bedömningsdatum vara den dag då 
utredningsrapporten lämnas till övriga 
berörda medlemsstater och 
rapporteringsdatum ska vara den dag då 
den slutgiltiga utredningsrapporten 
lämnas till sponsorn och övriga berörda 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen syftar till att strukturera en bedömningsprocess där den rapporterande 
medlemsstaten genom en inledande bedömning ska utveckla och sprida en inledande 
utredningsrapport till alla berörda medlemsstater. Den berörda medlemsstaten skickar 
kommentarer till den rapporterande medlemsstaten och andra berörda medlemsstater under 
ett gemensamt utredningsskede. På så sätt undviks i högre grad dubblering av 
utredningsarbetet. Under detta skede bör alla berörda medlemsstater ha tillgång till alla 
kommentarer. En tydligare tidsplan presenteras för alla medlemsstater för ytterligare 
förklaringar och hantering av dessa. Den rapporterande medlemsstaten bör ta hänsyn till alla 
inkomna kommentarer vid förberedelsen av slutförandet av rapporten.
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Ändringsförslag 97
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen syftar till att strukturera en bedömningsprocess där den rapporterande 
medlemsstaten genom en inledande bedömning ska utveckla och sprida en inledande 
utredningsrapport till alla berörda medlemsstater. Den berörda medlemsstaten skickar 
kommentarer till den rapporterande medlemsstaten och andra berörda medlemsstater under 
ett gemensamt utredningsskede. På så sätt undviks i högre grad dubblering av 
utredningsarbetet. Under detta skede bör alla berörda medlemsstater ha tillgång till alla 
kommentarer. En tydligare tidsplan presenteras för alla medlemsstater för ytterligare 
förklaringar och hantering av dessa. Den rapporterande medlemsstaten bör ta hänsyn till alla 
inkomna kommentarer vid förberedelsen av slutförandet av rapporten.

Ändringsförslag 98
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Fram till bedömningsdatumet får alla 
berörda medlemsstater lämna synpunkter 

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

till den rapporterande medlemsstaten som 
är relevanta för ansökan. Den 
rapporterande medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till dessa synpunkter 
och dokumentera dem i 
utredningsrapporten. Om den 
rapporterande medlemsstatens 
utredningsrapport avviker från de berörda 
medlemsstaternas synpunkter ska orsaken
till detta avvikande anges i 
utredningsrapporten.

Or. en

Motivering

Eftersom betydelsefulla etiska aspekter tas upp i del I i utredningsrapporten, som enligt 
skälen 6 och 12 ska regleras av de berörda medlemsstaterna själva, vore det önskvärt att de 
berörda medlemsstaterna fattade beslut genom samförstånd i del I av utredningsrapporten. 
Om den rapporterande medlemsstaten avviker från de berörda medlemsstaternas synpunkter i 
utredningsrapporten bör orsaken till detta anges.

Ändringsförslag 99
Sajjad Karim

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Möjlighet ges att vid behov inhämta synpunkter från experthåll i bedömningsprocessen för 
samtliga prövningskategorier i artikel 9 i Common Technical Document (format för ansökan).
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Ändringsförslag 100
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den rapporterande medlemsstaten, och 
endast den, får mellan valideringsdatum 
och rapporteringsdatum begära in 
kompletterande förklaringar från sponsorn 
med hänsyn till sina egna synpunkter och 
synpunkterna från den berörda 
medlemsstaten i enlighet med punkt 5.

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen syftar till att strukturera en bedömningsprocess där den rapporterande 
medlemsstaten genom en inledande bedömning ska utveckla och sprida en inledande 
utredningsrapport till alla berörda medlemsstater. Den berörda medlemsstaten skickar 
kommentarer till den rapporterande medlemsstaten och andra berörda medlemsstater under 
ett gemensamt utredningsskede. På så sätt undviks i högre grad dubblering av 
utredningsarbetet. Under detta skede bör alla berörda medlemsstater ha tillgång till alla 
kommentarer. En tydligare tidsplan presenteras för alla medlemsstater för ytterligare 
förklaringar och hantering av dessa. Den rapporterande medlemsstaten bör ta hänsyn till alla 
inkomna kommentarer vid förberedelsen av slutförandet av rapporten.

Ändringsförslag 101
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Ändringsförslagen syftar till att strukturera en bedömningsprocess där den rapporterande 
medlemsstaten genom en inledande bedömning ska utveckla och sprida en inledande 
utredningsrapport till alla berörda medlemsstater. Den berörda medlemsstaten skickar 
kommentarer till den rapporterande medlemsstaten och andra berörda medlemsstater under 
ett gemensamt utredningsskede. På så sätt undviks i högre grad dubblering av 
utredningsarbetet. Under detta skede bör alla berörda medlemsstater ha tillgång till alla 
kommentarer. En tydligare tidsplan presenteras för alla medlemsstater för ytterligare 
förklaringar och hantering av dessa. Den rapporterande medlemsstaten bör ta hänsyn till alla 
inkomna kommentarer vid förberedelsen av slutförandet av rapporten.

Ändringsförslag 102
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen syftar till att strukturera en bedömningsprocess där den rapporterande 
medlemsstaten genom en inledande bedömning ska utveckla och sprida en inledande 
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utredningsrapport till alla berörda medlemsstater. Den berörda medlemsstaten skickar 
kommentarer till den rapporterande medlemsstaten och andra berörda medlemsstater under 
ett gemensamt utredningsskede. På så sätt undviks i högre grad dubblering av 
utredningsarbetet. Under detta skede bör alla berörda medlemsstater ha tillgång till alla 
kommentarer. En tydligare tidsplan presenteras för alla medlemsstater för ytterligare 
förklaringar och hantering av dessa. Den rapporterande medlemsstaten bör ta hänsyn till alla 
inkomna kommentarer vid förberedelsen av slutförandet av rapporten.

Ändringsförslag 103
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Sponsorn får på eget initiativ ändra 
innehållet i ansökan endast under 
tidsperioden mellan valideringsdatum och 
bedömningsdatum, men endast om det 
finns motiverade skäl till det. I sådana fall 
får den rapporterande medlemsstaten, 
beroende på ändringarnas omfattning, 
besluta om ett tillfälligt uppehåll på högst 
60 dagar i den tidsfrist som avses i punkt 4.

7. Sponsorn får på eget initiativ ändra 
innehållet i ansökan endast under 
tidsperioden mellan valideringsdatum och
rapporteringsdatum, men endast om det 
finns motiverade skäl till det. I sådana fall 
får den rapporterande medlemsstaten, 
beroende på ändringarnas omfattning, 
besluta om ett tillfälligt uppehåll på högst 
60 dagar i den tidsfrist som avses i punkt 4.

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen syftar till att strukturera en bedömningsprocess där den rapporterande 
medlemsstaten genom en inledande bedömning ska utveckla och sprida en inledande 
utredningsrapport till alla berörda medlemsstater. Den berörda medlemsstaten skickar 
kommentarer till den rapporterande medlemsstaten och andra berörda medlemsstater under 
ett gemensamt utredningsskede. På så sätt undviks i högre grad dubblering av 
utredningsarbetet. Under detta skede bör alla berörda medlemsstater ha tillgång till alla 
kommentarer. En tydligare tidsplan presenteras för alla medlemsstater för ytterligare 
förklaringar och hantering av dessa. Den rapporterande medlemsstaten bör ta hänsyn till alla 
inkomna kommentarer vid förberedelsen av slutförandet av rapporten.

Ändringsförslag 104
António Fernando Correia de Campos
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Överensstämmelsen med kraven i 
kapitel V i fråga om informerat samtycke.

a) Överensstämmelsen med kraven i 
kapitel V i fråga om skydd av 
försökspersoner och informerat samtycke.

Or. en

Motivering

Enligt skälen 6 och 12 ska etiska aspekter regleras av de berörda medlemsstaterna. Att 
begränsa den etiska utvärderingen till granskningen av förfarandet för informerat samtycke 
minskar medlemsstaternas subsidiaritet och hindrar skyddet av försökspersonerna.

Ändringsförslag 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Överensstämmer med nationella 
lagstiftningsbestämmelser om etiska 
aspekter.

Or. en

Motivering

Etikkommittéernas roll framgår inte särskilt tydligt i kommissionens förslag. Det måste 
tydliggöras att den bedömning som krävs för godkännande av en klinisk prövning även 
omfattar etiska aspekter.

Ändringsförslag 106
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje berörd medlemsstat ska slutföra 
sin bedömning senast tio dagar efter 
valideringsdatum. Den får av motiverade 
skäl och endast inom den tidsfristen begära 
in kompletterande förklaringar från 
sponsorn rörande de aspekter som avses i 
punkt 1.

2. Varje berörd medlemsstat ska slutföra 
sin bedömning senast tjugo dagar efter 
valideringsdatum. Den får av motiverade 
skäl och endast inom den tidsfristen begära 
in kompletterande förklaringar från 
sponsorn rörande de aspekter som avses i 
punkt 1.

Or. en

Motivering

Längre tidsfrister krävs för att berörda medlemsstater och deras etikkommittéer ska hinna 
göra en ordentlig bedömning. Dessutom är det bedömningen av del I (som gjorts av den 
rapporterande medlemsstaten) som blir gällande om inte de berörda medlemsstaterna ger 
sina synpunkter på del II av ansökan om tillstånd i tid. Det utesluter möjligheten för berörda 
medlemsstater att motsätta sig godkännande av den kliniska prövningen på sitt territorium på 
grundval av analysen i del II (oavsett betydelsefulla etiska aspekter).

Ändringsförslag 107
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Underrättelsen ska ske genom ett enda 
beslut senast tio dagar efter 
bedömningsdatumet eller den sista dagen 
av den bedömning som avses i artikel 7, 
beroende på vilken tidpunkt som infaller 
senast.

Underrättelsen ska ske genom ett enda 
beslut, som inbegriper den behöriga 
etikkommitténs synpunkter, senast tio 
dagar efter bedömningsdatumet eller den 
sista dagen av den bedömning som avses i 
artikel 7, beroende på vilken tidpunkt som 
infaller senast.

Or. en

Ändringsförslag 108
Kent Johansson
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Etikkommittéerna spelar en viktig roll när det gäller beaktande av medlemsstaternas 
särskilda traditioner och frågeställningar. En etisk frågeställning i en medlemsstat bör dock 
inte få utgöra ett hinder för andra berörda medlemsstater att gå vidare med en klinisk 
prövning.

Ändringsförslag 109
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som avses i punkt 1, ska 
slutsatsen om del I i utredningsrapporten 
betraktas som den berörda medlemsstatens 
beslut om ansökan om tillstånd för den 
kliniska prövningen.

4. Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som avses i punkt 1, ska 
slutsatsen om del I i utredningsrapporten 
betraktas som den berörda medlemsstatens 
beslut om ansökan om tillstånd för den 
kliniska prövningen, förutsatt att 
prövningen har bedömts som en 
låginterventionsprövning i enlighet med 
artikel 5.2.

Or. en
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Motivering

Tyst godkännande av kliniska prövningar inom ramen för denna punkt (som uteslutande 
baseras på del I av ansökningshandlingen) innebär en större risk för försökspersonerna och 
bör därför begränsas till låginterventionsprövningar.

Ändringsförslag 110
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De berörda medlemsstaterna ska inte,
för de ändamål som avses i denna artikel,
begära kompletterande förklaringar från 
sponsorn efter bedömningsdatumet.

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull: Medlemsstaterna kan fortfarande begära förklaringar från sponsorn i 
senare skeden, till exempel efter krav på uppföljning.

Ändringsförslag 111
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska se till att 
bedömningen görs gemensamt av ett 
rimligt antal personer vilka tillsammans har 
nödvändig kompetens och erfarenhet. Man 
ska dessutom ta hänsyn till de 
ståndpunkter som intas av en 
etikkommitté.

Or. en
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Ändringsförslag 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till 
en ståndpunkt som intas av en oberoende 
etikkommitté.

Or. es

Ändringsförslag 113
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om sponsorn begär detta ska ansökan om 
tillstånd för klinisk prövning, 
bedömningen och beslutet begränsas till 
de aspekter som omfattas av del I i 
utredningsrapporten.

Om sponsorn begär detta ska ansökan om 
tillstånd för klinisk prövning begränsas till 
de aspekter som omfattas av del I i 
utredningsrapporten.

Or. en

Ändringsförslag 114
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter underrättelsen om beslutet om de 
aspekter som omfattas av del I i 
utredningsrapporten får sponsorn ansöka 
om ett tillstånd som begränsas till de 
aspekter som omfattas av del II i 
utredningsrapporten. I detta fall ska den 

Efter underrättelsen om beslutet om de 
aspekter som omfattas av del I i 
utredningsrapporten ska sponsorn ansöka 
om ett tillstånd som begränsas till de 
aspekter som omfattas av del II i 
utredningsrapporten. I detta fall ska den 
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ansökan bedömas i enlighet med artikel 7 
och den berörda medlemsstaten ska 
meddela sitt beslut rörande del II i 
utredningsrapporten i enlighet med 
artikel 8.

ansökan bedömas i enlighet med artikel 7 
och den berörda medlemsstaten ska 
meddela sitt beslut rörande del II i 
utredningsrapporten i enlighet med 
artikel 8. Om del I eller del II av 
ansökningshandlingen inte beviljas 
tillstånd avslås ansökan om klinisk 
prövning.

Or. en

Motivering

Del II av ansökningshandlingen blir frivillig om ordalydelsen i förslaget är att sponsorn 
”får” ansöka (eller kan låta bli) om ett tillstånd för de aspekter som omfattas av del II. Om 
sponsorn skulle välja att inte ansöka skulle beslutet baseras på enbart del I av analysen. 
Detta skulle innebära att betydelsefulla etiska aspekter som omfattas av del II utelämnades ur 
bedömningen, vilket vore oacceptabelt. Frasen tillfogas för att undanröja osäkerhet.

Ändringsförslag 115
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Detta kapitel påverkar inte sponsorns 
möjligheter att efter ett avslag på en 
ansökan om tillstånd eller ett återkallande 
av en ansökan, lämna in en ansökan om 
tillstånd i någon annan medlemsstat. 
Ansökan ska då betraktas som att ha 
lämnats in på nytt. Den måste 
kompletteras med eventuella tidigare 
utredningsrapporter och med synpunkter 
från berörda medlemsstater, och den 
måste belysa de förändringar eller orsaker 
som motiverar att ansökningshandlingen 
lämnas in på nytt.

Or. en
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Motivering

Enligt förslaget skulle detta ge sponsorerna möjlighet att ”välja ut” de mest tillåtande 
medlemsstaterna, framför allt om den vetenskapliga grunden för en klinisk prövning 
ifrågasattes av de medlemsstater som var involverade i den första ansökan. Om en ansökan 
som lämnas in på nytt kompletteras med information från tidigare bedömningar kan onödig 
byråkratisk börda och dubbelarbete undvikas.

Ändringsförslag 116
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ansökan kan lämnas in i vilken 
medlemsstat som helst och endast efter 
underrättelsedatumet för det första 
tillståndsbeslutet.

Or. en

Motivering

Sponsorer bör ha rätt att utvidga en multinationell klinisk prövning till ytterligare en 
medlemsstat efter att beslut om godkännande har fattats av någon av de berörda 
medlemsstaterna i den första omgången. Detta skulle förbättra utförandet av sådana kliniska 
prövningar.

Ändringsförslag 117
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Senast 25 dagar efter inlämningsdagen 
för den ansökan som avses i punkt 1 i fråga 
om låginterventionsprövningar.

a) Senast 10 dagar efter inlämningsdagen 
för den ansökan som avses i punkt 1 i fråga 
om låginterventionsprövningar.

Or. en
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Motivering

Tiden för ytterligare berörda medlemsstater att inkomma med frågor bör anpassas efter 
inledningsprocessen för att garantera att utvidgningen till en ytterligare medlemsstat blir 
effektiv. Tidpunkter för inlämnande respektive beslut måste vara kompatibla.

Ändringsförslag 118
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Senast 35 dagar efter inlämningsdagen 
för den ansökan som avses i punkt 1 i fråga 
om andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar.

b) Senast 25 dagar efter inlämningsdagen 
för den ansökan som avses i punkt 1 i fråga 
om andra kliniska prövningar än 
låginterventionsprövningar.

Or. en

Ändringsförslag 119
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Senast 40 dagar efter inlämningsdagen 
för den ansökan som avses i punkt 1 i fråga 
om alla kliniska prövningar av ett 
prövningsläkemedel för avancerad terapi.

c) Senast 30 dagar efter inlämningsdagen 
för den ansökan som avses i punkt 1 i fråga 
om alla kliniska prövningar av ett 
prövningsläkemedel för avancerad terapi.

Or. en

Motivering

Tiden för ytterligare berörda medlemsstater att inkomma med frågor bör anpassas efter 
inledningsprocessen för att garantera att utvidgningen till en ytterligare medlemsstat blir 
effektiv. Tidpunkter för inlämnande respektive beslut måste vara kompatibla.
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Ändringsförslag 120
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Vägran från etikkommitténs sida att 
godkänna ett genomförande av den 
kliniska prövningen.

Or. en

Ändringsförslag 121
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Mellan inlämningsdagen för den 
ansökan som avses i punkt 1 och den dag 
då relevant tidsfrist enligt punkt 3 utlöper 
får den ytterligare berörda medlemsstaten 
underrätta den rapporterande 
medlemsstaten om eventuella
överväganden rörande ansökan.

5. Den ytterligare berörda medlemsstaten
får delge den rapporterande medlemsstaten 
eventuella synpunkter som är relevanta 
för del I av ansökan inom tidsplanen i 
punkt 3, med början från det 
inlämnandedatum som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 122
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den rapporterande medlemsstaten, och 
endast den, får mellan inlämningsdagen 
för den ansökan som avses i punkt 1 och 
den dag då relevant tidsfrist enligt punkt 3 

Den rapporterande medlemsstaten, och 
endast den, får inom den tidsplan som 
anges i punkt 5 begära in kompletterande 
förklaringar från sponsorn rörande del I i 
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utlöper begära in kompletterande 
förklaringar från sponsorn rörande del I i 
utredningsrapporten, med hänsyn till de 
överväganden som avses i punkt 5.

utredningsrapporten.

Or. en

Ändringsförslag 123
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom fyra dagar efter det att ansökan 
lämnats in ska den rapporterande 
medlemsstaten underrätta sponsorn om 
följande via EU-portalen:

2. Inom tio dagar efter det att ansökan 
lämnats in ska den rapporterande 
medlemsstaten underrätta sponsorn om 
följande via EU-portalen:

Or. en

Motivering

Alltför korta tidsfrister leder till risken att medlemsstaterna inte kan granska 
bedömningsakten ingående. För att en klinisk prövning ska betraktas som en 
”låginterventionsprövning” krävs en detaljerad och omsorgsfull bedömning av 
forskningsprotokollet.

Ändringsförslag 124
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje berörd medlemsstat ska via 
EU-portalen underrätta sponsorn om 
huruvida den väsentliga ändringen har 
godkänts, huruvida den har godkänts på 
vissa villkor eller huruvida ansökan har 
avslagits.

Varje berörd medlemsstat ska via 
EU-portalen underrätta sponsorn om 
huruvida den väsentliga ändringen har 
godkänts, huruvida den har godkänts på 
vissa villkor eller huruvida ansökan har 
avslagits. Underrättelsen, som inbegriper 
den behöriga etikkommitténs synpunkter, 
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ska ske genom ett enda beslut senast 15 
dagar efter bedömningsdatum.

Or. en

Ändringsförslag 125
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Vägran från etikkommitténs sida att 
godkänna ett genomförande av den 
kliniska prövningen.

Or. en

Ändringsförslag 126
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Underrättelsen ska ske genom ett enda 
beslut senast tio dagar efter 
valideringsdatum.

Underrättelsen, som inbegriper den 
behöriga etikkommitténs synpunkter, ska 
ske genom ett enda beslut senast 15 dagar
efter valideringsdatum.

Or. en
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Ändringsförslag 127
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som anges i punkterna 5 och 6
ska den väsentliga ändringen anses vara 
godkänd.

7. Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som anges i punkterna 5 och 6 
ska den väsentliga ändringen anses vara 
godkänd, förutsatt att den betraktades som 
en låginterventionsprövning i enlighet 
med artikel 5.2.

Or. en

Motivering

Tyst godkännande av en väsentlig ändring rörande någon aspekt av en klinisk prövning inom 
ramen för denna punkt leder till en ökad risk för försökspersonerna och bör därför begränsas 
till låginterventionsprövningar.

Ändringsförslag 128
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje berörd medlemsstat ska för sitt 
territorium bedöma de aspekter av den 
väsentliga ändringen som omfattas av del 
II i utredningsrapporten, senast tio dagar 
efter valideringsdatum.

1. Varje berörd medlemsstat ska för sitt 
territorium bedöma de aspekter av den 
väsentliga ändringen som omfattas av del 
II i utredningsrapporten, senast 15 dagar 
efter valideringsdatum i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 7.1.

Or. en
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Ändringsförslag 129
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Underrättelsen ska ske genom ett enda 
beslut senast tio dagar efter 
bedömningsdatumet eller den sista dagen 
av den bedömning som avses i artikel 22, 
beroende på vilken tidpunkt som infaller
senast.

Underrättelsen ska ske genom ett enda 
beslut, som inbegriper den behöriga 
etikkommitténs synpunkter, senast 
15 dagar efter bedömningsdatumet eller 
den sista dagen av den bedömning som 
avses i artikel 22, beroende på vilken 
tidpunkt som infaller senast.

Or. en

Ändringsförslag 130
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Vägran från etikkommitténs sida att 
godkänna ett genomförande av den 
kliniska prövningen.

Or. en

Ändringsförslag 131
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som avses i punkt 1, ska 
slutsatsen om den väsentliga ändringen av 

4. Om den berörda medlemsstaten inte har 
underrättat sponsorn om sitt beslut inom de 
tidsfrister som avses i punkt 1, ska 
slutsatsen om den väsentliga ändringen av 
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aspekter som omfattas av del I i 
utredningsrapporten betraktas som den 
berörda medlemsstatens beslut om ansökan 
om godkännande av den väsentliga 
ändringen.

aspekter som omfattas av del I i 
utredningsrapporten betraktas som den
berörda medlemsstatens beslut om ansökan 
om godkännande av den väsentliga 
ändringen, förutsatt att prövningen 
fortfarande bedöms som en 
låginterventionsprövning i enlighet med 
artikel 5.2.

Or. en

Motivering

Tyst godkännande av en väsentlig ändring rörande någon aspekt av en klinisk prövning inom 
ramen för denna punkt leder till en ökad risk för försökspersonerna och bör därför begränsas 
till låginterventionsprövningar.

Ändringsförslag 132
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kliniska data som lämnats in som en del 
av ett Common Technical Document 
(format för ansökan) för ansökan om 
godkännande för försäljning måste ha 
hämtats från registrerade kliniska 
prövningar som vederbörligen uppfyller 
bestämmelserna i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 133
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
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delegerade akter i enlighet med artikel 85 
för att ändra bilagorna I och II i syfte att 
anpassa dem till den tekniska utvecklingen 
eller för att ta hänsyn till den globala 
utvecklingen på regelområdet.

delegerade akter i enlighet med artikel 85 
för att komplettera bilagorna I och II i 
syfte att anpassa dem till den tekniska 
utvecklingen eller för att ta hänsyn till den 
globala utvecklingen på regelområdet.

Or. en

Motivering

Av öppenhetsskäl.

Ändringsförslag 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Offentlig tillgång till kliniska 

studierapporter.
Allmänheten ska ha fri och enkel tillgång 
till kliniska data som finns i myndighetens 
databas, och i synnerhet till kliniska 
studierapporter. I detta syfte ska kliniska 
studierapporter om kliniska prövningar 
omfatta en hyperlänk.

Or. en

Ändringsförslag 135
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om försökspersonen måste ge sitt 
samtycke till en klinisk prövning bör 
denne ha möjlighet att ge den 
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behandlande institutionen ett generellt 
samtycke till att hans eller hennes 
uppgifter används för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål efter avslutad klinisk 
prövning, och att dra tillbaka sitt 
samtycke när som helst.

Or. en

Motivering

När en patient tas med i en klinisk prövning ombes denne att underteckna ett formulär där 
han eller hon ger sitt informerade samtycke, uteslutande för den aktuella prövningens 
tidsperiod och räckvidd. När prövningen har slutförts får inte ytterligare uppgifter om 
uppföljning användas ens i forskningssyfte om inte forskaren inhämtar patientens samtycke 
igen. Patienten bör inom ramen för det ursprungliga samtycket ges möjlighet att ge ett 
generellt samtycke till att hans eller hennes uppgifter kan användas för vidare forskning, på 
begäran av den behandlande institutionen. 

Ändringsförslag 136
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om försökspersonen måste ge sitt 
samtycke till en klinisk prövning bör 
denne ha möjlighet att ge ett generellt 
samtycke till behandlande institutioner, så 
att hans eller hennes uppgifter kan 
användas för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål, och att 
dra tillbaka sitt samtycke när som helst.

Or. en

Ändringsförslag 137
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 138
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den skriftliga information som ges till 
försökspersonen och/eller dennes legala 
ställföreträdare i syfte att inhämta 
informerat samtycke ska vara kortfattad, 
tydlig, relevant och begriplig för en 
lekman. Informationen ska innehålla både 
medicinska och juridiska fakta. 
Försökspersonen ska också få information 
om sin rätt att återkalla samtycket.

2. Den skriftliga information som ges till 
försökspersonen och/eller dennes legala 
ställföreträdare i syfte att inhämta 
informerat samtycke ska vara kortfattad, 
tydlig, relevant och begriplig för en 
lekman. Informationen ska innehålla både 
medicinska och juridiska fakta som ska 
förklaras muntligt för försökspersonen av 
en läkare. Försökspersonen ska också få 
information om sin rätt att återkalla 
samtycket.

Or. en
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Motivering

I enlighet med etiska principer.

Ändringsförslag 139
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Forskningsprotokollet har godkänts 
av en etikkommitté med sakkunskap om 
den aktuella sjukdomen.

Or. en

Ändringsförslag 140
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Forskningsprotokollet har godkänts 
av en etikkommitté som har pediatrisk 
sakkunskap eller som har inhämtat råd i 
kliniska, etiska och psykosociala frågor 
inom pediatriken.

Or. en

Ändringsförslag 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

slut eller från att utvecklingen av ett 
läkemedel har upphört ska sponsorn 
lämna in en sammanfattning av de positiva 
och/eller negativa resultaten av den 
kliniska prövningen till EU-databasen, i 
enlighet med bilaga IIIa. Till dess att 
sammanfattningen av resultaten har 
offentliggjorts i enlighet med 
bestämmelserna i denna punkt ska enbart 
behöriga myndigheter i de berörda 
medlemsstaterna ha tillgång till den.

Or. en

Motivering

Det bör anges i närmare detalj vad sammanfattningen av resultaten ska innehålla. I detta 
syfte föreslås att innehållet i den sammanfattning som ska lämnas fastställs i en ny bilaga. Det 
bör också tydliggöras att både positiva och negativa resultat ska anges och därefter 
offentliggöras.

Ändringsförslag 142
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Inom ett år från den kliniska prövningens 
slut eller från att en prövning avbryts ska 
sponsorn lämna in en uttömmande 
sammanfattning av såväl de positiva som 
de negativa resultaten av den kliniska 
prövningen till EU-databasen. Denna 
uttömmande sammanfattning ska på ett 
klart och tydligt sätt beskriva studiens 
metoder och utförande och omfatta både 
grundläggande uppgifter och 
anonymiserade patientuppgifter.

Or. en
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Motivering

Definitionen av sammanfattningar av kliniska prövningar är inte tydlig i kommissionens 
ursprungliga förslag, och risken finns att sammanfattningarna inte innehåller tillräckligt med 
information och uppgifter för att vara användbara.

Ändringsförslag 143
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Inom ett år från den kliniska prövningens 
slut ska sponsorn lämna in en 
sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen, en klinisk 
studierapport och alla uppgifter från den 
kliniska prövningen till EU-databasen.
Dessa ska göras tillgängliga för 
allmänheten via EU-databasen.

Or. en

Motivering

Att inte offentliggöra resultat från kliniska prövningar i form av obearbetade kliniska data 
och kliniska studierapporter försvagar den vetenskapliga kunskapen, leder till 
publiceringsbias (negativa resultat publiceras inte), till en vag uppfattning om ett läkemedels 
effektivitet och till onödigt dubbelarbete i samband med kliniska prövningar. De kliniska 
studierapporterna ingår redan i arbetet med kliniska prövningar och innebär inte någon extra 
administrativ börda. Kliniska studierapporter innehåller inga personuppgifter om patienter 
(de är anonymiserade) och ingen sekretess avseende affärshemligheter.

Ändringsförslag 144
Marisa Matias, Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom ett år från den kliniska prövningens 
slut ska sponsorn lämna in en 

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

sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen till EU-databasen, 
oavsett om resultaten är positiva, negativa 
eller ofullständiga.

Or. en

Ändringsförslag 145
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att skydda personuppgifter och 
sekretess avseende affärshemligheter, och 
i enlighet med bestämmelserna i artikel 
78.3, ska sammanfattningen av resultaten 
från en klinisk prövning som avser en 
ansökan om godkännande för försäljning 
offentliggöras senast 30 dagar efter 
datumet för godkännande för försäljning, 
eller inom ett år från den kliniska 
prövningens slut, i händelse av att 
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utvecklingen av produkten avbryts.

Or. en

Motivering

Resultaten från alla kliniska prövningar bör offentliggöras inom rimlig tid. Genom 
offentliggörandet ska allmänhet, patienter och forskare kunna ta del av slutsatserna från en 
klinisk prövning utan att den europeiska medicinska forskningens konkurrenskraft blir 
lidande. Tidsperioden för offentliggörandet av dessa resultat är viktig för att undvika illojal 
konkurrens som skulle kunna undergräva den europeiska medicinska forskningens 
konkurrenskraft.

Ändringsförslag 147
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Användningen av tillfälliga avbrott för att i praktiken förhindra att resultaten offentliggörs 
måste undvikas.

Ändringsförslag 148
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 149
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Prövaren ska omedelbart rapportera 
allvarliga incidenter till sponsorn, med 
undantag för sådana allvarliga incidenter 
som enligt prövningsprotokollet inte kräver 
någon rapport. Prövaren ska registrera alla 
allvarliga incidenter. Vid behov ska 
prövaren sända en uppföljande rapport till 
sponsorn.

2. Prövaren ska omedelbart rapportera 
allvarliga incidenter till sponsorn, 
myndigheten och behöriga myndigheter i 
de berörda medlemsstaterna, med 
undantag för sådana allvarliga incidenter 
som enligt prövningsprotokollet inte kräver 
någon rapport. Prövaren ska registrera alla 
allvarliga incidenter. Vid behov ska 
prövaren sända en uppföljande rapport till 
sponsorn.

Or. en

Motivering

Prövaren bör rapportera allvarliga incidenter till berörda medlemsstater för att undvika 
onödiga fördröjningar i beslutsfattande, i synnerhet om omedelbara skyddande 
säkerhetsåtgärder måste vidtas, till exempel att avsluta prövningen i förtid.



PE506.087v01-00 60/70 AM\928242SV.doc

SV

Ändringsförslag 150
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. All information som rör den kliniska 
prövningen ska registreras, behandlas, 
hanteras och lagras så att den kan 
rapporteras, tolkas och kontrolleras på ett 
korrekt sätt, samtidigt som 
försökspersonernas journaler och 
personuppgifter skyddas i enlighet med den 
tillämpliga lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter.

1. All information som rör den kliniska 
prövningen ska registreras, behandlas, 
hanteras och lagras så att den kan 
rapporteras, tolkas och kontrolleras på ett 
korrekt sätt, samtidigt som 
försökspersonernas journaler och 
personuppgifter skyddas i enlighet med den 
tillämpliga lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter. Kliniska studierapporter 
ska vara tillgängliga för allmänheten 
online, i ett format som det är enkelt att 
söka i.

Or. en

Motivering

Evidens från forskningsstudier har visat att uteslutning av kliniska studierapporter från 
systematiska granskningar leder till en ofullständig faktabas och potentiellt partiska 
slutsatser om effekterna av en intervention.

Ändringsförslag 151
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 55 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Sponsorn och prövaren ska arkivera 
innehållet i prövningspärmen i minst 20 år
efter den kliniska prövningens slut, om det 
inte i annan unionslagstiftning föreskrivs 
en längre arkiveringsperiod. 
Försökspersonernas patientjournaler ska 
dock arkiveras i enlighet med nationell 
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lagstiftning. lagstiftning.

Or. en

Motivering

Vissa långsiktiga biverkningar, såsom cancer och teratogenicitet, uppträder först efter många 
års användning, ibland inte ens förrän hos nästa patientgeneration.

Ändringsförslag 152
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 55 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Prövningspärmen ska arkiveras i minst
50 år efter den kliniska prövningens slut,
och all information som har arkiverats i 
elektronisk form ska bevaras på obestämd 
tid, samtidigt som bestämmelsen om att 
alla personuppgifter i elektronisk form 
ska tas bort efter 50 år ska efterlevas.

Or. en

Motivering

Vissa långsiktiga biverkningar, såsom cancer eller teratogenicitet, uppträder först efter 
årtionden av användning, ibland inte ens förrän hos nästa patientgeneration, t.ex. 
dietylstilbestrol (DES)-katastrofen mellan 1950- och 1970-talen.

Ändringsförslag 153
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 68 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En sponsor får överlåta någon eller alla 
sina arbetsuppgifter till en enskild person, 
ett företag, en institution eller en 

En sponsor får överlåta någon eller alla 
sina organisatoriska arbetsuppgifter till en 
enskild person, ett företag, en institution 
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organisation. Överlåtelsen ska inte påverka 
sponsorns skyldigheter.

eller en organisation. Överlåtelsen ska inte 
påverka sponsorns vetenskapliga och 
etiska skyldigheter.

Or. en

Motivering

För den rättsliga säkerheten.

Ändringsförslag 154
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska föreskriva om en 
nationell skadeersättningsmekanism för 
utbetalning av skadestånd i enlighet med 
artikel 72. Denna mekanism ska 
finansieras genom avgifter, och inga 
offentliga medel ska användas.

Or. en

Ändringsförslag 155
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 156
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

En avgift som beräknas på en grund utan
vinstsyfte, med beaktande av den kliniska 
prövningens risker, potentiella skador och 
sannolikheten för skador samt sponsorns 
tidigare säkerhetsnivå, tas ut för 
utnyttjande av den nationella 
skadeersättningsmekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 157
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-databasen ska innehålla de data och 
den information som lämnats in i enlighet 
med denna förordning.

Offentlig tillgång till obearbetade kliniska 
data, detaljerade och i sammanfattning, 
är av särskilt stor betydelse för att skydda 
folkhälsan. EU-databasen ska innehålla de 
data och den information som lämnats in i 
enlighet med denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EU-databasen ska upprättas för att 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska kunna samarbeta där det är nödvändigt 
för tillämpningen av denna förordning och 
för att de ska kunna söka efter specifika 
kliniska prövningar. Den ska också göra 
det möjligt för sponsorer att hänvisa till 
tidigare ansökningar om tillstånd för 
klinisk prövning eller för en väsentlig 
ändring.

2. EU-databasen ska upprättas för att 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska kunna samarbeta där det är nödvändigt 
för tillämpningen av denna förordning och 
för att de ska kunna söka efter specifika 
kliniska prövningar. Den ska också göra 
det möjligt för sponsorer att hänvisa till 
tidigare ansökningar om tillstånd för 
klinisk prövning eller för en väsentlig 
ändring. Allmänt tillgänglig information i 
databasen ska bidra till att skydda 
folkhälsan och främja 
innovationskapaciteten inom europeisk 
medicinsk forskning, samtidigt som 
sponsorernas legitima ekonomiska 
intressen erkänns.

Or. en

Motivering

Databasen bör möjliggöra ett uppfyllande av de mål med denna förordning som syftar till att 
skydda folkhälsan och förbättra den europeiska medicinska forskningens effektivitet och 
konkurrenskraft.

Ändringsförslag 159
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EU-databasen ska vara offentlig, 
förutom om alla eller delar av de data och 
den information som ingår ska omfattas av 
sekretess på någon av följande grunder:

3. EU-databasen ska vara offentlig i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 1049/2001, förutom om delar av de data 
och den information som ingår ska 
omfattas av sekretess på någon av följande 
grunder:

Or. en
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Motivering

Det är inte rimligt att alla data från en klinisk prövning ska omfattas av sekretess. Dessutom 
bör tillgång ges i linje med redan fastställda regler om tillgång till EU-institutionernas 
dokument.

Ändringsförslag 160
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skydd av personuppgifter i enlighet med 
förordning (EG) nr 45/2001.

– Skydd av personuppgifter i enlighet med 
gällande unionslagstiftning.

Or. ro

Ändringsförslag 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skydd av information som rör 
affärshemligheter.

– Skydd av information som rör 
affärshemligheter, särskilt i samband med 
kliniska prövningar som syftar till att 
stödja en ansökan om godkännande för 
försäljning för indikationer som ännu inte 
har godkänts.

Or. en

Motivering

Databasen bör inte utgöra något hinder för att förvärva skydd i anknytning till immateriell 
eller industriell äganderätt, och inte heller förhindra att sponsorn drar fördel av 
forskningsresultaten.
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Ändringsförslag 162
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Definitionen av vad som anses vara 
affärshemligheter ska överensstämma 
med Europeiska läkemedelsmyndighetens 
riktlinjer och får inte prioriteras framför 
forskningen om folkhälsa.

Or. en

Ändringsförslag 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Försökspersonernas personuppgifter ska 
inte vara allmänt tillgängliga.

5. Försökspersonernas personuppgifter, 
information som rör affärshemligheter 
och information som undergräver 
immateriella rättigheter ska inte vara 
allmänt tillgängliga.

Or. en

Motivering

Det bör finnas en garanti för att de europeiska forskarnas mervärde och sakkunskap 
upprätthålls genom denna förordning, samt deras legitima intresse av att dra fördel av 
resultaten av de investeringar som gjorts för att utforma en klinisk prövning.



AM\928242SV.doc 67/70 PE506.087v01-00

SV

Ändringsförslag 164
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Försökspersonernas personuppgifter ska 
inte vara allmänt tillgängliga.

5. Försökspersonernas personuppgifter ska 
inte vara allmänt tillgängliga och ska 
skyddas enligt gällande 
unionslagstiftning.

Or. ro

Ändringsförslag 165
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – punkt 6 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den kliniska prövningen bidrar på ett 
betydande sätt till att ge större insikt i de 
fysiologiska och patologiska aspekterna 
av ett tillstånd som det saknas uppgifter 
om, i synnerhet för sällsynta och mycket 
sällsynta sjukdomar.

Or. en

Motivering

Många sällsynta och mycket sällsynta sjukdomar har inte identifierats korrekt, eller finns det 
bara ofullständig kunskap om. I kliniska prövningar där patienter med sådana tillstånd deltar 
kan kunskapen om dessa sjukdomar förbättras betydligt genom utvärdering av data. Den 
rapporterande medlemsstaten måste ha kännedom om detta mervärde.
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Ändringsförslag 166
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga II – del 4 – punkt 4 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Genom en resonerande förklaring till 
den föreslagna ändringen.

Or. en

Motivering

I syfte att förstå och tolka resultaten av den kliniska prövningen.

Ändringsförslag 167
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Sponsorn ska föra detaljerade register 
över alla incidenter som rapporteras av 
prövaren/prövarna, och registrera dem i 
EU-portalen.

Or. en

Ändringsförslag 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga IIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIIa
Innehållet i sammanfattningen av 
resultaten av den kliniska prövningen
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Den sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen som avses i artikel 
34.3 ska innehålla information om 
följande:
1. Information om prövningen:
a) identifiering av studien,
b) identifikatorer,
c) uppgifter om sponsorerna,
d) uppgifter om föreskrifter för pediatrisk 
användning,
e) resultatanalysstadiet,
f) allmän information om prövningen,
g) studiepopulation, med det faktiska 
antalet försökspersoner som medverkar 
vid prövningen.
2. Uppgifter om försökspersonerna:
a) rekrytering,
b) perioden före prövningsdeltagandet,
c) perioder efter prövningsdeltagandet.
3. Utgångsvärdenas egenskaper:
a) Utgångsvärdenas egenskaper 
(obligatoriskt),
Ålder,
b) utgångsvärdenas egenskaper 
(obligatoriskt),
Kön,
c) utgångsvärdenas egenskaper 
(obligatoriskt),
studie av särskilda egenskaper.
4. Utfallsmått:
a) Definitioner av utfallsmåtten,
b) utfallsmått 1*,
statistiska analyser,
c) utfallsmått 2*,
statistiska analyser.
* Information ska ges om det antal 
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utfallsmått som definierats i protokollet.
5. Incidenter:
a) Information om incidenter,
b) rapporteringsgrupp för incidenter,
c) allvarliga incidenter,
d) icke-allvarliga incidenter.
6. Mer information:
a) Globala väsentliga ändringar,
b) globala avbrott och återupptaganden,
c) begränsningar och varningar.

Or. en

Motivering

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


