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KORT BEGRUNDELSE

Vedtagelsen af direktiv 2001/20/EF var en vigtig milepæl i udviklingen af standarder for 
gennemførelsen af kliniske forsøg, både på EU-plan og internationalt plan. 

Direktivet har imidlertid medført vanskeligheder for gennemførelsen af kliniske forsøg i 
adskillige medlemsstater, og der er behov for harmonisering samt en tilbundsgående 
vurdering af den eksisterende lovgivning. Det er yderst vigtigt, at de høje standarder, som er 
fastsat i det tidligere direktiv, bibeholdes og ikke går tabt i forsøget på at forenkle 
procedurerne på tværs af medlemsstaterne. 

Ordføreren indfører en række ændringsforslag i sin udtalelse for at sikre opretholdelse af høje 
standarder for pleje og behandling af patienter i EU, samtidig med at videnskabelig forskning 
og innovation styrkes gennem offentlig adgang til data i form af fyldestgørende rapporter om 
kliniske forsøg. På baggrund af den nuværende økonomiske krise er det vigtigt, at der ikke 
spildes penge på ineffektiv medicin, og befolkningen skal kunne træffe velfunderede 
beslutninger om eget helbred. 

Ordføreren mener, at de nye definitioner, herunder de nye definitioner af et klinisk forsøg, en 
klinisk undersøgelse og kliniske "lav-interventionsforsøg" som fastsat i artikel 2, er 
unødvendigt komplicerede og kan føre til fejlfortolkninger. Definitionerne bør i stedet følge et 
simpelt princip: "Observationer" henhører under kategorien "undersøgelse", og 
"interventioner" hører under kategorien "forsøg". Hvis denne ændring ikke indføres, betyder 
det, at den nuværende tekst med sin standarddefinition af et klinisk "lav-interventionsforsøg" 
giver mulighed for at udføre "kliniske undersøgelser" (som ikke er omfattet af definitionen af 
et klinisk forsøg) uden at bede om patienternes forudgående samtykke. Det foreslås at 
genindføre flere definitioner fra det nuværende direktiv efter samme model. 

Ordføreren frygter, at det nuværende forslag vil svække de etiske komitéers rolle uden 
samtidig at tilvejebringe et ordentligt retsgrundlag for et tilsvarende uafhængigt 
vurderingsorgan. EU bør vise behørig respekt for menneskerettighederne og 
patientsikkerheden samt sikre overholdelse af høje standarder for etisk tilsyn ved at 
genindføre bestemmelser om uafhængige etiske komitéer i forordningen. 

Det fastsættes i artikel 28, stk. 2, at "Hensynet til forsøgspersonernes rettigheder, sikkerhed og 
velfærd går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser". For at nå dette mål skal 
medlemsstaterne først kunne give deres tilladelse, efter at den tværfaglige og uafhængige 
etiske komité, som er ansvarlig i henhold til den nationale lovgivning, har anbefalet en sådan 
tilladelse. 

Kliniske forsøgsdata er videnskabelige data, som er indsamlet ved hjælp af inddragelse af 
offentligheden, og som har stor betydning for offentligheden. De tilhører derfor først og 
fremmest offentligheden. Der skal også mindes om, at der er visse etiske aspekter at tage 
hensyn til i forbindelse med en hurtig og velkontrolleret adgang til resultaterne af kliniske 
forsøg, da det vil give patienter en direkte og hurtig adgang til de seneste farmakologiske 
resultater. 

Videnskabelige fremskridt vanskeliggøres, og den samfundsmæssige værdi af forskningen 
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mindskes, hvis data aldrig offentliggøres. Ordføreren ønsker derfor, at forordningen kommer 
til at indeholde en tydelig erklæring, som giver EU's borgere adgang til kliniske oplysninger 
om lægemidler, så de får mulighed for at træffe velfunderede beslutninger om deres helbred. 

Ordføreren opfordrer til, at de kliniske oplysninger i EU-databasen får form af kliniske 
undersøgelsesrapporter. De hidtidige erfaringer viser, at indsendelse af et resumé ikke er 
tilstrækkeligt til at beskytte patienternes rettigheder og interesser. Den manglende 
fremlæggelse af de detaljerede resultater af kliniske forsøg er til skade for videnskaben og 
giver et skævt billede i offentligheden (hvis negative resultater ikke offentliggøres), hvilket er 
med til at tegne et unøjagtigt billede af et lægemiddels effektivitet. For eksempel har en 
ufuldstændig offentliggørelse af resultater ført til en udbredt brug af det antidepressive middel 
paroxetin til børn og teenagere på trods af manglende beviser for dets effektivitet, og, hvad 
værre er, på trods af en øget risiko for selvmord i denne målgruppe.

For at øge gennemsigtigheden opfordrer ordføreren til, at masterfilerne for kliniske forsøg 
opbevares på ubegrænset tid og ikke kun de foreslåede fem år. Visse uønskede 
langtidsvirkninger, såsom kræft eller teratogenicitet, ses først efter årtiers brug, ofte endog ud 
over en generation af patienter, f.eks. diethylstilbestrol (DES)-skandalen i perioden fra 
1950'erne til 1970'erne. Det er derfor vigtigt, at denne masterfil opbevares på ubegrænset tid.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den nuværende definition af et klinisk 
forsøg, som findes i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2001/20/EF af 4. april 
2001 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om anvendelse af god klinisk 
praksis ved gennemførelse af kliniske 
forsøg med lægemidler til human brug, bør
præciseres. Med henblik herpå bør 
begrebet klinisk forsøg defineres mere 
præcist ved at indføre det bredere begreb 
"klinisk undersøgelse", som det kliniske 
forsøg er en kategori af. Denne kategori 
bør fastlægges på grundlag af specifikke 
kriterier. Denne fremgangsmåde tager 
behørigt hensyn til internationale 

Den nuværende definition af et klinisk 
forsøg, som findes i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2001/20/EF af 4. april 
2001 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om anvendelse af god klinisk 
praksis ved gennemførelse af kliniske 
forsøg med lægemidler til human brug,
behøver ikke at blive ændret, og mange 
andre definitioner i det tidligere direktiv
bør bibeholdes.
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retningslinjer og er i overensstemmelse 
med EU's lovgivning om lægemidler, som 
bygger på opdelingen mellem "klinisk 
forsøg" og "ikke-
interventionsundersøgelse".

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Proceduren bør være fleksibel og 
effektiv for at undgå administrative 
forsinkelser for påbegyndelse af et klinisk 
forsøg.

(7) Proceduren bør være fleksibel og 
effektiv for at undgå administrative 
forsinkelser for påbegyndelse af et klinisk 
forsøg uden at kompromittere 
patientsikkerheden eller folkesundheden.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fristerne for vurdering af et 
ansøgningsdossier for kliniske forsøg skal 
være tilstrækkelig lange til, at man kan 
vurdere dokumentationen, samtidig med at 
det sikres, at der er hurtig adgang til nye, 
innovative behandlinger, og at EU 
forbliver et attraktivt sted for 
gennemførelse af kliniske forsøg. På denne 
baggrund indførte direktiv 2001/20/EF 
begrebet stiltiende godkendelse. Dette 
begreb bør opretholdes for at sikre, at 
tidsfristerne overholdes. I tilfælde af en 
krise på folkesundhedsområdet bør 
medlemsstaterne have mulighed for hurtigt 
at vurdere og godkende en ansøgning om et 
klinisk forsøg. Der bør derfor ikke 
fastsættes nogen minimumsfrister for 
godkendelse.

(8) Fristerne for vurdering af et 
ansøgningsdossier for kliniske forsøg skal 
være tilstrækkelig lange til, at man kan 
vurdere dokumentationen, samtidig med at 
det sikres, at der er hurtig adgang til nye, 
innovative behandlinger, og at EU 
forbliver et attraktivt sted for 
gennemførelse af kliniske forsøg. På denne 
baggrund indførte direktiv 2001/20/EF 
begrebet implicit godkendelse, hvis der 
foreligger en positiv udtalelse fra den 
etiske komité, og den kompetente 
myndighed ved udløbet af en fastsat frist 
ikke har fremsat indsigelse. Dette begreb 
bør opretholdes for at sikre, at tidsfristerne 
overholdes. I tilfælde af en krise på 
folkesundhedsområdet bør 
medlemsstaterne have mulighed for hurtigt 
at vurdere og godkende en ansøgning om et 
klinisk forsøg. Der bør derfor ikke 
fastsættes nogen minimumsfrister for 
godkendelse, såfremt der opstår en krise 
på folkesundhedsområdet.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til direktiv 2001/20/EF bør være mere præcis. Ifølge direktivet bør der herske 
en formodning om, at et forsøg er tilladt, således at et klinisk forsøg kan påbegyndes, hvis der 
foreligger en positiv udtalelse fra den etiske komité, og den kompetente myndighed ved 
udløbet af en fastsat frist ikke har fremsat indsigelser. I undtagelsestilfælde, der rejser særlig 
vanskelige problemer, bør der imidlertid kræves en udtrykkelig skriftlig tilladelse. Det bør 
præciseres, at afsnittets sidste sætning kun henviser til kriser på folkesundhedsområdet.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Risikoen for forsøgspersoners 
sikkerhed i et klinisk forsøg stammer 
hovedsagelig fra to kilder: 

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

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(52) Databasen bør indeholde alle relevante 
oplysninger vedrørende kliniske forsøg, 
herunder den kliniske forsøgsrapport, 
som indeholder en statistisk analyseplan 
og detaljer fra protokollen samt rådata, og 
den bør være nem at søge i. Alle
personoplysninger om forsøgspersoner, der 
deltager i et klinisk forsøg, bør registreres
i databasen i anonymiseret form og bør 
gøres offentligt tilgængelige i 
overensstemmelse med de specifikke krav 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 
2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter1 og under hensyntagen til
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retten til aktindsigt, der anerkendes ved 
artikel 42 i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder.

____________
1 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Begrundelse

Den manglende fremlæggelse af de detaljerede resultater af kliniske forsøg, i form af kliniske 
forsøgsrapporter, er til skade for videnskaben og giver et skævt billede i offentligheden 
(negative resultater offentliggøres ikke), hvilket er med til at tegne et unøjagtigt billede af et 
lægemiddels effektivitet. For eksempel har en ufuldstændig offentliggørelse af resultater ført 
til en udbredt brug af det antidepressive middel paroxetin (Seroxat) til børn og teenagere på 
trods af manglende beviser for dets effektivitet, og, hvad værre er, på trods af en øget risiko 
for selvmord i denne målgruppe.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) Denne forordning er i 
overensstemmelse med de større 
internationale vejledninger om kliniske 
forsøg såsom den seneste (2008) version af 
World Medical Associations Helsingfors-
erklæring og god klinisk praksis med rod i 
Helsingfors-erklæringen.

(63) Denne forordning er i 
overensstemmelse med de større 
internationale vejledninger om kliniske 
forsøg såsom den seneste (2008) version af 
World Medical Associations Helsingfors-
erklæring, herunder navnlig de etiske 
principper for medicinsk forskning med 
mennesker som forsøgsperson, inklusive 
forskning angående identificerbart 
menneskeligt materiale og identificerbare 
data, og god klinisk praksis med rod i 
Helsingfors-erklæringen.

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "Klinisk undersøgelse": enhver 
undersøgelse vedrørende mennesker, der 
har til formål

(1) "Klinisk forsøg": enhver undersøgelse 
vedrørende mennesker, der har til formål

(Denne ændring gælder for hele teksten; 
hvis den vedtages, skal der foretages
tilsvarende rettelser i hele teksten.)

Or. en

Begrundelse

Disse nye definitioner er for komplicerede og vanskelige at gennemføre i praksis, hvilket vil 
føre til yderligere bureaukrati. Et simpelt princip bør være, at "observationer" henhører 
under kategorien "undersøgelse", og "interventioner" hører under kategorien "forsøg". Det er 
derfor nødvendigt at genindføre den mere nøjagtige formulering fra det tidligere direktiv 
2001/20/EF.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "Klinisk forsøg": en klinisk 
undersøgelse, som opfylder en af følgende 
betingelser:

udgår

a) forsøgslægemidlerne er ikke godkendt
b) ifølge den kliniske undersøgelses 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne ikke i 
overensstemmelse med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen i den berørte 
medlemsstat
c) det fastlægges på forhånd, hvordan 
forsøgspersonen skal anvendes i 
forbindelse med en bestemt terapeutisk 
strategi, og dette følger ikke normal 
klinisk praksis i den berørte medlemsstat
d) beslutningen om at ordinere 
forsøgslægemidlet træffes sammen med 
beslutningen om at inddrage 
forsøgspersonen i den kliniske 
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undersøgelse
e) diagnose- eller kontrolprocedure ud 
over normal klinisk praksis anvendes over 
for forsøgspersonerne.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til foregående afsnit.

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) forsøgslægemidlerne er godkendt
b) ifølge det kliniske forsøgs 
forsøgsprotokol anvendes 
forsøgslægemidlerne i overensstemmelse 
med betingelserne i 
markedsføringstilladelsen, eller de 
anvendes som standardbehandling i en af 
de berørte medlemsstater
c) den yderligere diagnose- eller 
kontrolprocedure udgør kun en minimal 
ekstra risiko eller byrde for 
forsøgspersonernes sikkerhed 
sammenlignet med normal klinisk praksis 
i en berørt medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Såfremt det godkendte forsøgslægemiddel underlægges en undersøgelse, efter det er blevet 
godkendt, sker det på grundlag af en mistanke om manglende effektivitet eller om en ekstra 
risiko for patienters sikkerhed i forhold til normal klinisk praksis, også selv om det anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i markedsføringstilladelsen. Eksempler herpå er 
Regulate-undersøgelsen, som anvender benflourex (Mediator) og Vigor-undersøgelsen, som 
anvender rofecoxib (Vioxx).



PA\925315DA.doc 11/27 PE504.167v01-00

DA

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) "Væsentlig ændring": enhver ændring 
af et aspekt af det kliniske forsøg,
inklusive afbrydelse af forsøget og 
ændring af antallet af personer, der 
deltager i forsøget, som foretages efter 
meddelelsen af den beslutning, der er 
omhandlet i artikel 8, 14, 19, 20 og 23, og 
som kan få en væsentlig indvirkning på 
forsøgspersonens sikkerhed eller 
rettigheder eller på pålideligheden eller 
robustheden af de data, der er genereret i 
det kliniske forsøg, f.eks. ændringer af 
fortolkningen af de videnskabelige 
dokumenter, der danner grundlag for 
gennemførelsen af forsøget, eller hvis der 
på anden vis er tale om væsentlige 
ændringer.

Or. en

Begrundelse

Med en afbrydelse kan sponsor undgå risikoen for, at en sådan forskel kunne miste statistisk 
signifikans ved slutningen af forsøget, hvis den skyldtes en tilfældighed. Enhver ændring 
vedrørende gennemførelse, design, metodologi, forsøgslægemiddel eller hjælpelægemiddel 
efter deres godkendelse kan skade dataenes pålidelighed og robusthed. Derfor er den mere 
præcise formulering i direktiv 2001/20/EF, artikel 10a, genindført.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) "Etisk komité": et uafhængigt 
organ i en medlemsstat, der består af 
personer fra sundhedsprofessionerne og 
lægfolk, der har til opgave at sikre, at 
personer, der deltager i et forsøg, 
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beskyttes med hensyn til rettigheder, 
sikkerhed og velfærd, samt at fremtræde 
som garant over for offentligheden for 
denne beskyttelse, bl.a. ved at fremsætte 
udtalelser om forsøgsprotokollen, 
investigatorernes egnethed, faciliteter 
samt de metoder og det materiale, der skal 
anvendes for at informere 
forsøgspersonerne med henblik på at 
opnå deres informerede samtykke

Or. en

Begrundelse

Genindførelse af definitionen fra direktiv 2001/20/EF.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) "Hændelse": enhver uønsket 
medicinsk hændelse hos en forsøgsperson i 
et klinisk forsøg efter behandling med et 
lægemiddel, uden at der nødvendigvis er 
sammenhæng mellem denne behandling 
og den uønskede hændelse.

(28) "Bivirkning": enhver uønsket 
medicinsk hændelse hos en forsøgsperson i 
et klinisk forsøg efter behandling med et 
lægemiddel, uanset dosis.

(Denne ændring vedrører hele teksten; 
hvis den vedtages, skal der foretages 
tilsvarende rettelser i hele teksten.)

Or. en

Begrundelse

Genindførelse af den gode formulering fra det tidligere direktiv 2001/20/EF.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 30 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) "Klinisk undersøgelsesrapport": en 
rapport, som indeholder den fulde 
protokol og dens eventuelle efterfølgende 
ændringer, en statistisk analyseplan, 
resumé af effekt- og sikkerhedsdata for 
alle resultater samt individuelle, 
anonymiserede patientdata i form af 
tabeller eller lister.

Or. en

Begrundelse

Den manglende inddragelse af rapporter vedrørende kliniske undersøgelser i systematiske 
vurderinger fører til en ufuldstændig evidensbasis og potentielt skævvredne konklusioner 
vedrørende effekterne af en intervention (f.eks. overvurderede publicerede data alene 
vedrørende reboxetin faktisk de gavnlige virkninger af reboxetin med op til 115 % i forhold til 
placebo og undervurderede også de skadelige virkninger). Et andet eksempel er 
neuraminidase inhibitor oseltamivir (Tamiflu), som medlemsstaterne lagrede millioner af, 
uden at der forelå dokumentation for, at det var effektivt over for alvorlige komplikationer i 
forbindelse med influenza.

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Hvis data ikke registreres fyldestgørende, bliver forskningen overflødig. Den manglende 
fremlæggelse af de detaljerede resultater af kliniske forsøg, i form af kliniske 
undersøgelsesrapporter, er til skade for videnskaben og giver et skævt billede i offentligheden 
(negative resultater offentliggøres ikke), hvilket er med til at tegne et unøjagtigt billede af et 
lægemiddels effektivitet.



PE504.167v01-00 14/27 PA\925315DA.doc

DA

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 3 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hvis data, der genereres i det kliniske 
forsøg, omhandler en dokumenteret 
mangel i den videnskabelige viden, som 
ikke ville kunne fremskaffes på anden vis.

Or. en

Begrundelse

God kvalitet og etiske kliniske forsøg bør være udformet til at generere relevante data for 
forskningen i mennesker og midlerne til at forbedre dets forhold, og denne viden bør 
registreres med henblik på fremtidig konsultation. Der bør ikke indledes ny forskning, 
medmindre de spørgsmål, der ønskes besvaret, på tidspunktet for forskningens igangsættelse 
ikke kan besvares tilfredsstillende med den eksisterende dokumentation, f.eks. ved hjælp af en 
Cochrane-gennemgang.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 a
Retningslinjer for de etiske komitéer og 

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

Or. en
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Begrundelse

Ifølge Helsingfors-erklæringen og Oviedo-konventionen må der kun foretages forskning på 
forsøgspersoner, hvis forskningsprojektet er godkendt af det kompetente organ efter en 
tværfaglig vurdering af, om projektet er etisk forsvarligt. Det fastsættes i artikel 28, stk. 2, i 
denne forordning, at "Hensynet til forsøgspersonernes rettigheder, sikkerhed og velfærd går 
forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser". Medlemsstaternes godkendelse 
skal derfor afhænge af den beslutning, som deres kompetente etiske komité træffer.

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

forsøgspersonernes lighed med de 
påtænkte brugere af lægemidlet, for så 
vidt angår alder, køn, samt hvorvidt 
forsøgspersonerne er raske frivillige eller 
patienter

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at lægemidler er så effektive som muligt, bør de testes på en gruppe, som ligner 
den gruppe, der skal anvende lægemidlerne, f.eks. metaboliseres visse stoffer anderledes af 
kvinder end af mænd.

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Vurderingsrapporten indsendes via 
EU-portalen, lagres i EU-databasen, og 
gøres offentligt tilgængelig.

Or. en

Begrundelse

Vurderingsrapporten skal gøres offentligt tilgængelig for at give borgerne tillid til 
godkendelsesproceduren.
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Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) den etiske komité afviser at godkende 
gennemførelsen af det kliniske forsøg i 
den berørte medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Sponsor kan trække ansøgningen tilbage 
på et hvilket som helst tidspunkt indtil 
vurderingsdatoen. I så fald trækkes 
ansøgningen tilbage i alle berørte 
medlemsstater.

Sponsor kan trække ansøgningen tilbage på 
et hvilket som helst tidspunkt indtil 
vurderingsdatoen. I så fald trækkes 
ansøgningen tilbage i alle berørte 
medlemsstater. Der gemmes en optegnelse 
over tilbagetrukne ansøgninger i EU-
databasen, og begrundelserne for hver 
enkelt tilbagetrækning angives.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre indblik i, hvorfor ansøgninger om kliniske forsøg 
trækkes tilbage. Der findes en række reelle grunde til at trække en ansøgning tilbage eller 
standse et klinisk forsøg, f.eks. på grund af patientsikkerheden og produktets effektivitet. Der 
angives også ofte kommercielle grunde til at afbryde forsøg. Hvis en ansøgning om et klinisk 
forsøg udelukkende trækkes tilbage af kommercielle grunde, er det uetisk, idet det frarøver 
patienterne og samfundet muligheden for, at der kan fremstilles et potentielt effektivt nyt 
lægemiddel.

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

 En væsentlig ændring må kun 
gennemføres, hvis den er godkendt efter 
den procedure, der er fastsat i dette kapitel.

En væsentlig ændring må kun 
gennemføres, hvis den er godkendt efter 
den procedure, der er fastsat i dette kapitel, 
og hvis den på forhånd er godkendt af en 
etisk komité.

Or. en

Begrundelse

Eftersom en væsentlig ændring defineres som en "ændring (...), som kan få en væsentlig 
indvirkning på forsøgspersonens sikkerhed eller rettigheder eller på pålideligheden eller 
robustheden af de data, der er genereret i det kliniske forsøg", bør den procedure, der er 
gældende for godkendelse af et klinisk forsøg, også gælde i dette tilfælde.

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Der henvises til betragtning 11 i direktiv 2001/20/EF, som ikke giver de kompetente 
myndigheder mulighed for at foretage en stiltiende godkendelse, hvis der ikke foreligger en 
udtalelse til fordel for det kliniske forsøg fra den etiske komité.

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis det kliniske forsøg gennemføres 
uden for Unionen, skal det overholde 
principper svarende til dem, der er fastsat i 
denne forordning, med hensyn til 
forsøgspersoners rettigheder og sikkerhed 
og pålideligheden og robustheden af data 
genereret i det kliniske forsøg.

5. Hvis det kliniske forsøg gennemføres 
uden for Unionen, skal det fuldt ud
overholde de principper, der er fastsat i 
denne forordning, med hensyn til 
forsøgspersoners rettigheder og
velbefindende samt sikkerhed og 
pålideligheden og robustheden af data 
genereret i det kliniske forsøg.

Or. en

Begrundelse

Kravene til kliniske forsøg, der gennemføres uden for EU, bør være de samme som de krav, 
der er fastsat i forslaget til forordning. En sidestilling af disse principper vil give sponsorer 
mulighed for at foretage varierende fortolkninger.

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 og 1 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Informeret samtykke skal være skriftligt, 
dateret og underskrevet og afgivet frivilligt 
af forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant efter at være blevet grundigt
informeret om det kliniske forsøgs art,
varighed, betydning, rækkevidde og risici, 
herunder også om det kliniske forsøg skal 
indstilles, eventuelle alternativer til 
behandling samt om ethvert andet 
forhold, som fastsat i national lovgivning.
Oplysningerne og det informerede 
samtykke skal være behørigt dokumenteret. 
Hvis forsøgspersonen ikke er stand til at 
skrive, kan der i undtagelsestilfælde 
afgives mundtligt samtykke i nærværelse af 
mindst ét upartisk vidne, som 
forsøgspersonen stoler på. 
Forsøgspersonen eller dennes juridiske 
repræsentant får udleveret en kopi af det 
dokument, ved hvilket der er givet 
informeret samtykke.

1a. Det skriftlige informerede samtykke 
skal systematisk indeholde to angivelser:
Forsøgets registreringsnummer i EU-
portalen, og
en erklæring om, at resultaterne vil blive 
gjort offentligt tilgængelige på EU-
portalen inden for et år efter forsøgets 
færdiggørelse, samt en angivelse af en 
omtrentlig dato.

Or. en

Begrundelse

Genindførelse af minimumsreglerne i direktiv 2001/20/EF for oplysninger, der skal angives i 
det informerede samtykke, hvilket har til formål at sikre EU's borgere lige rettigheder. Det 
"upartiske vidne" skal identificeres og underskriver formularen til informeret samtykke for 
forsøgspersonen.

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 a (nyt) og 3 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en sponsor ikke opfylder 
forpligtelsen jf. stk. 3, iværksætter den 
berørte medlemsstat harmoniserede 
sanktioner. Beløbet bør være op til 7 000 
EUR for de første 30 dage med 
manglende overholdelse af forpligtelsen 
og op til 7 000 EUR for enhver yderligere 
forsinkelse, indtil forpligtelsen opfyldes.
3b. Der skal som en del af det fælles 
tekniske dokument også indsendes en 
formular, hvori det attesteres, at 
forpligtelsen i stk. 3 overholdes.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør anvende afskrækkende og harmoniserede sanktioner for at tilskynde 
sponsoren til at indberette alle oplysninger til de kompetente myndigheder senest et år efter 
det kliniske forsøgs afslutning. Denne form for sanktioner anvendes i USA (op til 10 000 USD 
i civil bødestraf i de første 30 dage + op til 10 000 USD i dagsbøder efter de første 30 dage, 
indtil overtrædelsen er afhjulpet. Dette vil sikre patienternes tillid til processen.

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest et år efter det kliniske forsøgs 
afslutning indsender sponsor et resumé af 
det kliniske forsøgs resultater samt en 
klinisk undersøgelsesrapport til EU-
databasen. Alle nye ansøgninger om 
kliniske forsøg fra en given sponsor 
evalueres først efter, at de kliniske 
undersøgelsesrapporter vedrørende 
sponsorens tidligere registrerede og 
godkendte forsøg er indsendt til EU-
databasen. Sponsorer skal fremlægge en 
begrundelse for, hvorfor de ikke har 
indsendt et resumé af resultaterne og de 
kliniske undersøgelsesrapporter. 
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Begrundelsen gøres offentligt tilgængelig.

Or. en

Begrundelse

Den manglende fremlæggelse af de detaljerede resultater af kliniske forsøg, i form af kliniske 
forsøgsrapporter, er til skade for videnskaben og giver et skævt billede i offentligheden 
(negative resultater offentliggøres ikke), hvilket er med til at tegne et unøjagtigt billede af et 
lægemiddels effektivitet. For eksempel har en ufuldstændig offentliggørelse af resultater ført 
til en udbredt brug af det antidepressive middel paroxetin (Seroxat) til børn og teenagere på 
trods af manglende beviser for dets effektivitet, og, hvad værre er, på trods af en øget risiko 
for selvmord i denne målgruppe.

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis det af videnskabelige grunde, som er 
behørigt begrundede og godkendt af en 
etisk komité, imidlertid ikke er muligt at 
indsende et resumé af resultaterne samt 
den kliniske undersøgelsesrapport inden 
for et år, indsendes de, så snart de
foreligger. I så fald specificeres det i 
protokollen, hvornår resultaterne og den 
kliniske undersøgelsesrapport vil
foreligge, sammen med en forklaring.

Or. en

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved anvendelsen af denne forordning 
gælder, at hvis et suspenderet eller 
midlertidigt standset klinisk forsøg ikke 
genoptages, betragtes datoen for sponsors 
beslutning om ikke at genoptage det 

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

kliniske forsøg som det kliniske forsøgs 
afslutning. I tilfælde af en afbrydelse 
betragtes datoen for afbrydelsen som 
datoen for det kliniske forsøgs afslutning.
Efter 12 måneders midlertidig standsning 
offentliggøres data fra det kliniske forsøg, 
også selv om de måtte være 
ufuldstændige.

Or. en

Begrundelse

Det bør undgås at anvende midlertidige standsninger af ubestemt varighed, hvis formålet 
reelt er at forhindre resultater i at blive offentliggjort.

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Investigator indberetter straks alvorlige 
hændelser til sponsor. Investigator 
registrerer alle alvorlige hændelser og 
indsender kopier til den etiske komité 
samt til EU-databasen via EU-portalen. 
Om nødvendigt sender investigator en 
opfølgningsrapport til sponsor. Efter 
indsendelsen af denne rapport udarbejdes 
detaljerede, skriftlige rapporter, som 
sendes til de etiske komitéer og
medlemsstaterne og lagres i EU-
databasen.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsproblemer vedrørende lægemidler kan kun identificeres og afhjælpes rettidigt, hvis 
der indsamles nøjagtige og fuldstændige rapporter over hændelser, som gør det muligt at 
begrænse risici for folkesundheden, som det er muligt at forebygge, samt undgå unødvendige 
sundhedsomkostninger.
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Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Alle oplysninger om det kliniske forsøg 
registreres, behandles, håndteres og 
opbevares i kliniske 
undersøgelsesrapporter, som er nemme at 
søge i, således at det bliver muligt at 
foretage korrekt indberetning, fortolkning 
og efterprøvning, samtidig med at 
fortroligheden af optegnelser og 
forsøgspersonernes personoplysninger 
beskyttes i overensstemmelse med den 
gældende lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger.

Or. en

Begrundelse

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



PE504.167v01-00 24/27 PA\925315DA.doc

DA

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Masterfilen for det kliniske forsøg
opbevares tidsubegrænset.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Når inspektionsrapporten stilles til 
rådighed for sponsor, sikrer den i første 
afsnit omhandlede medlemsstat, at 
fortroligheden beskyttes.

Der offentliggøres et resumé af
inspektionsrapporten.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes inspektorer er ofte offentligt lønnede, og både deres mission og mandat er 
af offentlig interesse. Derudover har forsøgspersoner, der deltager i et klinisk forsøg, ret til at 
vide, om forsøget er gennemført/gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne, så de 
kan trække deres samtykke tilbage, hvis de skulle ønske det.
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Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan foretage 
inspektioner, såfremt den finder det 
nødvendigt.

2. Kommissionen kan foretage 
inspektioner, såfremt den finder det 
nødvendigt. Der offentliggøres et resumé 
af Kommissionens inspektionsrapport.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 75.

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. EU-databasen oprettes for at gøre det 
muligt for medlemsstaternes kompetente 
myndigheder at samarbejde i det omfang, 
det er nødvendigt for anvendelsen af denne 
forordning, og at søge efter specifikke 
kliniske forsøg. Den gør det endvidere 
muligt for sponsorer at henvise til tidligere 
indgivelser af et ansøgningsdossier 
vedrørende godkendelse af et klinisk 
forsøg eller en væsentlig ændring. Den 
oprettes også for at give EU's borgere 
nem søgbar adgang til kliniske 
oplysninger om lægemidler, så de får 
mulighed for at træffe velfunderede 
beslutninger om deres helbred.

Or. en

Begrundelse

Kliniske forsøgsdata er videnskabelige data og tilhører derfor offentligheden. Patienter 
indvilliger i at deltage i kliniske forsøg, fordi deres deltagelse hjælper videnskaben med at 
gøre fremskridt og dermed gavner offentligheden. Videnskabelige fremskridt vanskeliggøres, 
hvis dataene aldrig offentliggøres. Derudover nyder industrifinansieret forskning gavn af 
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offentligt finansierede forskningsorganer, i form af adgang til investigatorer og forskerhold 
på offentlige forskningssites og offentligt finansieret grundforskning.

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. EU-databasen er offentligt tilgængelig, i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1049/2001. Hvis der er behov for 
beskyttelse af kommercielt fortrolige
oplysninger, skal det behørigt begrundes 
og dokumenteres, at offentliggørelse af 
oplysningerne vil være til urimelig stor 
skade for de kommercielle interesser. Den 
periode, hvori oplysningerne skal 
behandles fortroligt, skal behørigt angives 
og meddeles til den anmodende part, og 
der må ikke foreligge mere tungtvejende 
offentlige interesser, som kræver 
øjeblikkelig offentliggørelse.

Or. en

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 3 – led 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– beskyttelse af kommercielt fortrolige 
oplysninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 3 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– sikring af effektivt tilsyn med 
gennemførelsen af et klinisk forsøg fra 
medlemsstaternes side.

udgår

Or. en


