
PA\925315SV.doc PE504.167v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2012/0192(COD)

1.2.2013

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska 
prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

Föredragande: Michèle Rivasi



PE504.167v01-00 2/27 PA\925315SV.doc

SV

PA_Legam



PA\925315SV.doc 3/27 PE504.167v01-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Antagandet av direktiv 2001/20/EG utgjorde en milstolpe i utvecklingen av standarder för 
genomförande av kliniska prövningar, både inom unionen och på internationell nivå.

Detta direktiv har dock skapat svårigheter när det gäller att underlätta kliniska prövningar i 
flera medlemsstater, och det finns ett behov av harmonisering och en grundlig utvärdering av 
den befintliga lagstiftningen. Det är av yttersta vikt att de höga standarder som fastställdes i 
det tidigare direktivet följs och inte försvinner i arbetet med att förenkla förfarandena i de 
olika medlemsstaterna.

Föredragandens ändringsförslag syftar till att garantera att de höga standarderna för vård och 
behandling av patienter upprätthålls inom unionen, samtidigt som forskning och innovation 
stimuleras genom offentlig tillgång till data i form av fullständiga kliniska 
prövningsrapporter. Med tanke på den nuvarande ekonomiska krisen får vi inte slösa pengar 
på läkemedel som inte är effektiva, och allmänheten måste kunna fatta välgrundade beslut om 
sin hälsa.

Föredraganden anser att de nya definitionerna, t.ex. de nya definitionerna av begreppen 
klinisk prövning, klinisk studie och ”låginterventionsprövning” som anges i artikel 2 är 
onödigt komplicerade och lätta att misstolka. De bör i stället följa en enkel princip:
”observationer” faller under kategorin ”studie” och ”interventioner” faller under kategorin 
”prövning”. Utan en sådan ändring av den befintliga texten, och med den standardmässiga 
definitionen av en ”icke-interventionsstudie”, skulle det vara möjligt att genomföra ”kliniska 
studier” (som inte omfattas av definitionen av en klinisk prövning) utan att först erhålla 
samtycke från patienterna. Ytterligare återinförande av definitioner från detta direktiv föreslås 
också enligt samma resonemang.

Föredraganden befarar att det nuvarande förslaget försvagar etikkommittéernas nuvarande roll 
utan att ge en ordentlig rättslig grund för ett motsvarande oberoende bedömningsorgan.
Unionen bör visa respekt för mänskliga rättigheter, patientsäkerhet och höga standarder för 
etisk granskning genom att återinföra de oberoende etikkommittéerna i förordningen.

I artikel 28.2 står det att försökspersonens rättigheter, säkerhet och välbefinnande ska ges 
företräde framför vetenskapens och samhällets behov. För att uppnå dessa mål är det 
nödvändigt att göra tillstånd från medlemsstaterna avhängiga av beslutet från den 
tvärvetenskapliga och oberoende etikkommitté som är ansvarig enligt den nationella 
lagstiftningen.

Kliniska prövningsdata är vetenskapliga data som erhålls tack vare allmänhetens medverkan 
och som har en betydande inverkan på allmänheten. De tillhör därför först och främst 
allmänheten. Man bör också påminna om att en snabb och väl övervakad tillgång till 
resultaten av kliniska prövningar har en etisk aspekt, eftersom detta gör det möjligt för 
patienter att få direkt och snabb tillgång till de senaste farmakologiska rönen.

Forskningen hämmas och dess sociala värde minskar om dessa data aldrig offentliggörs.
Därför kräver föredraganden att förordningen får en tydlig formulering som ger unionens 
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medborgare tillgång till klinisk information om läkemedel så att de kan fatta välgrundade 
beslut om sin hälsa.

Föredraganden kräver också att den kliniska information som lagras i EU:s databas ska vara 
utformad som en klinisk studierapport. De erfarenheter som hittills har gjorts visar att endast 
en sammanfattning inte är tillräcklig för att skydda patientens rättigheter och intressen.
Underlåtenheten att offentliggöra detaljerade resultat från kliniska prövningar hämmar 
forskningen och leder till publiceringsbias (dvs. negativa resultat publiceras inte), vilket i sin 
tur ger en felaktig bild av ett läkemedels effekt. Till exempel ledde publiceringsbias till den 
utbredda användningen av det antidepressiva läkemedlet paroxetin hos barn och ungdomar, 
trots bristen på effekt och, vilket är än mer oroande, trots en ökad risk för självmord i denna 
befolkningsgrupp.

För ytterligare insyn kräver föredraganden att prövningspärmen ska arkiveras på obestämd 
tid, i motsats till de föreslagna fem åren. 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, 
därför är det viktigt att garantera att prövningspärmen arkiveras på obestämd tid.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den definition av kliniska prövningar 
som finns i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar rörande tillämpning 
av god klinisk sed vid kliniska prövningar 
av humanläkemedel bör förtydligas.
Begreppet klinisk prövning bör definieras 
mer precist genom att man inför det mer 
övergripande begreppet klinisk studie, där 
kliniska prövningar ingår som en 
kategori. Denna kategori bör definieras 
på grundval av specifika kriterier. Ett 
sådant förhållningssätt tar hänsyn till 
internationella riktlinjer och är i linje 
med EU:s lagstiftning om läkemedel, där 
man skiljer mellan begreppen ”klinisk 

(3) Den definition av kliniska prövningar 
som finns i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar rörande tillämpning 
av god klinisk sed vid kliniska prövningar 
av humanläkemedel behöver inte ändras, 
och många andra definitioner i det 
tidigare direktivet bör finnas kvar.
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prövning” och ”icke-interventionsstudie”.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Förfarandet bör vara flexibelt och 
effektivt för att undvika att kliniska 
prövningars start fördröjs av administrativa 
skäl.

(7) Förfarandet bör vara flexibelt och 
effektivt för att undvika att kliniska 
prövningars start fördröjs av administrativa 
skäl, utan att man ger avkall på 
patientsäkerheten eller folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Tidsfristerna för bedömning av 
ansökningar som gäller kliniska prövningar 
bör vara så långa att dokumentationen 
hinner granskas, samtidigt som det är 
viktigt att se till att nya, innovativa 
behandlingar snabbt kan tas i bruk och att 
unionen förblir en attraktiv plats för 
genomförande av kliniska prövningar. Mot 
bakgrund av detta infördes begreppet tyst
godkännande i direktiv 2001/20/EG. För 
att säkerställa att tidsfristerna hålls bör 
detta begrepp bibehållas. Vid ett eventuellt 
hot mot folkhälsan bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt bedöma och 
godkänna en ansökan om klinisk prövning.
Därför bör inga minimitidsfrister för 
godkännande beviljas.

(8) Tidsfristerna för bedömning av 
ansökningar som gäller kliniska prövningar 
bör vara så långa att dokumentationen 
hinner granskas, samtidigt som det är 
viktigt att se till att nya, innovativa 
behandlingar snabbt kan tas i bruk och att 
unionen förblir en attraktiv plats för 
genomförande av kliniska prövningar. Mot 
bakgrund av detta infördes i 
direktiv 2001/20/EG begreppet implicit 
godkännande om det föreligger ett positivt 
yttrande från etikkommittén och om den 
behöriga myndigheten inom tidsfristen 
inte gjort några invändningar. För att 
säkerställa att tidsfristerna hålls bör detta 
begrepp bibehållas. Vid ett eventuellt hot 
mot folkhälsan bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt bedöma och 
godkänna en ansökan om klinisk prövning.
Vid ett eventuellt hot mot folkhälsan bör 
därför inga minimitidsfrister för 
godkännande beviljas.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till direktiv 2001/20/EG bör vara mer exakt. Enligt direktivet bör ett tillstånd 
vara implicit om det föreligger ett positivt yttrande från etikkommittén och om den behöriga 
myndigheten inom den givna tidsfristen inte gjort några invändningar. I undantagsfall som 
ger upphov till särskilt svåra frågeställningar bör dock ett explicit skriftligt tillstånd krävas.
Det bör framgå tydligare att den sista meningen i stycket endast avser hot mot folkhälsan.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Riskerna för försökspersonernas 
säkerhet vid kliniska prövningar har sin 
grund i två källor, nämligen 
prövningsläkemedlet och interventionen.

utgår
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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.

Or. en

Ändringsförslag 6

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.
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.

(52) Databasen bör innehålla all relevant 
information om den kliniska prövningen,
inklusive den kliniska prövningsrapporten 
med en statistisk analysplan och uppgifter 
om prövningsprotokollet samt rådata, och 
den bör vara i ett format som är enkelt att 
söka i. Alla personuppgifter från 
försökspersoner som deltar i en klinisk 
prövning bör avidentifieras i databasen 
och informationen bör vara offentlig i 
enlighet med de särskilda kraven i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1049/2001 av den 
30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
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Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar1 och med 
tanke på rätten att få till tillgång till 
handlingar, som erkänns i artikel 42 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna i 
Europeiska unionen.
____________
1 EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Motivering

Underlåtenheten att offentliggöra detaljerade resultat från kliniska prövningar i form av 
kliniska prövningsrapporter hämmar forskningen och leder till publiceringsbias (negativa 
resultat publiceras inte), vilket i sin tur ger en felaktig bild av ett läkemedels effektivitet. Till 
exempel ledde publiceringsbias till den utbredda användningen av det antidepressiva 
läkemedlet paroxetin (Seroxat) hos barn och ungdomar, trots bristen på effektivitet och, vilket 
är än mer oroande, trots en ökad risk för självmord i denna befolkningsgrupp.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Denna förordning är förenlig med de 
viktigaste internationella vägledningarna 
för kliniska prövningar, till exempel den 
senaste versionen (2008) av 
Helsingforsdeklarationen, fastställd av 
World Medical Association, och
principerna för god klinisk sed som bygger 
på Helsingforsdeklarationen.

(63) Denna förordning är förenlig med de 
viktigaste internationella vägledningarna 
för kliniska prövningar, till exempel den 
senaste versionen (2008) av 
Helsingforsdeklarationen, fastställd av 
World Medical Association, särskilt etiska 
principer för medicinsk forskning på 
människor, inbegripet forskning om 
identifierbart mänskligt material och data,
samt principerna för god klinisk sed som 
bygger på Helsingforsdeklarationen.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. klinisk studie: varje undersökning 
avseende människor vilken genomförs med 
avsikten att

1. klinisk prövning: varje undersökning 
avseende människor vilken genomförs med 
avsikten att

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Dessa nya definitioner är alltför komplicerade och svåra att genomföra i praktiken, vilket 
kommer att leda till ökad byråkrati. En enkel princip bör vara att ”observationer” faller 
under kategorin ”studie” och ”interventioner” faller under kategorin ”prövning”. Det är 
därför nödvändigt att återinföra den exaktare ordalydelsen från det tidigare 
direktivet 2001/20/EG.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. klinisk prövning: klinisk studie där utgår
a) prövningsläkemedlen inte är godkända, 
eller
b) prövningsläkemedlen enligt protokollet 
till den kliniska studien inte används i 
enlighet med villkoren i godkännandet för 
försäljning i den berörda medlemsstaten, 
eller
c) den behandlingsstrategi som ska 
tillämpas på försökspersonen fastställs i 
förväg och inte följer vad som är normal 
klinisk praxis i den berörda 
medlemsstaten, eller
d) beslutet att förskriva 



PE504.167v01-00 10/27 PA\925315SV.doc

SV

prövningsläkemedlet fattas samtidigt som 
beslutet att inkludera försökspersonen i 
den kliniska studien, eller
e) förfarandena för diagnostik eller 
övervakning utöver normal klinisk praxis 
ska tillämpas på försökspersonerna.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. låginterventionsprövning: klinisk 
prövning där

utgår

a) prövningsläkemedlen är godkända,
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
c) de kompletterande förfarandena för 
diagnostik eller övervakning inte bidrar 
mer än minimalt till risken eller bördan i 
fråga om försökspersonernas säkerhet 
jämfört med normal klinisk praxis i 
någon av de berörda medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

När ett godkänt prövningsläkemedel är föremål för en studie efter godkännandet sker det 
enbart på grund av att det finns misstankar om att effekten är otillräcklig eller att det 
föreligger en ökad risk för patienternas säkerhet jämfört med normal klinisk praxis även om 
det används i enlighet med villkoren i godkännandet för försäljning. Detta var fallet med 
Regulate-studien om benfluorex (Mediator) och med Vigor-studien om rofecoxib (Vioxx).
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. väsentlig ändring: varje ändring 
rörande någon aspekt av den kliniska 
prövningen som görs efter underrättelsen 
om det beslut som avses i artiklarna 8, 14, 
19, 20 och 23 och som sannolikt kommer 
att ha en betydande inverkan på 
försökspersonernas säkerhet eller 
rättigheter eller på tillförlitligheten och 
robustheten hos de data som genereras vid 
den kliniska prövningen.

12. väsentlig ändring: varje ändring 
rörande någon aspekt av den kliniska 
prövningen, t.ex. om prövningen avslutas i 
förtid eller om antalet försökspersoner 
som deltar i prövningen förändras, som 
görs efter underrättelsen om det beslut som 
avses i artiklarna 8, 14, 19, 20 och 23 och 
som skulle kunna ha en betydande 
inverkan på försökspersonernas säkerhet 
eller rättigheter eller på tillförlitligheten 
och robustheten hos de data som genereras 
vid den kliniska prövningen, dvs. ändra 
tolkningen av de vetenskapliga dokument 
som stöder prövningens utförande eller 
om ändringarna är betydelsefulla av 
något annat skäl.

Or. en

Motivering

Genom att avsluta prövningen i förtid kan sponsorn undvika risken att en sådan skillnad 
förlorar statistisk signifikans under slutet av prövningen om den berodde på faran. Eventuella 
ändringar i genomförandet, utformningen, metoden, prövningsläkemedlet eller 
tilläggsläkemedlet hos kliniska prövningar efter det att de har godkänts kan försämra datans 
tillförlitlighet och robusthet. Därför har den mer exakta formuleringen från artikel 10a i 
direktiv 2001/20/EG återinförts.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. etikkommitté: oberoende organ i en 
medlemsstat bestående av 
yrkesverksamma inom vården och lekmän 
med uppgift att skydda 
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försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande och att i detta avseende 
skapa förtroende hos allmänheten, bland 
annat genom att avge yttranden om 
prövningsprotokollet, om prövarnas 
lämplighet, om utrustningen samt om de 
metoder och de dokument som ska 
användas för att informera 
försökspersonerna så att dessa kan lämna 
sitt informerade samtycke.

Or. en

Motivering

Återinförande av definitionen i direktiv 2001/20/EG.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. incident: varje ogynnsam medicinsk 
händelse som inträffar hos en 
försöksperson vid administreringen av ett 
läkemedel, men som inte nödvändigtvis 
har orsakssamband med behandlingen i 
fråga.

28. biverkning: varje ogynnsam medicinsk 
händelse som inträffar hos en 
försöksperson vid administreringen av ett 
läkemedel, oavsett dos.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Återinförande av den goda formuleringen från det tidigare direktivet 2001/20/EG.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 30a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

30a. klinisk studierapport: en rapport som 
innehåller hela prövningsprotokollet och 
dess eventuella senare ändringar, en 
statistisk analysplan, en sammanfattning 
av effekterna och säkerhetsdata för alla 
utfall samt individuella anonymiserade 
patientdata i form av tabeller eller 
förteckningar.

Or. en

Motivering

Att inte ta med kliniska studierapporter i systematiska granskningar leder till en ofullständig 
faktabas och potentiellt partiska slutsatser om effekterna av en intervention. Exempel: enbart 
publicerade data om reboxetin överskattade faktiskt fördelarna med reboxetin med upp till 
115 procent jämfört med placebo och underskattade också skadorna. Exempel 2: miljontals 
doser av neuraminidashämmaren oseltamivir (Tamiflu) lagrades av medlemsstaterna utan att 
effekten på viktiga komplikationer av influensa hade bevisats.

Ändringsförslag 15

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, 
robusta och fullständigt registrerade, och

Or. en

Motivering

Om data inte är fullständigt registrerade blir forskningen överflödig. Underlåtenheten att 
offentliggöra detaljerade resultat från kliniska prövningar i form av kliniska 
prövningsrapporter hämmar forskningen och leder till publiceringsbias (negativa resultat 
publiceras inte), vilket i sin tur ger en felaktig bild av ett läkemedels effektivitet.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – strecksats 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– de data som genereras i den kliniska 
prövningen berör en dokumenterad lucka 
i forskningen som inte kan fyllas på annat 
sätt.

Or. en

Motivering

God kvalitet och etiska kliniska prövningar bör utformas för att generera relevanta data för 
vetenskaplig kunskap om människan och om metoder för att förbättra människans tillstånd, 
och denna kunskap bör dokumenteras för framtiden. Ny forskning bör inte genomföras om de 
frågor som den avser att besvara kan besvaras tillfredsställande med den information som 
finns tillgänglig vid den tidpunkt då forskningen inleds, t.ex. i Cochrane-översikter.

Ändringsförslag 17

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 berörd 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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Motivering

Helsingforsdeklarationen och Oviedokonventionen uppger att ”forskning på en person endast 
får utföras om … forskningsprojektet har godkänts av den behöriga myndigheten efter ...
tvärvetenskaplig granskning av dess etiska godtagbarhet”. I artikel 28.2 i denna förordning 
står det: ”Försökspersonens rättigheter, säkerhet och välbefinnande ska ges företräde 
framför… vetenskapens och samhällets behov”. För att tillstånd från medlemsstaterna ska 
vara konsekventa måste de vara avhängiga av beslutet från deras ansvariga etikkommitté.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– likheten mellan försökspersonerna och 
de avsedda mottagarna av läkemedlen i 
form av ålder och kön samt huruvida 
försökspersonerna är friska frivilliga eller 
patienter,

Or. en

Motivering

För att läkemedlen ska bli så effektiva som möjligt bör de testas på populationer som liknar 
den tilltänkta målgruppen, t.ex. metaboliseras vissa läkemedel olika av kvinnor och män.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Utredningsrapporten ska lämnas in 
via EU-portalen, lagras i EU-databasen 
och göras tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Motivering

Utredningsrapporten ska göras tillgänglig för allmänheten för att öka allmänhetens 
förtroende för tillståndsförfarandet.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Etikkommitténs beslut att inte 
godkänna genomförandet av den kliniska 
prövningen i den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn får återkalla sin ansökan när som 
helst fram till bedömningsdatumet. I ett 
sådant fall ska ansökan återkallas med 
avseende på alla berörda medlemsstater.

Sponsorn får återkalla sin ansökan när som 
helst fram till bedömningsdatumet. I ett 
sådant fall ska ansökan återkallas med 
avseende på alla berörda medlemsstater.
En förteckning över återkallade 
ansökningar ska sparas i EU-databasen 
och skälen för varje återkallande ska 
anges.

Or. en

Motivering

Denna ändring är ett försök att få lite inblick i varför ansökningar om kliniska prövningar 
återkallas. Det finns ett antal genuina skäl att återkalla en ansökan eller stoppa en klinisk 
prövning när det gäller patienternas säkerhet och produktens effekt. Kommersiella skäl 
brukar också framhållas som en motivering till att avbryta prövningar. Att återkalla en 
ansökan om klinisk prövning av enbart kommersiella skäl är oetiskt eftersom det berövar 
patienterna och samhället en potentiellt effektiv medicinsk innovation.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

En väsentlig ändring får endast genomföras 
om den har beviljats tillstånd i enlighet 
med det förfarande som föreskrivs i detta 
kapitel.

En väsentlig ändring får endast genomföras 
om den har beviljats tillstånd i enlighet 
med det förfarande som föreskrivs i detta 
kapitel och om den redan har godkänts av 
en etikkommitté.

Or. en

Motivering

Eftersom en väsentlig ändring definieras som en ”ändring (…) som sannolikt kommer att ha 
en betydande inverkan på försökspersonernas säkerhet eller rättigheter eller på 
tillförlitligheten och robustheten hos de data som genereras vid den kliniska prövningen”, bör 
samma förfarande gälla som vid godkännande av en klinisk prövning.

Ändringsförslag 23

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.

utgår

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 24

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4
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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 aspekter som omfattas av 
del I i utredningsrapporten betraktas som 
den berörda medlemsstatens beslut om 
ansökan om godkännande av den 
väsentliga ändringen.

utgår

Or. en

Motivering

För att behålla skäl 11 i direktiv 2001/20/EG som inte medger tyst godkännande från de 
behöriga myndigheterna om inte etikkommittén har röstat för den kliniska prövningen.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en klinisk prövning har genomförts 
utanför unionen ska den följa principer 
som motsvarar de som fastställs i denna 
förordning för försökspersoners rättigheter 
och säkerhet samt tillförlitligheten och 
robustheten hos de data som genereras vid 
den kliniska prövningen.

5. Om en klinisk prövning har genomförts 
utanför unionen ska den till fullo följa de
principer som fastställs i denna förordning 
för försökspersoners rättigheter och 
välbefinnande, samt tillförlitligheten och 
robustheten hos de data som genereras vid 
den kliniska prövningen.

Or. en

Motivering

Kraven på de kliniska prövningar som genomförs utanför unionen bör vara identiska med 
kraven i den föreslagna förordningen. Formuleringen ”motsvarar de som fastställs i denna 
förordning” skulle göra det möjligt för tredjepartssponsorer att tolka detta på olika sätt.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 och 1a (ny)
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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 skriftligen ge ett 
frivilligt informerat samtycke, som ska 
vara daterat och undertecknat, efter att han 
eller hon har fått omfattande information
om prövningens art, varaktighet, betydelse, 
konsekvenser och risker, samt om den 
kliniska prövningen måste avbrytas, 
eventuella behandlingsalternativ och all 
övrig information som föreskrivs i den 
nationella lagstiftningen. Den 
information som lämnas och det 
informerade 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 som försökspersonen
har förtroende för. Försökspersonen eller 
dennes legala ställföreträdare ska få en 
kopia av det dokument genom vilket det 
informerade samtycket har getts.

1a. Två uppgifter måste alltid finnas på 
det dokument genom vilket det 
informerade samtycket ges:
– prövningens registreringsnummer i 
EU-portalen och
– ett uttalande om att resultaten kommer 
att göras tillgängliga på EU-portalen 
inom ett år efter det att prövningen har 
avslutats tillsammans med ett ungefärligt 
datum.

Or. en

Motivering

Återinförande av en minimiuppsättning av information för informerat samtycke som 
föreskrivs i direktiv 2001/20/EG, i syfte att ge lika rättigheter bland EU-medborgarna. Det 
”opartiska vittnet” bör identifieras och underteckna blanketten om informerat samtycke åt 
försökspersonen.
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3a och 3b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en sponsor inte fullgör den 
skyldighet som avses i punkt 3 ska 
harmoniserade påföljder verkställas av de 
berörda medlemsstaterna. Beloppet ska 
vara upp till 7 000 euro för de första 
30 dagarna av bristande efterlevnad och 
upp till 7 000 euro för varje ytterligare 
dag tills skyldigheterna fullgörs.
3b. Ett intyg om överensstämmelse i 
enlighet med den skyldighet som avses i 
punkt 3 ska lämnas in som en del av det 
gemensamma tekniska dokumentet.

Or. en

Motivering

För att uppmuntra sponsorn att rapportera uppgifterna till de behöriga myndigheterna inom 
ett år efter att den kliniska prövningen har avslutats bör avskräckande och harmoniserade 
påföljder mellan medlemsstaterna tillämpas. I USA förekommer sådana påföljder (vite upp 
till 10 000 dollar för de första 30 dagarna, därefter upp till 10 000 dollar för varje dag till 
dess att överträdelsen har korrigerats). Detta syftar till att öka patienternas förtroende för 
förfarandet.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Inom ett år från den kliniska 
prövningens slut ska sponsorn lämna in en 
sammanfattning av resultaten av den 
kliniska prövningen och en klinisk 
studierapport till EU-databasen. Inga nya 
ansökningar om kliniska studier från en 
viss sponsor får bedömas förrän de 
kliniska studierapporterna avseende 
sponsorns tidigare registrerade och 
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godkända studier har lämnats in till 
EU-databasen. Sponsorerna ska lämna en 
motivering till varför de inte har lämnat 
in sammanfattningen av resultaten och de 
kliniska studierapporterna. Motiveringen 
ska göras tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Motivering

Underlåtenheten att offentliggöra detaljerade resultat från kliniska prövningar i form av 
kliniska prövningsrapporter hämmar forskningen och leder till publiceringsbias (negativa 
resultat publiceras inte), vilket i sin tur ger en felaktig bild av ett läkemedels effektivitet. Till 
exempel ledde publiceringsbias till den utbredda användningen av det antidepressiva 
läkemedlet paroxetin (Seroxat) hos barn och ungdomar, trots bristen på effektivitet och, vilket 
är än mer oroande, trots en ökad risk för självmord i denna befolkningsgrupp.

Ändringsförslag 29

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.

Om det av vetenskapliga skäl, som är 
vederbörligen motiverade och godkända 
av en etikkommitté, inte är möjligt att 
lämna in en sammanfattning av resultaten 
och den kliniska studierapporten inom 
ett år ska dessa lämnas in så fort de är
tillgängliga. I detta fall ska det i 
prövningsprotokollet anges när resultaten
och den kliniska studierapporten kommer 
att finnas tillgängliga och ges en 
förklaring.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4
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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 månaders tillfälligt 
avbrott ska den kliniska prövningens data, 
även om de är ofullständiga, göras 
tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 31

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. Prövaren 
ska registrera alla allvarliga incidenter och 
skicka kopior till etikkommittén och EU-
databasen via EU-portalen. Vid behov ska 
prövaren sända en uppföljande rapport till 
sponsorn. Den omedelbara rapporten ska 
följas av detaljerade skriftliga rapporter 
och skickas till etikkommittéerna och 
medlemsstaterna och sparas i 
EU-databasen.

Or. en
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Motivering

Endast genom att samla in korrekta och fullständiga incidentrapporter kan man identifiera 
säkerhetsrisker om läkemedel och åtgärda dem i tid, och på detta sätt begränsa risker för 
folkhälsan som kan förhindras och undvika onödiga sjukvårdskostnader.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 33

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 i ett format som är 
enkelt att söka i 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.

Or. en
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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 34

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 på 
obestämd tid.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När inspektionsrapporten görs tillgänglig
för sponsorn ska den medlemsstat som 
avses i första stycket se till att sekretessen 
bevaras.

En sammanfattning av
inspektionsrapporten ska göras tillgänglig 
för allmänheten.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaternas inspektörer betalas ofta med offentliga medel och både deras uppdrag och 
mandat är i allmänhetens intresse. Dessutom har försökspersoner som deltar i en klinisk 
prövning rätt att veta om prövningen genomförs eller har genomförts i enlighet med 
regelverket så att de har möjlighet att återkalla sitt samtycke om de så önskar.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får utföra inspektioner 
om den anser det vara nödvändigt.

2. Kommissionen får utföra inspektioner 
om den anser det vara nödvändigt. En 
sammanfattning av kommissionens 
inspektionsrapport ska göras tillgänglig 
för allmänheten.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till den föreslagna ändringen av artikel 75.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2

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. Den ska också upprättas för att 
unionens medborgare ska få tillgång till 
klinisk information, i en form som är 
enkel att söka i, om läkemedel så att de 
kan fatta välgrundade beslut om sin 
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hälsa.

Or. en

Motivering

Data från kliniska prövningar betraktas som vetenskapliga data och tillhör därför 
allmänheten. Patienter går med på att delta i kliniska prövningar eftersom deras deltagande 
kommer att gynna allmänheten genom att forskningen gör framsteg. Forskningen hämmas om 
dessa data aldrig offentliggörs. Dessutom kan den industrifinansierade forskningen dra nytta 
av offentligt finansierade forskningsenheter genom att de får tillgång till prövare och 
forskargrupper vid offentliga forskningsinstitutioner samt genom den offentligt finansierade 
grundforskningen.

Ändringsförslag 38

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. När skydd 
av information som rör affärshemligheter 
ska tillämpas bör oskälig grad av 
påverkan på kommersiella intressen om 
informationen offentliggörs vederbörligen 
motiveras och dokumenteras, den 
tidsperiod då informationen ska omfattas 
av affärsmässig sekretess vederbörligen 
specificeras och meddelas till den person 
som begär informationen, och det bör inte 
finnas något övervägande allmänintresse 
som motiverar ett omedelbart 
offentliggörande.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skydd av information som rör 
affärshemligheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Säkerställande av att medlemsstaterna 
effektivt kan övervaka genomförandet av 
en klinisk prövning.

utgår

Or. en


