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Ændringsforslag 13
Daniël van der Stoep

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det bør overlades til medlemsstaterne 
at fastsætte sprogkravene til 
ansøgningsdossieret. For at sikre, at 
vurderingen af ansøgningen om 
godkendelse af et klinisk forsøg fungerer 
tilfredsstillende, bør medlemsstaterne 
overveje at acceptere et sprog, som er 
almindeligt forståeligt på det medicinske 
område, som sprog for den dokumentation, 
der ikke er rettet mod forsøgspersonen.

(21) Det bør overlades til medlemsstaterne 
at fastsætte sprogkravene til 
ansøgningsdossieret. For at sikre, at 
vurderingen af ansøgningen om 
godkendelse af et klinisk forsøg fungerer 
tilfredsstillende, bør medlemsstaterne 
overveje at acceptere engelsk som sprog 
for den dokumentation, der ikke er rettet 
mod forsøgspersonen.

Or. nl

Ændringsforslag 14
Daniël van der Stoep

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) For at medlemsstaterne kan udføre de 
aktiviteter, der er fastsat i denne 
forordning, bør de kunne opkræve gebyrer.
Medlemsstaterne må imidlertid ikke 
kræve, at der betales gebyr flere gange til 
forskellige organer, der i en given 
medlemsstat vurderer en ansøgning om 
godkendelse af et klinisk forsøg.

(55) For at medlemsstaterne kan udføre de 
aktiviteter, der er fastsat i denne 
forordning, bør de kunne opkræve gebyrer.

Or. nl

Ændringsforslag 15
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra c
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(Dette ændringsforslag vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 16
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investigator tager behørigt hensyn til et 
udtrykkeligt ønske fra en mindreårig, der 
er i stand til at danne sig en mening og til 
at vurdere denne information, om ikke at 
deltage i eller om når som helst at udgå af 
det kliniske forsøg, under hensyntagen til 
den mindreåriges alder og modenhed

c) investigator respekterer et udtrykkeligt 
ønske fra en mindreårig om ikke at deltage 
i eller om når som helst at udgå af det 
kliniske forsøg uanset den mindreåriges 
juridiske repræsentants holdning og 
uanset den mindreåriges alder eller
modenhed

Or. fr

Ændringsforslag 17
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den mindreårige deltager i proceduren 
for samtykke på en måde, der er tilpasset 
vedkommendes alder og modenhed.

2. Den mindreårige kan selv bestemme, om 
han/hun samtykker, uanset 
vedkommendes alder eller modenhed.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) For så vidt angår forsøgspersoner uden 
handleevne og mindreårige, skal det i 
stk. 1 nævnte informerede samtykke så 
hurtigt som muligt indhentes fra den 
juridiske repræsentant, og den i stk. 1 
nævnte information, skal så hurtigt som 
muligt gives til forsøgspersonen

a) For så vidt angår forsøgspersoner uden 
handleevne, skal det i stk. 1 nævnte 
informerede samtykke så hurtigt som 
muligt indhentes fra den juridiske 
repræsentant, og den i stk. 1 nævnte 
information, skal så hurtigt som muligt 
gives til forsøgspersonen

Or. fr

Ændringsforslag 19
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36a
Personoplysningerne om patienterne 
behandles i nedenstående database på en 
måde, som gør det umuligt at identificere 
dem direkte (hverken navn eller adresse 
anføres). Dog kan personer, som har brug 
for at kende patienternes identitet for at 
kunne varetage beskyttelsen af deres 
livsvigtige interesser, have mulighed for 
adgang til disse oplysninger (ved hjælp af 
en særlig kode).

Or. en

Begrundelse

Et af principperne bag Det Europæiske Lægemiddelagenturs database er, at det ikke skal 
være muligt at identificere patienterne direkte. Personoplysningerne skal derfor være knyttet 
til pseudonymer, så de kun udleveres til personer, som virkelig har brug for at kunne 
identificere deltagernes identitet, så de kan give den nødvendige behandling.

Ændringsforslag 20
Petru Constantin Luhan
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Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Personoplysningerne i agenturets 
elektroniske database opbevares, så længe 
de aktive stoffer i et eller flere 
eksperimentelle lægemidler testes, er 
under udvikling eller markedsføres i 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

Many drugs are known to have late toxicities. These may occur 10-20 years after the 
completion of the clinical trial. It is essential that EMA keeps record of long term toxicities 
(including sometimes consequences for unborn or not yet conceived children) as some of them 
may be prevented or minimised if known and described. Such long term data are essential for 
the advance of the healthcare and may potentially lead to the full re-evaluation of drugs or 
treatments already on the market. Same stands for combination of drugs and active 
substances. Deletion of any safety information about active substances, drugs or treatments 
still in use is unethical and directly jeopardise the safety and integrity of individuals having 
participated to clinical research and in some cases to their partners and children.

Ændringsforslag 21
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvert år udarbejder Kommissionen en 
rapport il Europa-Parlamentet om den 
kontrol og de inspektioner, der er 
foretaget i henhold til denne artikel.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Petru Constantin Luhan
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Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. EU-databasen indeholder ingen 
personoplysninger om forsøgsdeltagerne.

Or. en

Ændringsforslag 23
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Personoplysningerne om 
forsøgspersonerne i EU-databasen 
opbevares i en periode på maksimalt fem 
år efter afslutningen af forsøgene. Efter 
udløbet af denne periode rettes samtlige 
spørgsmål vedrørende det kliniske forsøg 
til den hovedkontaktperson, som 
investigator har angivet.

Or. en

Begrundelse

Forslaget indeholder ingen bestemmelse om, hvor længe oplysninger opbevares i EU-
databasen. EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger skaber mulighed for at 
fastsætte længere opbevaringsperioder i forbindelse med videnskabelig forskning under 
forudsætning af, at der opstilles tilstrækkelige garantier. Ændringsforslaget fastsætter en 
tilstrækkelig lang opbevaringsfrist til med tilbagevirkende kraft at kunne identificere misbrug 
i forbindelse med kliniske forsøg. Ændringsforslaget tager hensyn til udtalelsen fra 
Lægemiddelagenturet.

Ændringsforslag 24
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 12 – punkt 54 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– ved forsøg med mindreårige eller
forsøgspersoner uden handleevne skal 
procedurerne for indhentning af 
forælderens/forældrenes eller den juridiske 
repræsentants informerede samtykke og 
inddragelsen af mindreårige eller
forsøgspersoner uden handleevne beskrives

– ved forsøg med forsøgspersoner uden 
handleevne skal procedurerne for 
indhentning af forælderens/forældrenes 
eller den juridiske repræsentants 
informerede samtykke og inddragelsen af 
forsøgspersoner uden handleevne beskrives

Or. fr

Ændringsforslag 25
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 12 – punkt 54 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– ved forsøg med mindreårige skal 
procedurerne for indhentning af 
forælderens/forældrenes eller den 
juridiske repræsentants informerede 
samtykke og inddragelsen af mindreårige 
beskrives

Or. fr


