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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag sigter mod at højne og befordre den kliniske forskning i EU gennem skridt til at 
forenkle de nuværende regler for kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler. 
Forslaget erstatter det nugældende direktiv 2001/20/EC med en forordning til indførelse af 
moderne, ensartede retlige rammer på EU-niveau, der begrænser de bureaukratiske 
formaliteter og bringer de nationale forskelle i gennemførelsen af direktiv 2001/20/EF til 
ophør. 

Forslaget opererer med etableringen af en elektronisk database (EMA-databasen), der styres 
af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som skal indeholde rapporterede tilfælde af 
formodede alvorlige uventede bivirkninger. Endvidere opererer det med etableringen af en 
EU-dækkende central database (EU-databasen) under Kommissionens forvaltning som 
værende den fælles ansøgningsplatform for kliniske forsøg i EU. 

Ordføreren tilslutter sig de mål, der opstilles med forslaget, og glæder sig navnlig over valget 
af at anvende en forordning. Dette er det rigtige instrument til at etablere et ensartet retligt 
system for Unionen og dermed til at skabe større juridisk sikkerhed og sætte en stopper for de 
rådende reguleringsmæssige og administrative besværligheder, der er opstået som følge af 
medlemsstaternes afvigende gennemførelser og anvendelser af direktiv 2001/20/EF. 

Kliniske forsøg har en betydelig indvirkning på individets grundlæggende rettigheder, 
herunder især retten til menneskelig værdighed (artikel 1), retten til livet (artikel 2), retten til 
respekt for menneskets integritet (artikel 3), retten til respekt for privatliv og familieliv 
(artikel 7), retten til beskyttelse af personoplysninger (artikel 8), børns rettigheder (artikel 24) 
og retten til sundhedsbeskyttelse (artikel 35). Det er af essentiel betydning, at den kommende 
forordning sikrer fuldstændig efterlevelse af EU's charter om grundlæggende rettigheder. 
Omend betragtning 65 antyder, at forslaget indeholder respekten for de grundlæggende 
rettigheder og efterlever de principper, som navnlig anerkendes i EU’s charter om 
grundlæggende rettigheder, så etableres der ikke nogen specifik mekanisme til at sikre dette. 
Det er derfor nødvendigt med en bestemmelse, der sikrer, at vurderingen af respekten for de 
grundlæggende rettigheder og af de mekanismer, der opstilles for at sikre dem, indgår som led 
i vurderingsprocessen vedrørende en ansøgning om kliniske forsøg. Artikel 7, stk. 1, 31 og 
bilag I, afsnit 4, pkt. 13 og bilag II, afsnit 4, bør ændres i overensstemmelse hermed.

Gennemførelsen af kliniske forsøg indebærer behandling af personoplysninger på flere 
niveauer (som minimum af sponsorer, investigatorer, forvaltningspersonale, Kommissionen 
og EMA). Personoplysninger skal behandles ved inddeling i forskellige kategorier af data, alt 
efter hvordan forsøgspersonerne påvirkes, f.eks. forsøgspersoner involveret i kliniske forsøg, 
personer der giver ”informeret samtykke”, sponsorer, investigatorer etc. Endvidere skal der 
behandles forskellige kategorier af data, især “følsomme oplysninger”. Ordføreren glæder sig 
over, at betragtning 52 og 59 og artikel 89 (databeskyttelse) klart fastslår, at direktiv 95/46/EF 
gælder for behandlingen af personoplysninger udført i medfør af denne forordning i 
medlemsstaterne og forordning (EF) nr. 45/2001 om behandling af personoplysninger hos 
Kommissionen og EMA inden for rammerne af denne forordning. 

Den elektroniske database for indberetninger etableret af Det Europæiske Lægemiddelagentur 
(EMA) bør ikke indeholde personoplysninger, der kan gøre det muligt at identificere 
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patienter. Den bør kun indeholde anonymiseret data (nøglekodet data) der alene gør det 
muligt at tillade identifikation af den forsøgsperson, dataene vedrører, på det niveau, hvor der 
reelt er brug for disse oplysninger (eksempelvis for at kunne yde den nødvendige behandling), 
hvorimod direkte identifikation af forsøgspersonen i EMA-databasen gøres umuligt. Dette bør 
fremgå af artikel 36 i forslaget. 

Formålet med EU-databasen (artikel 78) er at rationaliseret og befordre 
informationsstrømmene mellem sponsorer og medlemsstater og medlemsstaterne imellem. 
Betragtning 52 fastsætter ganske vist, at der ikke bør registreres personoplysninger om 
forsøgspersoner, der deltager i et klinisk forsøg, i EU-databasen, men formuleringen i 
artikel 78 er uklar. Heri fastsættes “indføjelse af personoplysninger i EU-databasen i det 
omfang, dette er nødvendigt for at tjene formålene med databasens oprettelse”. Dette 
udelukker ikke indføjelse af personoplysninger om patienter. Eftersom et forbud mod 
behandling af patienters personoplysninger i EU-databasen er et af de essentielle elementer, 
bør artikel 78, stk. 4, ændres således, at denne betingelse klart fremgår, idet en betragtning 
ikke er tilstrækkelig, al den stund at den mangler juridisk bindende kraft. 

Artikel 78, stk. 7, henviser til dataomhandlede forsøgspersoners ret til informationer og 
aktindsigt, herunder berigtigelser og sletninger. Den fastsætter en frist på 60 dage fra den 
dataomhandlede persons indgivelse af en anmodning til berigtigelse eller sletning af 
personoplysninger. Denne bestemmelse bør færdiggøres med henblik på at indarbejde retten 
til at blokere personoplysninger, som er anerkendt i EU’s databeskyttelsesret tillige med heraf 
afledte rettigheder, der henvises til i denne bestemmelse. 

Forslaget indeholder ikke nogen bestemmelse vedrørende bevaringsperioden for sager og 
personoplysninger behandlet inden for EMS-databasen eller EU-databasen. Fastsættelsen af 
en bevaringsperiode er et grundlæggende databeskyttelsesprincip. Grunden til, at der ikke er 
fastsat en bevaringsfrist, er tilsyneladende, at det er nødvendigt at opbevare investigatorernes 
personoplysninger i en længere årrække efter afslutningen på de kliniske forsøg for 
efterfølgende at kunne afdække tilfælde af misbrug. Dette hensyn retfærdiggør imidlertid ikke 
en ubegrænset bevaringsperiode for personoplysninger. EU-databeskyttelsesloven åbner 
mulighed for at fastsætte længere bevaringsperioder for personoplysninger i tilfælde 
omhandlende videnskabelig forskning, forudsat at der indføres hensigtsmæssige 
sikkerhedsforanstaltninger. Ordføreren mener derfor, at der bør fastsættes tilstrækkelige og 
hensigtsmæssigt lange databevaringsperioder, der vil gøre det muligt efterfølgende at afdække 
tilfælde af misbrug af kliniske forsøg. 

De stillede ændringsforslag vil betyde en forbedring af forslagets juridiske sikkerhed og vil 
styrke sikkerhedsmekanismerne og beskyttelsen af individer og dermed sikre 
overensstemmelse med artikel 8 i EU’s charter, artikel 16 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) vurdering af, at forsøgspersonernes 
rettigheder respekteres, med hensyn til 
menneskelig værdighed, fysisk og mental 
integritet, privatliv og familieliv og børns 
rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Forslaget medgiver, at det har en stor betydning for de grundlæggende rettigheder og 
angiver, at det respekterer disse rettigheder. Det indeholder imidlertid ikke nogen mekanisme 
til at sikre denne respekt. Ændringen har til formål at sikre, at respekten for de 
grundlæggende rettigheder også inddrages i vurderingen af en ansøgning om klinisk forsøg.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Samtykke tilsidesætter ikke 
forsøgspersonernes ret til, at deres 
rettigheder respekteres med hensyn til 
menneskelig værdighed, fysisk og mental 
integritet, privatliv og familieliv og børns 
rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Samtykke skal ikke betyde en tilsidesættelse af forsøgspersonernes ret til, at deres rettigheder 
respekteres med hensyn til menneskelig værdighed, fysisk og mental integritet, privatliv og 
familieliv og børns rettigheder.
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Ændringsforslag 3

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) hensynet til patientens interesser vejer 
altid tungere end de videnskabelige og 
samfundsmæssige interesser.

Or. en

Begrundelse

Det nuværende direktiv 2001/20/EF fastsætter udtrykkeligt som betingelse for, at der kan 
foretages kliniske forsøg med mindreårige, at patientens interesser altid vejer tungere end 
videnskabelige og samfundsmæssige interesser. Denne betingelse skal bibeholdes, for at det 
står klart, at mindreåriges rettigheder beskyttes.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Personoplysninger om patienter skal 
behandles i databasen på en måde, der 
umuliggør identifikation af patienten, dog 
med undtagelse for de personer, der har 
brug for at kende patientens identitet for 
at kunne beskytte vedkommendes vitale 
interesser. Personoplysninger om 
patienter skal holdes adskilt fra andre 
oplysninger, der behandles i databasen.

Or. en

Begrundelse

Formålet med EMA-databasen er af en sådan art, at der ikke er noget behov for at kunne 
identificere patienter. Derfor bør EMS-databasen kun indeholde anonymiseret data, der alene 
muliggør identifikation af forsøgspersoner på det niveau, hvor der reelt er brug for disse 
oplysninger for, om nødvendigt, at yde patienten den nødvendige behandling. Der tages i 
dette ændringsforslag hensyn til udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse (EDPS). 



PA\930473DA.doc 7/11 PE506.211v03-00

DA

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den i stk. 1 omhandlede årlige rapport 
indeholder udelukkende aggregerede og 
anonyme data.

Or. en

Begrundelse

En årsrapport skal kun indeholde aggregerede oplysninger og behøver ikke indeholde 
persondata om patienter. Der tages i dette ændringsforslag hensyn til udtalelsen fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41 a
Personoplysninger behandlet i den 
elektroniske database, som agenturet har 
oprettet, opbevares i en periode på 
maksimalt fem år efter afslutningen af det 
kliniske forsøg. Efter udløbet af denne 
periode opbevares de behandlede 
personoplysninger separat i en yderligere 
periode på ti år i et anonymiseret format 
(nøglekodet) og med begrænset adgang i 
perioden med det formål at afdække 
tilfælde af misbrug. Ved denne periodes 
udløb slettes personoplysningerne.

Or. en

Begrundelse

Databevaring er et essentielt princip i EU’s databeskyttelseslov. Forslaget indeholder ingen 
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bestemmelser om en bevaringsperiode for data i hverken EMA- eller EU-databasen. En 
ubegrænset bevaringsperiode respekterer ikke databeskyttelsesloven. Denne ændring 
fastsætter bevaringsperioder, der er tilstrækkeligt lange til, at der efterfølgende vil kunne 
afdækkes tilfælde af misbrug af kliniske forsøg. Der tages i dette ændringsforslag hensyn til 
udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 55 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Databevaring er et essentielt princip i EU’s databeskyttelseslov. Forslaget bør fastsætte 
bevaringsperiodens maksimale og ikke minimale varighed. En minimumsbevaringsperiode 
bidrager ikke til at skabe juridisk sikkerhed. Der tages i dette ændringsforslag hensyn til 
udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. EU-databasen må kun indeholde 
personoplysninger i det omfang, dette er 
nødvendigt med henblik på stk. 2. 

4. EU-databasen må kun indeholde 
personoplysninger i det omfang, dette er 
nødvendigt med henblik på stk. 2. 
Personoplysninger om patienter, der 
deltager i kliniske forsøg, må under ingen 
omstændigheder behandles i EU-
databasen.
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Or. en

Begrundelse

Betragtning 52 erklærer, at der ikke skal registreres personoplysninger om forsøgspersoner, 
der deltager i et klinisk forsøg, i EU-databasen. Formuleringen i artikel 78 er uklar og 
udelukker ikke indføjelsen af personoplysninger om patienter. Eftersom forbuddet mod 
behandling af patienterne personoplysninger i EU-databasen er et af dennes essentielle 
elementer, skal dette klart fremgå af lovbestemmelsen herom, og ikke blot som en betragtning. 
Udtalelsen fra EDPS tages også i betragtning. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at registrerede på effektiv vis kan 
udøve deres ret til indsigt i, berigtigelse af 
og indsigelse mod deres personoplysninger 
i overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 45/2001 og national 
databeskyttelseslovgivning til 
gennemførelse af direktiv 95/46/EF. De 
sikrer, at registrerede på effektiv vis kan 
udøve deres ret til at få adgang til deres 
oplysninger, og retten til at få ukorrekte 
eller ufuldstændige oplysninger berigtiget 
og slettet. Inden for deres respektive 
ansvarsområder sikrer Kommissionen og 
medlemsstaterne, at ukorrekte og ulovligt 
behandlede oplysninger slettes i 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning. Berigtigelser og sletninger 
foretages så hurtigt som muligt og senest 
inden for 60 dage, efter at en registreret har 
anmodet herom. 

7. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at registrerede på effektiv vis kan 
udøve deres ret til indsigt i, berigtigelse og 
blokering af og indsigelse mod deres 
personoplysninger i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 45/2001 og national 
databeskyttelseslovgivning til 
gennemførelse af direktiv 95/46/EF. De 
sikrer, at registrerede på effektiv vis kan 
udøve deres ret til at få adgang til deres 
oplysninger, og retten til at få ukorrekte 
eller ufuldstændige oplysninger berigtiget, 
blokeret og slettet. Inden for deres 
respektive ansvarsområder sikrer 
Kommissionen og medlemsstaterne, at 
ukorrekte og ulovligt behandlede 
oplysninger slettes i overensstemmelse 
med den gældende lovgivning. 
Berigtigelser, blokering og sletninger 
foretages så hurtigt som muligt og senest 
inden for 60 dage, efter at en registreret har 
anmodet herom. 

Or. en

Begrundelse

Retten til at blokere personoplysninger, som også er anerkendt i EU’s databeskyttelseslov 
tillige med de rettigheder, der er omhandlet i denne artikel, skal inkluderes i dette forslag. 
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Denne ændring tager EDPS-udtalelsen i betragtning.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Personoplysninger behandlet i EU-
databasen skal opbevares i maksimalt fem 
år efter afslutningen på det kliniske 
forsøg. Efter udløbet af denne periode 
opbevares de behandlede 
personoplysninger separat i en yderligere 
periode på ti år i et anonymiseret format 
(nøglekodet) og med begrænset adgang i 
perioden med det formål at afdække 
tilfælde af misbrug. Ved denne periodes 
udløb slettes personoplysningerne.

Or. en

Begrundelse

Forslaget opererer ikke med nogen bevaringsperiode for data i EU-databasen. EU-
databeskyttelsesloven åbner mulighed for at fastsætte længere bevaringsperioder for 
personoplysninger i tilfælde omhandlende videnskabelig forskning, forudsat at der indføres 
hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. Denne ændring fastsætter bevaringsperioder, 
der er tilstrækkeligt lange til, at der efterfølgende vil kunne afdækkes tilfælde af misbrug af 
kliniske forsøg. Udtalelsen fra EDPS tages også i betragtning.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 4 – nr. 13 – led 17 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

● beskrivelse af den vurdering, der er 
foretaget, af betydningen for 
forsøgspersonernes ret til menneskelig 
værdighed, fysisk og mental integritet, for 
respekt for privatliv og familieliv og for 
børns rettigheder og af de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
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værne om disse.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at vurdere, om de kliniske forsøg respekterer de grundlæggende rettigheder 
bør ansøgningsdossieret for den indledende ansøgning indeholde en beskrivelse af den 
foretagne vurdering af indvirkningen på de grundlæggende rettigheder og de 
foranstaltninger, der er truffet for at værne herom. Dette ændringsforslag er i 
overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 4 – nr. 4 – led 3 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– beskrivelse af den vurdering, der er 
foretaget, af betydningen for 
forsøgspersonernes ret til menneskelig 
værdighed, fysisk og mental integritet, for 
respekt for privatliv og familieliv og for 
børns rettigheder og af de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
værne om disse.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at vurdere, om de kliniske forsøg respekterer de grundlæggende rettigheder 
bør ansøgningsdossieret for den indledende ansøgning indeholde en beskrivelse af den 
foretagne vurdering af indvirkningen på de grundlæggende rettigheder og de 
foranstaltninger, der er truffet for at værne herom. Dette ændringsforslag er i 
overensstemmelse med ændringsforslag 1.


