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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr. og c-lið 4. mgr. 168. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í klínískum prófunum ættu réttindi, öryggi, virðing og velsæld þátttakenda að vera tryggð og gögnin sem fást skulu 
vera áreiðanleg og traust. Hagsmunir þátttakendanna ættu alltaf að ganga fyrir öllum öðrum hagsmunum.

2)  Til að gefa færi á óháðu eftirliti með því hvort farið sé að þessum meginreglum ætti klínísk prófun að vera háð 
fyrirfram veittu leyfi.

3)  Skýra ætti núverandi skilgreiningu á klínískri prófun eins og hún er í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/20/
EB (3). Í þeim tilgangi ætti að skilgreina hugtakið „klínísk prófun“ af meiri nákvæmni með því að taka upp hugtakið 
„klínísk rannsókn“ sem er víðtækara og klínísk prófun flokkast undir. Skilgreina ætti þann flokk á grundvelli 
sértækra viðmiðana. Þessi nálgun tekur tilhlýðilegt tillit til alþjóðlegra viðmiðunarregla og er í samræmi við löggjöf 
Sambandsins um lyf sem byggir á skiptingunni milli klínískrar prófunar og rannsóknar án inngrips.

4)  Með tilskipun 2001/20/EB er miðað að því að einfalda og samhæfa stjórnsýsluákvæði sem gilda um klínískar prófanir 
innan Sambandsins. Reynslan hefur þó sýnt að samhæfð nálgun við reglusetningu um klínískar prófanir hefur aðeins 
náðst að hluta til. Það gerir framkvæmd tiltekinna klínískra prófana sérlega erfiða í mörgum aðildarríkjum. Þróun 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 158, 27.5.2014, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 213/2015 frá 25. september 
2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB C 44, 15.2.2013, bls. 99.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 3. apríl 2014 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 14. apríl 2014.
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/20/EB frá 4. apríl 2001 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um góðar klínískar 

starfsvenjur við framkvæmd klínískra prófana á lyfjum sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. EB L 121, 1.5.2001, bls. 34).
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á sviði vísinda gefur þó til kynna að klínískar prófanir í framtíðinni muni beinast í auknum mæli að sértækara 
sjúklingaþýði, s.s. undirhópum sem borin eru kennsl á í upplýsingum um genamengi. Til að nægilega margir 
sjúklingar séu í slíkum klínískum prófunum kann að vera nauðsynlegt að mörg eða öll aðildarríki taki þátt. Nýju 
málsmeðferðarreglurnar við veitingu leyfa fyrir klínískum prófunum ættu að stuðla að því að eins mörg aðildarríki 
taki þátt og unnt er. Til að einfalda málsmeðferðina við framlagningu umsóknargagna varðandi veitingu leyfis fyrir 
klínískri prófun ætti því að forðast að upplýsingar, sem eru að stórum hluta eins, séu lagðar fram margsinnis og þess 
í stað að leggja fram umsóknargögn í einu lagi fyrir öll hlutaðeigandi aðildarríki um eina umsóknargátt. Þar sem 
klínískar prófanir, sem framkvæmdar eru í einu aðildarríki, eru sömuleiðis mikilvægar fyrir klínískar rannsóknir í 
Evrópu ætti einnig að leggja fram umsóknargögnin fyrir slíkar klínískar prófanir um þessa einu vefgátt.

5)  Að því er varðar tilskipun 2001/20/EB hefur reynslan einnig sýnt að lagalegt form reglugerðar myndi gagnast 
bakhjörlum og rannsakendum, t.d. í tengslum við klínískar prófanir sem framkvæmdar eru í fleiri en einu aðildarríki, 
þar sem þeir geta stuðst við ákvæði þeirra beint, en einnig í tengslum við öryggistilkynningar og merkingar 
rannsóknarlyfja. Af þessum sökum verður mun á nálgun milli aðildarríkja haldið í lágmarki.

6)  Hlutaðeigandi aðildarríki ættu að vinna saman að mati á beiðni um veitingu leyfis fyrir klínískri prófun. Þessi 
samvinna ætti ekki að ná yfir atriði sem eru í eðli sínu landsbundin, s.s. upplýst samþykki.

7)  Til að forðast stjórnsýslulegar tafir á því að hefja klíníska prófun ætti málsmeðferðin að vera sveigjanleg og skilvirk 
án þess að það dragi úr öryggi sjúklinga eða lýðheilsu.

8)  Tímamörk fyrir mat á umsóknargögnum fyrir klínískar prófanir ættu að vera nægilega rúm til að hægt sé að meta 
gögnin ásamt því að tryggja skjótan aðgang að nýjum meðferðum með nýbreytni og tryggja að Sambandið sé 
ákjósanlegur staður til að framkvæma klínískar prófanir. Í tilskipun 2001/20/EB, með hliðsjón af þessu, var hugtakið 
um þegjandi samþykki (e. tacit authorisation) innleitt. Þessu hugtaki ætti að halda til að tryggja að tímamörkum verði 
fylgt. Ef hættuástand á sviði lýðheilsu skapast ættu aðildarríkin að eiga þess kost að geta metið og samþykkt umsókn 
um klíníska prófun með skjótum hætti. Því ætti ekki að fastsetja nein lágmarkstímamörk fyrir samþykki.

9)  Efla ætti klínískar prófanir til að þróa lyf við fátíðum sjúkdómum, eins og þau eru skilgreind í reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 141/2000 (4), og lyf sem ætluð eru þátttakendum sem hafa orðið fyrir áhrifum af alvarlegum, 
lamandi og oft lífshættulegum sjúkdómum sem hafa áhrif á mest einn einstakling af 50 000 í Sambandinu (afar 
sjaldgæfir sjúkdómar).

10)  Aðildarríkin ættu að meta á skilvirkan hátt allar umsóknir um klínískar prófanir innan tilgreindra tímamarka. Einkum 
er mikilvægt að mat sé fljótlegt og ítarlegt fyrir klínískar prófanir varðandi heilsufarsástand sem er mjög hamlandi 
og/eða lífshættulegt og meðferðarúrræði eru takmörkuð eða ekki fyrir hendi, eins og ef um er að ræða sjaldgæfa og 
afar sjaldgæfa sjúkdóma.

11)  Áhættan að því er varðar öryggi þátttakenda í klínískri prófun á sér aðallega tvenn upptök: rannsóknarlyfið og 
inngripið. Margar klínískar prófanir leggja þó ekki meira en lágmarksáhættu til viðbótar á öryggi þátttakenda í 
samanburði við venjulegar klínískar starfsvenjur. Þetta á einkum við þegar rannsóknarlyfið fellur undir markaðsleyfi, 
þ.e. gæði, öryggi og verkun hafa þegar verið metin í málsmeðferðinni við veitingu markaðsleyfa eða, ef lyfið er ekki 
notað í samræmi við skilmála markaðsleyfisins, notkunin er gagnreynd og studd útgefnum rannsóknarniðurstöðum 
um öryggi og verkun lyfsins og inngripinu fylgir aðeins takmörkuð viðbótaráhætta fyrir þátttakandann í samanburði 
við venjulegar klínískar starfsvenjur. Þessar klínísku prófanir með litlu inngripi eru oft afar mikilvægar til að meta 
hefðbundnar meðferðir og sjúkdómsgreiningar og hámarka þannig notkun lyfja og stuðla að öflugri lýðheilsuvernd. 
Gera ætti vægari kröfur varðandi þessar klínísku prófanir að því er varðar vöktun, kröfur um innihald grunnskjalsins 
og rekjanleika rannsóknarlyfjanna. Til að tryggja öryggi þátttakenda ættu þær þó að vera háðar sama umsóknarferli 
og allar aðrar klínískar prófanir. Útgefnu rannsóknarniðurstöðurnar til stuðnings öryggi og verkun rannsóknarlyfs, 
sem er ekki notað í samræmi við skilmála markaðsleyfa, geta verið hágæða gögn sem eru birt í greinum í vísindaritum 
sem og landsbundnar, svæðisbundnar eða stofnanabundnar rannsóknaráætlanir meðferðar, matsskýrslur um 
heilbrigðistækni eða önnur viðeigandi gögn.

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 141/2000 frá 16. desember 1999 um lyf við fátíðum sjúkdómum (Stjtíð. EB L 18, 22.1.2000, bls. 1).
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12) Í tilmælum ráðsins sem heyrir undir Efnahags- og framfarastofnunina (OECD), um stjórnunarhætti í klínískum
prófunum frá 10. desember 2012, var greint frá mismunandi áhættuflokkum í tengslum við klínískar prófanir. Þessir
flokkar samrýmast flokkum klínískra prófana sem skilgreindir eru í þessari reglugerð þar sem flokkar Efnahags- og
framfarastofnunarinnar, A og B(1), samsvara skilgreiningunni á klínískri prófun með litlu inngripi, eins og sett er
fram í þessari reglugerð, og flokkar Efnahags- og framfarastofnunarinnar, B(2) og C, samsvara skilgreiningunni á
klínískum prófunum, eins og sett er fram í þessari reglugerð.

13) Matið á umsókninni fyrir klíníska prófun ætti einkum að taka til væntanlegs meðferðarlegs ávinnings og ávinnings
fyrir lýðheilsu (mikilvægi) og áhættunnar og óþægindanna fyrir þátttakandann. Taka ætti tillit til ýmissa atriða að því
er varðar mikilvægi, þ.m.t. hvort stjórnvaldið, sem ber ábyrgð á matinu á lyfjunum og veitingu leyfis fyrir setningu
þeirra á markað, hafi mælt með eða gefið fyrirmæli um klínísku prófunina, og hvort staðgönguendapunktar, ef þeir
eru notaðir, eru rökstuddir.

14) Þátttakendur í klínískri prófun ættu að vera lýsandi fyrir þýðishópana, t.d. kyn og aldurshópa, sem líklegt er að noti
lyfið sem rannsakað er í klínísku prófuninni, nema færð séu rök fyrir öðru í rannsóknaráætluninni.

15) Til að bæta meðferðir sem eru aðgengilegar viðkvæmari hópum, s.s. veikburða eða eldra fólki, fólki sem þjáist af
margskonar langvinnum sjúkdómum og fólki sem er með geðrænar raskanir, ætti að rannsaka til fulls og á viðeigandi 
hátt verkun lyfjanna sem eru líkleg til að hafa verulegt meðferðarlegt gildi fyrir þessa sérhópa þ.m.t. að því er varðar
kröfur í tengslum við tiltekna eiginleika þeirra og verndun heilsu og velsældar þátttakendanna sem tilheyra þessum
hópum.

16) Málsmeðferðin við leyfisveitingu ætti að gefa möguleika á að framlengja tímamörkin fyrir matið til að bakhjarlinn
geti fjallað um spurningar eða athugasemdir sem settar eru fram meðan á matinu á umsóknargögnunum stendur. Að
auki ætti að tryggja að innan framlengingartímabilsins sé ætíð nægur tími til að meta viðbótarupplýsingarnar sem
lagðar eru fram.

17) Veiting leyfisins til að framkvæma klíníska prófun ætti að varða alla þætti verndar þátttakenda og áreiðanleika gagna
og traustleika. Veiting leyfisins ætti því að vera í formi einnar stjórnsýsluákvörðunar hlutaðeigandi aðildarríkis.

18) Hlutaðeigandi aðildarríki ætti að ákveða hvaða viðeigandi aðili, eða aðilar, taka þátt í matinu á umsókninni um
að framkvæma klíníska prófun og skipuleggja þátttöku siðanefnda innan þeirra tímamarka sem gefin eru varðandi
veitingu leyfis fyrir klínísku prófuninni, eins og sett er fram í þessari reglugerð. Slíkar ákvarðanir eru háðar innra
skipulagi hvers aðildarríkis. Þegar ákveðið er hvaða viðeigandi aðili, eða aðilar, taka þátt ættu aðildarríki að tryggja
aðkomu leikmanna, einkum sjúklinga eða samtaka sjúklinga. Einnig ætti að tryggja aðgengi að nauðsynlegri
sérþekkingu. Í samræmi við alþjóðlegar viðmiðunarreglur ætti hæfilegur fjöldi aðila, sem sameiginlega búa yfir
nauðsynlegri menntun, hæfi og reynslu, að framkvæma matið í sameiningu. Aðilarnir sem meta umsóknina ættu
að vera óháðir bakhjarli, klíníska rannsóknarsetrinu og rannsakendum sem taka þátt og vera óháðir hvers konar
ótilhlýðilegum áhrifum.

19) Matið á umsóknum um leyfi fyrir klínískum prófunum ætti að fara fram á grundvelli viðeigandi sérþekkingar. Hafa
ætti sértæka sérþekkingu í huga þegar klínísk prófun varðar þátttakendur sem eru í neyð, ólögráða börn, þátttakendur
sem skortir gerhæfi, konur sem eru þungaðar eða hafa barn á brjósti og, eftir því sem við á, aðra skilgreinda þýðishópa,
s.s. aldraða eða fólk sem þjáist af sjaldgæfum og afar sjaldgæfum sjúkdómum.

20) Í raun hafa bakhjarlar ekki alltaf allar upplýsingarnar sem þarf til að leggja fram fullgerða umsókn um leyfi fyrir
klínískri prófun í öllum aðildarríkjunum þar sem klíníska prófunin mun að lokum verða framkvæmd. Bakhjörlum ætti 
að vera kleift að leggja fram umsókn, eingöngu á grundvelli gagna sem metin eru í sameiningu af þeim aðildarríkjum 
þar sem klíníska prófunin yrði mögulega framkvæmd.

21) Bakhjarlinum ætti að vera heimilt að draga til baka umsókn um leyfi fyrir klínískri prófun. Til að tryggja að matsferlið
sé áreiðanlegt ætti þó eingöngu að vera hægt að draga til baka umsókn um leyfi fyrir klínísku prófuninni í heild sinni.
Bakhjarlinn ætti að geta lagt fram nýja umsókn um leyfi fyrir klínískri prófun eftir afturköllun umsóknar.
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22) Í raun geta bakhjarlar haft áhuga á að útvíkka klínísku prófunina svo hún nái til fleiri aðildarríkja eftir að upphaflega
leyfið fyrir klínískri prófun er veitt, til að ná nýskráningarmarkmiðum eða af öðrum ástæðum. Setja ætti fram
fyrirkomulag varðandi veitingu leyfis til að slík útvíkkun sé möguleg en jafnframt forðast að öll hlutaðeigandi
aðildarríki sem áttu aðild að upphaflega leyfinu fyrir klínísku prófuninni endurmeti umsóknina.

23) Klínískar prófanir eru yfirleitt háðar mörgum breytingum eftir að þær hafa verið leyfðar. Þessar breytingar geta
tengst framkvæmdinni, hönnuninni, aðferðafræðinni, rannsóknarlyfinu eða aukalyfinu, rannsakandanum eða klíníska
rannsóknarsetrinu. Ef þessar breytingar hafa veruleg áhrif á öryggi eða réttindi þátttakenda eða á áreiðanleika eða
traustleika gagnanna sem fást úr klínísku prófuninni ættu þær að falla undir málsmeðferð við leyfisveitingu sem er
svipuð málsmeðferðinni við upphaflegu leyfisveitinguna.

24) Innihald umsóknargagnanna varðandi leyfi fyrir klínískri prófun ættu að vera samræmd til að tryggja að öll aðildarríkin
hafi aðgang að sömu upplýsingum og til að einfalda umsóknarferlið vegna klínískra prófana.

25) Til að auka gagnsæi á sviði klínískra prófana ætti eingöngu að leggja fram gögn úr klínískri prófun til stuðnings
umsókn um klíníska prófun ef sú prófun hefur verið skráð í gagnagrunn sem er aðgengilegur almenningi og er án
endurgjalds og er aðal- eða samstarfsskrá eða gagnaveitandi alþjóðlegs skráningarkerfis Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunarinnar fyrir klínískar prófanir (WHO ICTRP). Gagnaveitendur alþjóðlegs skráningarkerfis Alþjóðaheil-
brigðismálastofnunarinnar fyrir klínískar prófanir stofna og sjá um skrár klínískra prófana í samræmi við viðmiðanir
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um skrásetningu. Setja ætti sértæk ákvæði fyrir gögn úr klínískum prófunum
sem hófust fyrir þann dag sem þessi reglugerð kom til framkvæmda.

26) Það ætti að vera undir aðildarríkjunum komið að fastsetja tungumálakröfurnar vegna umsóknargagnanna. Til að
tryggja að matið á umsókninni um veitingu leyfis fyrir klínískri prófun gangi greiðlega fyrir sig ættu aðildarríki
að íhuga að samþykkja tungumál sem skilst almennt á sviði læknavísindanna fyrir skjöl sem ekki eru ætluð
þátttakandanum.

27) Mannleg reisn og réttur manna til friðhelgi eru viðurkennd í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi
(hér á eftir nefndur „sáttmálinn“). Í sáttmálanum er einkum gerð sú krafa að hvers kyns inngrip á sviði líffræði og
læknavísinda geti ekki farið fram án þess að fá frjálst og upplýst samþykki hlutaðeigandi einstaklings. Í tilskipun
2001/20/EB eru ítarlegar reglur um vernd þátttakenda. Þessar reglur ætti að staðfesta. Reglur varðandi ákvörðun á
skipuðum lögráðamanni einstaklinga sem skortir gerhæfi og ólögráða barna eru mismunandi eftir aðildarríkjum.
Því ættu aðildarríkin að ákveða hver er skipaður lögráðamaður fyrir einstaklinga sem skortir gerhæfi og ólögráða
börn. Þátttakendur sem skortir gerhæfi, ólögráða börn, þungaðar konur eða konur með barn á brjósti þurfa sértækar
verndarráðstafanir.

28) Læknir sem hefur til þess menntun og hæfi eða, eftir því sem við á, tannlæknir sem hefur til þess menntun og hæfi 
ætti að bera ábyrgð á allri læknishjálp sem þátttakandanum er veitt, þ.m.t. læknishjálp sem annað heilbrigðisstarfsfólk 
annast.

29) Við tilteknar aðstæður, sem eru í samræmi við gildandi lög um gagnavernd, þykir rétt að háskólar og aðrar
rannsóknastofnanir geti safnað gögnum úr klínískum prófunum í þeim tilgangi að nota þau í vísindarannsóknum
í framtíðinni, t.d. vegna læknisfræðilegra, náttúrufræðilegra eða félagsvísindalegra rannsókna. Til að safna
gögnum í því skyni er nauðsynlegt að þátttakandinn gefi samþykki sitt fyrir því að gögn hans verði notuð utan
rannsóknaráætlunarinnar fyrir klínísku prófunina og hafi rétt til að draga samþykki sitt til baka hvenær sem er. Einnig
er nauðsynlegt að rannsóknarverkefni sem byggja á slíkum gögnum séu háð endurskoðun sem er viðeigandi fyrir
rannsókn á gögnum um menn, t.d. vegna siðfræðilegra atriða, áður en þau eru framkvæmd.

30) Upplýst samþykki þátttakanda ætti að vera skriflegt í samræmi við alþjóðlegar viðmiðunarreglur. Ef þátttakandinn er
ekki fær um að skrifa er hægt að skrá það með öðrum viðeigandi hætti, t.d. með hljóð- eða myndbandsupptökutækjum. 
Áður en upplýst samþykki fæst ætti væntanlegur þátttakandi að fá upplýsingar í undanfarandi viðtali á tungumáli
sem viðkomandi skilur auðveldlega. Þátttakandinn ætti að hafa tækifæri til að spyrja spurninga hvenær sem er.
Þátttakandinn ætti að fá nægan tíma til að íhuga ákvörðun sína. Í ljósi þess að í tilteknum aðildarríkjum er læknir
eini aðilinn sem hefur til þess menntun og hæfi samkvæmt landslögum að taka viðtal við væntanlegan þátttakanda,
en í öðrum aðildarríkjum eru það aðrir heilbrigðisstarfsmenn, telst rétt að kveða á um að aðili í rannsóknarhópnum,
sem hefur menntun og hæfi til þessa verks samkvæmt landslögum þess aðildarríkis þar sem nýskráning fer fram, taki
undanfarandi viðtal við væntanlegan þátttakanda.
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31) Til að votta að upplýst samþykki hafi verið gefið af fúsum og frjálsum vilja ætti rannsakandinn að taka tillit til allra
viðeigandi aðstæðna sem gætu haft áhrif á ákvörðun væntanlegs þátttakanda um að taka þátt í klínískri prófun,
einkum hvort væntanlegur þátttakandi tilheyri hópi sem er illa settur fjárhagslega eða félagslega, eða er í þeim
aðstæðum að vera háður stofnunum eða stigskiptingu sem gæti haft óviðeigandi áhrif á ákvörðun hans um að taka
þátt.

32) Þessi reglugerð ætti ekki að hafa áhrif á landslög þar sem gerð er sú krafa, til viðbótar við upplýsta samþykkið sem
skipaður lögráðamaður veitir, að ólögráða barn, sem er fært um að mynda sér skoðun og meta upplýsingarnar sem
það fær, ætti sjálft að veita samþykki fyrir að taka þátt í klínískri prófun.

33) Rétt þykir að leyfa að upplýst samþykki geti fengist með einfölduðum hætti fyrir tilteknar klínískar prófanir ef
aðferðafræði prófunarinnar krefst þess að hópum þátttakenda, fremur en einstökum þátttakendum, sé úthlutað
mismunandi rannsóknarlyfjum. Í þessum klínísku prófunum eru rannsóknarlyfin notuð í samræmi við markaðsleyfin
og hver og einn þátttakandi fær staðlaða meðferð, hvort sem hann samþykkir eða neitar að taka þátt í klínísku
prófuninni eða dregur þátttökuna til baka, svo að einu afleiðingarnar af því að taka ekki þátt eru að þau gögn sem
tengjast honum verða ekki notuð í klínísku prófuninni. Slíkar klínískar prófanir, sem eru gerðar til að bera saman
hefðbundnar meðferðir, ætti alltaf að framkvæma í einu aðildarríki.

34) Skilgreina ætti sértæk ákvæði til verndar konum sem eru þungaðar eða hafa barn á brjósti og taka þátt í klínískum
prófunum og einkum þegar ekki er líklegt að klínísku prófanirnar leiði af sér niðurstöður sem eru beinn ávinningur
fyrir hana eða fósturvísi hennar, fóstur eða barn eftir fæðingu.

35) Einstaklingar sem gegna herskyldu, einstaklingar sem sviptir hafa verið frelsi, einstaklingar sem vegna
dómsniðurstöðu geta ekki tekið þátt í klínískum prófunum og einstaklingar sem vegna aldurs, fötlunar eða heilsufars
reiða sig á umönnun og eru af þeim sökum vistaðir á dvalarstofnunum, þ.e. vistarverum þar sem einstaklingar sem
þurfa á aðstoð að halda hafa stöðugan aðgang að slíkri aðstoð, eru undir aðra settir eða eru öðrum háðir og kunna
því að þurfa á sérstökum verndarráðstöfunum að halda. Aðildarríki ættu að hafa heimild til að viðhalda slíkum
viðbótarráðstöfunum.

36) Í þessari reglugerð ætti að kveða á um skýrar reglur varðandi upplýst samþykki í neyðartilvikum. Slík tilvik eru
t.d. aðstæður þar sem sjúklingur þjáist af heilsufarsástandi sem veldur skyndilegri lífshættu, vegna fjölda áverka,
heilablóðfalls eða hjartaáfalls, og krefst tafarlausrar læknishjálpar. Inngrip innan klínískrar prófunar, sem hefur þegar 
verið samþykkt, getur verið viðeigandi í slíkum tilvikum Í tilteknum neyðartilvikum er þó ekki mögulegt að fá
upplýst samþykki áður en inngripið á sér stað. Því ætti að setja fram skýrar reglur í þessari reglugerð um að hægt
sé að skrá slíka sjúklinga í klínísku prófunina samkvæmt afar ströngum skilyrðum. Að auki ætti fyrrnefnd klínísk
prófun að tengjast beint heilsufarsástandinu sem veldur því að ekki er hægt, innan meðferðarfræðilegs ramma, að fá
fyrirframupplýst samþykki frá þátttakandanum eða skipuðum lögráðamanni hans. Virða ætti öll fyrri andmæli sem
sjúklingur hefur lagt fram og leita ætti eftir upplýstu samþykki frá þátttakandanum eða skipuðum lögráðamanni hans
eins fljótt og auðið er.

37) Til að sjúklingar geti metið möguleika á þátttöku í klínískri prófun og til að veita hlutaðeigandi aðildarríki möguleika 
á skilvirku eftirliti með klínískri prófun, ætti að tilkynna upphaf klínísku prófunarinnar, lok nýskráningar þátttakenda 
í klínísku prófuninni og lok klínísku prófunarinnar. Í samræmi við alþjóðlega staðla ætti að tilkynna niðurstöður
klínísku prófunarinnar innan árs frá lokum klínísku prófunarinnar.

38) Dagsetning fyrsta þáttar í nýskráningu væntanlegra þátttakenda er dagsetningin þegar fyrsti þáttur nýskráningar-
áætlunarinnar sem lýst er í rannsóknaráætluninni var framkvæmdur, t.d. dagsetningin þegar samband var haft við
væntanlegan þátttakanda eða birtingardagur auglýsingar fyrir tiltekna klíníska prófun.

39) Bakhjarlinn ætti að leggja fram samantekt um niðurstöðurnar úr klínísku prófuninni ásamt samantekt sem er
skiljanleg fyrir leikmann og, eftir atvikum, skýrslunni um klínísku rannsóknina innan skilgreindra tímamarka. Ef ekki 
er mögulegt að leggja fram niðurstöðurnar innan skilgreindra tímamarka af vísindalegum ástæðum, t.d. ef klínísk
prófun stendur enn yfir í þriðju löndum og gögnin úr þeim hluta prófunarinnar eru ekki aðgengileg, sem þýðir að
tölfræðileg greining á ekki við, ætti bakhjarlinn að færa rök fyrir því í rannsóknaráætluninni og tilgreina hvenær
niðurstöðurnar verða lagðar fram.
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40) Til að bakhjarlinn geti metið allar mögulegar upplýsingar um öryggi sem skipta máli ætti rannsakandinn almennt að
tilkynna honum um öll alvarleg meintilvik.

41) Bakhjarlinn ætti að meta upplýsingarnar frá rannsakandanum og tilkynna Lyfjastofnun Evrópu (hér á eftir nefnd
„Lyfjastofnunin“) um öryggisupplýsingar vegna alvarlegra meintilvika sem grunur leikur á að séu óvæntar, alvarlegar 
aukaverkanir.

42) Lyfjastofnunin ætti að áframsenda aðildarríkjunum þessar upplýsingar til að þau geti metið þær.

43) Aðilar alþjóðaráðstefnunnar um samhæfingu tæknilegra krafna varðandi skráningu mannalyfja (ICH) hafa samþykkt
ítarlegt safn viðmiðunarreglna um góðar, klínískar starfsvenjur, sem eru alþjóðlega viðurkenndur staðall fyrir hönnun, 
framkvæmd, skráningu og skýrslugjöf að því er varðar klínískar prófanir, í samræmi við meginreglurnar sem upprunnar 
eru í Helsinkiyfirlýsingu Alþjóðasamtaka lækna. Spurningar varðandi viðeigandi gæðastaðal kunna að vakna við
hönnun, framkvæmd, skráningu og skýrslugjöf. Í slíkum tilvikum ætti að taka tillit til ICH-viðmiðunarreglnanna
um góðar, klínískar starfsvenjur við beitingu reglnanna sem settar eru fram í þessari reglugerð að því tilskildu að
framkvæmdastjórnin hafi ekki gefið út neinar aðrar sérstakar leiðbeiningar og að viðmiðunarreglurnar séu í samræmi
við þessa reglugerð.

44) Bakhjarlinn ætti að vakta með fullnægjandi hætti framkvæmd klínísku prófunarinnar til að tryggja áreiðanleika og
traustleika niðurstaðnanna. Vöktunin getur einnig stuðlað að öryggi þátttakenda með tilliti til eiginleika klínísku
prófunarinnar og virðingar fyrir grundvallarréttindum þátttakenda. Þegar ákvarðað er hversu víðtæk vöktunin á að
vera ætti að taka tillit til eiginleika klínísku prófunarinnar.

45) Einstaklingarnir sem taka þátt í framkvæmd klínískrar prófunar, einkum rannsakendur og aðrir faglærðir
heilbrigðisstarfsmenn, ættu að hafa fullnægjandi menntun og hæfi til að framkvæma verkefnin og aðstaða þar sem
klínísk prófun á að fara fram ætti að vera við hæfi.

46) Til að tryggja öryggi þátttakanda og áreiðanleika og traustleika gagnanna úr klínísku prófununum þykir rétt að
kveða á um fyrirkomulag fyrir rekjanleika, geymslu, endursendingu og eyðingu rannsóknarlyfja, háð eðli klínísku
rannsóknarinnar. Af sömu ástæðu ætti einnig að vera fyrirkomulag fyrir aukalyf án markaðsleyfis.

47) Meðan á klínískri prófun stendur getur bakhjarl orðið var við alvarlegt brot á reglum um framkvæmd klínísku
prófunarinnar. Tilkynna ætti hlutaðeigandi aðildarríki um slíkt til að aðildarríkin geti gripið til aðgerða ef nauðsyn
krefur.

48) Auk tilkynningarinnar um óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um geta verið aðrir atburðir sem skipta
máli vegna sambands milli ávinnings og áhættu og sem ætti að tilkynna hlutaðeigandi aðildarríkjum tímanlega. Það
er mikilvægt vegna öryggis þátttakanda að allir óvæntir atburðir, til viðbótar við alvarleg meintilvik og aukaverkanir,
sem gætu haft veigamikil áhrif á matið á sambandinu milli ávinnings og áhættu af lyfinu eða sem myndu leiða til
breytinga á lyfjagjöf eða á heildarframkvæmd klínískrar prófunar, séu tilkynntir hlutaðeigandi aðildarríkjum. Dæmi
um slíka óvænta atburði geta verið aukin tíðni væntra, alvarlegra aukaverkana sem geta verið mikilvægar í klínísku
tilliti, umtalsverð hætta fyrir sjúklingaþýðið, s.s. ófullnægjandi verkun lyfs, eða mikilvægar niðurstöður varðandi
öryggi úr nýlokinni dýrarannsókn (t.d. um krabbameinsvaldandi áhrif).

49) Ef mikilvægra breytinga er krafist á klínísku prófuninni vegna óvæntu atburðanna ætti bakhjarlinum og
rannsakandanum að vera gert kleift að gera mikilvægar öryggisráðstafanir án þess að þurfa að bíða eftir fyrirfram
veittu leyfi. Ef slíkar ráðstafanir valda tímabundinni stöðvun klínísku prófunarinnar ætti bakhjarlinn að sækja um
verulega breytingu áður en klíníska prófunin hefst aftur.

50) Til að tryggja að framkvæmd klínísku prófunarinnar sé í samræmi við rannsóknaráætlunina og til að rannsakendur
séu upplýstir um rannsóknarlyfin sem þeir gefa ætti bakhjarlinn að útvega þeim upplýsingarit rannsakanda.
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51) Upplýsingarnar sem fást úr klínísku prófuninni ætti að skrásetja, meðhöndla og geyma á fullnægjandi hátt í þeim tilgangi 
að tryggja réttindi og öryggi þátttakenda, traustleika og áreiðanleika gagnanna sem fást úr klínísku rannsókninni,
nákvæma skýrslugjöf og túlkun, skilvirka vöktun bakhjarlsins og skilvirka eftirlitsúttekt aðildarríkjanna.

52) Til að hægt sé að sýna fram á að farið sé að rannsóknaráætluninni og ákvæðum þessarar reglugerðar ættu bakhjarlinn
og rannsakandinn að halda grunnskjal fyrir klíníska prófun sem inniheldur viðeigandi gögn sem gera kleift að
framkvæma skilvirka eftirlitsúttekt (vöktun bakhjarlsins og eftirlitsúttekt aðildarríkjanna). Geyma ætti grunnskjalið
fyrir klínísku rannsóknina á viðeigandi hátt til að gefa færi á eftirliti eftir að klínísku prófuninni er lokið.

53) Ef upp koma vandamál að því er varðar aðgengi að aukalyfjum með markaðsleyfi er heimilt að nota aukalyf án
markaðsleyfis í klínískum prófunum í rökstuddum tilvikum. Verð á aukalyfjum með markaðsleyfi ætti ekki að teljast
hafa áhrif á aðgengi að slíkum lyfjum.

54) Lyf sem ætluð eru í prófanir fyrir rannsóknir og þróunarstarfsemi falla utan gildissviðs tilskipunar Evrópuþingsins
og ráðsins 2001/83/EB (5). Meðal slíkra lyfja eru lyf sem notuð eru í tengslum við klínískar prófanir. Sértækar
reglur ættu að ná yfir þau að teknu tilliti til sérkenna þeirra. Þegar þessar reglur eru settar ætti að gera greinarmun
á rannsóknarlyfjum (prófaða lyfinu og samanburðarlyfjum þess, þ.m.t. lyfleysur) og aukalyfjum (lyf sem notuð eru
í tengslum við klínískar prófanir en ekki sem rannsóknarlyf), s.s. lyf sem notuð eru í bakgrunnsmeðferð, áreitislyf
(e. challenge agents), viðbragðslyf (e. rescue medication) eða til að meta endapunkta í klínískri prófun. Aukalyf
ættu ekki að ná yfir lyf sem eru notuð samhliða, þ.e. lyf sem tengjast ekki klínísku prófuninni og varða ekki hönnun
klínísku prófunarinnar.

55) Til að tryggja öryggi þátttakenda og áreiðanleika og traustleika gagnanna sem fást úr klínískri prófun og til að hægt
sé að dreifa rannsóknarlyfjum og aukalyfjum til klínískra rannsóknarsetra í öllu Sambandinu ætti að setja reglur um
framleiðslu og innflutning á bæði rannsóknarlyfjum og aukalyfjum. Eins og þegar er raunin í tilskipun 2001/20/
EB ættu þessar reglur að endurspegla gildandi reglur um góða framleiðsluhætti fyrir lyf sem falla undir tilskipun
2001/83/EB. Í sumum tilgreindum tilvikum ætti að vera mögulegt að leyfa frávik frá þessum reglum til að auðvelda
framkvæmd klínískrar prófunar. Því ættu gildandi reglur að leyfa nokkurn sveigjanleika að því tilskildu að það stefni
ekki öryggi þátttakenda, ásamt áreiðanleika og traustleika gagnanna sem fást úr klínísku prófuninni, í hættu.

56) Krafan um að hafa heimild til framleiðslu eða innflutnings á rannsóknarlyfjum ætti ekki að gilda um efnablöndur
geislavirkra rannsóknarlyfja úr geislageit, samstæðum (e. kits) eða forefni geislavirkra kjarnategunda í samræmi við
notkunarleiðbeiningar framleiðandans á sjúkrahúsum, heilsugæslustöðvum eða læknastofum sem taka þátt í sömu
klínísku prófuninni í sama aðildarríkinu.

57) Rannsóknarlyf og aukalyf ættu að vera merkt með viðeigandi hætti til að tryggja öryggi þátttakenda og áreiðanleika
og traustleika gagnanna sem fást úr klínísku prófununum og til að hægt sé að dreifa þessum lyfjum til klínískra
rannsóknarsetra í öllu Sambandinu. Laga ætti merkingarreglurnar að áhættu vegna öryggis þátttakenda og að
áreiðanleika og traustleika gagnanna sem fást úr klínísku prófununum. Ef rannsóknarlyfin eða aukalyfin hafa þegar
verið sett á markað sem lyf með markaðsleyfi, í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB og
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 (6), ætti almenna reglan vera sú að ekki er þörf á frekari
merkingum vegna klínískra prófana sem fela ekki í sér blindun merkimiða. Að auki eru sértæk lyf, s.s. geislavirk lyf
sem notuð eru sem rannsóknarlyf til greiningar, sem almennu reglurnar eiga ekki við um vegna hinna nákvæmlega
stýrðu aðstæðna við notkun geislavirkra lyfja í klínískum rannsóknum.

58) Til að tryggja skýra ábyrgð var hugtakið „bakhjarl“ klínískrar prófunar, í samræmi við alþjóðlegar viðmiðunarreglur,
sett fram í tilskipun 2001/20/EB. Þetta hugtak ætti að staðfesta.

59) Í raun getur verið að rannsakendur eða rannsóknastofnanir innan lauslegra, óformlegra tengslaneta framkvæmi
klínískar rannsóknir sameiginlega. Þessi tengslanet ættu að geta verið sameiginlegir bakhjarlar klínískrar prófunar.

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, 
bls. 67).

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB nr. 726/2004 frá 31. mars 2004 um málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir manna- og dýralyfjum 
og eftirlit með þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu (Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 1).
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Til að veikja ekki hugtakið um ábyrgð í klínískri prófun ættu allir bakhjarlar í klínískri prófun, sem hefur marga 
bakhjarla, að falla undir skuldbindingar bakhjarls samkvæmt þessari reglugerð. Sameiginlegir bakhjarlar ættu þó að 
geta skipt upp skuldbindingum bakhjarlsins með samningsbundnu samkomulagi.

60) Til að tryggja að aðildarríkin geti gripið til aðgerða til framfylgdar og í viðeigandi tilvikum höfðað mál þykir rétt að
kveða á um að bakhjarlar, sem ekki eru með staðfestu í Sambandinu, hafi lagalegan fyrirsvarsmann í Sambandinu.
Í ljósi ólíkra nálgana aðildarríkjanna að því er varðar einkaréttar- og refsiábyrgð þykir þó rétt að láta hverju
hlutaðeigandi aðildarríki eftir að ákveða hvort það óski eftir slíkum lagalegum fyrirsvarsmanni, að því er varðar
yfirráðasvæði þess, að því tilskildu að a.m.k. tengiliður sé með staðfestu í Sambandinu.

61) Ef þátttakandinn verður fyrir skaða meðan á klínískri prófun stendur og lætur reyna á einkaréttar- eða refsiábyrgð
rannsakandans eða bakhjarlsins ættu skilyrði fyrir bótaábyrgð í slíkum tilvikum, þ.m.t. álitaefni varðandi orsakatengsl 
og umfang skaðabóta og viðurlög, að falla undir gildissvið landslaga.

62) Í klínískum prófunum ætti að tryggja bætur vegna tjóns ef viðurkennd krafa er gerð í samræmi við gildandi lög.
Aðildarríki ættu því að tryggja að kerfi fyrir bætur vegna skaða sem þátttakandi verður fyrir séu til staðar og séu í
samræmi við eðli og umfang áhættunnar.

63) Hlutaðeigandi aðildarríki ætti að hafa heimild til að afturkalla leyfi fyrir klínískri prófun, stöðva tímabundið klíníska
prófun eða krefjast þess að bakhjarlinn breyti klínískri prófun.

64) Til að tryggja að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar ættu aðildarríkin að geta gert eftirlitsúttektir og ættu að
hafa fullnægjandi viðbúnað til eftirlitsúttekta.

65) Framkvæmdastjórnin ætti að geta haft eftirlit með því hvort aðildarríki fylgist rétt með því að farið sé að ákvæðum
þessarar reglugerðar. Að auki ætti framkvæmdastjórnin að geta haft eftirlit með því hvort reglukerfi þriðju landa
tryggja að farið sé að sértækum ákvæðum þessarar reglugerðar og tilskipunar 2001/83/EB varðandi klínískar prófanir 
sem framkvæmdar eru í þriðju löndum.

66) Til að hagræða og greiða fyrir upplýsingaflæði milli bakhjarla og aðildarríkja, og einnig milli aðildarríkjanna
innbyrðis, ætti Lyfjastofnunin að koma á fót og viðhalda ESB-gagnagrunni með aðgengi um ESB-gátt í samstarfi við
aðildarríkin og framkvæmdastjórnina.

67) Til að tryggja nægilegt gagnsæi í klínísku prófununum ætti ESB-gagnagrunnurinn að innihalda allar viðkomandi
upplýsingar, að því er varðar klínísku prófunina, sem lagðar voru fram um ESB-gáttina. ESB-gagnagrunnurinn
ætti að vera aðgengilegur almenningi og gögn ættu að vera lögð fram í formi sem auðvelt er að leita í þannig að
skyld gögn og skjöl séu tengd saman með ESB-prófunarnúmeri og tenglum sem tengja t.d. saman samantektina,
samantekt leikmannsins, rannsóknaráætlunina og skýrsluna um klínísku rannsóknina ásamt því að tengja við gögn
úr öðrum klínískum prófunum þar sem notuð eru sömu rannsóknarlyf. Allar klínískar prófanir ætti að skrá í ESB-
gagnagrunninn áður þær hefjast. Almennt ætti einnig að birta upphafs- og lokadagsetningar fyrir nýskráningu
þátttakenda í ESB-gagnagrunninum. Ekki ætti að skrá persónuupplýsingar skráðra aðila sem taka þátt í klínískri
prófun í ESB-gagnagrunninn. Upplýsingarnar í ESB-gagnagrunninum ættu að vera öllum aðgengilegar nema þörf sé
á því af sérstökum ástæðum að einhverjar upplýsingar séu ekki birtar til að vernda rétt einstaklingsins til einkalífs og
réttinn til verndar persónuupplýsingum, eins og viðurkennt er í 7. og 8. gr. sáttmálans. Upplýsingar sem geymdar eru
í ESB-gagnagrunninum og eru öllum aðgengilegar ættu að stuðla að verndun lýðheilsu og styðja nýsköpunarhæfni í
evrópskum rannsóknum í lækningum og jafnframt viðurkenna lögmæta efnahagslega hagsmuni bakhjarla.

68) Að því er varðar þessa reglugerð teljast gögn í skýrslu um klíníska rannsókn almennt ekki háð viðskiptaleynd þegar
markaðsleyfi hefur verið veitt, málsmeðferð við veitingu markaðsleyfis hefur verið lokið eða umsókn um markaðsleyfi 
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hefur verið dregin til baka. Að auki ættu helstu eiginleikar klínískrar prófunar, niðurstaðan í I. hluta matsskýrslunnar 
vegna veitingar leyfis fyrir klínískri prófun, ákvörðunin um veitingu leyfis fyrir klínískri prófun, veruleg breyting 
á klínískri prófun og niðurstöður úr klínískri prófun, þ.m.t. ástæður fyrir tímabundinni stöðvun og slitum fyrir lok 
klínísku prófunarinnar, almennt ekki að teljast trúnaðarmál.

69) Það geta verið margir aðilar innan aðildarríkis sem taka þátt í að veita leyfi fyrir klínískri prófun. Til að gefa færi á
árangursríkri og skilvirkri samvinnu aðildarríkja ætti hvert aðildarríki að tilnefna einn tengilið.

70) Málsmeðferðin við leyfisveitingu sem sett er fram í þessari reglugerð er að mestu undir stjórn aðildarríkjanna.
Framkvæmdastjórnin og Lyfjastofnunin ættu engu að síður að styðja góða framkvæmd málsmeðferðarinnar, í
samræmi við þessa reglugerð.

71) Til að aðildarríkin geti sinnt starfseminni sem kveðið er á um í þessari reglugerð ætti þeim að vera heimilt að
innheimta gjöld. Aðildarríki ættu þó ekki að fara fram á margar greiðslur til mismunandi aðila sem taka þátt í matinu
á umsókninni um leyfi fyrir klínískri prófun í tilteknu aðildarríki.

72) Til að tryggja samræmd skilyrði við framkvæmd þessarar reglugerðar ætti að fela framkvæmdastjórninni
framkvæmdarvald varðandi setningu reglna og breytinga á þeim að því er varðar samvinnu milli aðildarríkja við mat á 
upplýsingunum sem bakhjarlinn veitir um Eudravigilance-gagnagrunninn og forskriftina fyrir ítarlegu fyrirkomulagi
varðandi tilhögun við eftirlitsúttekt. Þessu valdi ætti að beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 182/2011 (7).

73) Til að bæta við tiltekna veigalitla þætti þessarar reglugerðar, eða breyta þeim, ætti að framselja framkvæmdastjórninni 
vald til að samþykkja gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins að því er varðar:
breytingar á I., II., IV. og V. viðauka við þessa reglugerð til að laga þá að tækniframförum eða til að taka til greina
alþjóðlega þróun á sviði reglusetningar vegna klínískra prófana sem Sambandið eða aðildarríkin eiga þátt í; breytingar 
á III. viðauka til að bæta upplýsingarnar um öryggi lyfja, til að laga tæknilegar kröfur að tækniframförum eða til að
taka til greina alþjóðlega þróun á sviði reglusetningar vegna öryggiskrafna í klínískum prófunum sem er studd af
stofnunum sem Sambandið eða aðildarríkin eiga hlut að; skilgreininguna á meginreglum og viðmiðunarreglum um
góða framleiðsluhætti og ítarlegt fyrirkomulag eftirlitsúttektar til að tryggja gæði rannsóknarlyfja; breytingar á VI.
viðauka til að tryggja öryggi þátttakenda og áreiðanleika og traustleika gagnanna sem fást úr klínískri prófun eða
til að taka til greina tækniframfarir. Einkum er mikilvægt að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð meðan
á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við sérfræðinga. Við undirbúning og samningu framseldra gerða ætti
framkvæmdastjórnin að tryggja samhliða, tímanlega og viðeigandi afhendingu viðkomandi skjala til Evrópuþingsins
og ráðsins.

74) Í tilskipun 2001/83/EB er kveðið á um að tilskipunin hafi ekki áhrif á beitingu innlendrar löggjafar sem bannar
eða takmarkar sölu, afhendingu eða notkun lyfja til að framkalla fósturlát. Í tilskipun 2001/83/EB er kveðið á um
að tilskipunin eða þær reglugerðir sem þar er getið um hafi almennt ekki áhrif á innlenda löggjöf sem bannar eða
takmarkar notkun einhverrar tiltekinnar tegundar manna- eða dýrafruma. Á sama hátt ætti þessi reglugerð ekki að
hafa áhrif á landslög sem banna eða takmarka notkun einhverrar tiltekinnar tegundar manna- eða dýrafruma eða
sölu, afhendingu eða notkun lyfja til að framkalla fósturlát. Að auki ætti þessi reglugerð ekki að hafa áhrif á landslög
sem banna eða takmarka sölu, afhendingu eða notkun lyfja sem innihalda ávana- og fíkniefni í skilningi viðkomandi
gildandi alþjóðasamninga, s.s. alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna frá 1961 um ávana- og fíkniefni. Aðildarríkin
ættu að tilkynna um slík innlend ákvæði til framkvæmdastjórnarinnar.

75) Í tilskipun 2001/20/EB er kveðið á um að óheimilt er að gera genameðferðarprófanir sem leiða til breytinga á
erfðaauðkennum kímlínu þátttakandans. Rétt þykir að halda því ákvæði.

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun eftirlits
aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmdavaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13).
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76) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB (8) gildir um vinnslu persónuupplýsinga í aðildarríkjunum innan
ramma þessarar reglugerðar, undir eftirliti lögbærra yfirvalda í aðildarríkinu, einkum opinberra óháðra yfirvalda
sem aðildarríkin hafa tilnefnt, og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 (9) gildir um vinnslu
framkvæmdastjórnarinnar og Lyfjastofnunarinnar á persónuupplýsingum innan ramma þessarar reglugerðar, undir
eftirliti Evrópsku persónuverndarstofnunarinnar. Þessir gerningar styrkja rétt til verndar persónuupplýsinga og ná
yfir réttinn til aðgangs, leiðréttingar og afturköllunar ásamt því að tilgreina við hvaða aðstæður takmörkun þessara
réttinda gæti átt sér stað. Með það fyrir augum að virða þessi réttindi og vernda um leið áreiðanleika og traustleika
gagnanna úr klínískum prófunum, sem eru notuð í vísindaskyni, og öryggi þátttakenda sem taka þátt í klínískum
prófunum þykir rétt að kveða á um að afturköllun upplýsts samþykkis ætti ekki að hafa áhrif á niðurstöður starfsemi
sem þegar hefur farið fram, s.s. geymslu og notkun gagna sem fást á grundvelli upplýsts samþykkis áður en það var
afturkallað, með fyrirvara um tilskipun 95/46/EB.

77) Þátttakendur ættu ekki að þurfa að borga fyrir rannsóknarlyf, aukalyf, lækningatæki sem notuð eru við inngjöf
þeirra og aðgerðir, sem sérstaklega er kveðið á um í rannsóknaráætluninni, nema kveðið sé á um annað í löggjöf
hlutaðeigandi aðildarríkis.

78) Málsmeðferðin við leyfisveitingu sem sett er fram í þessari reglugerð ætti að taka gildi eins fljótt og hægt er til að
bakhjarlar geti nýtt sér ávinninginn af einfaldari málsmeðferð. Í ljósi þess hve víðtæk virkni upplýsingatækni er
mikilvæg vegna málsmeðferðarinnar við leyfisveitingu þykir þó rétt að kveða á um að þessi reglugerð ætti aðeins að
koma til framkvæmda þegar staðfest er að ESB-gáttin og ESB-gagnagrunnurinn séu fullkomlega starfhæf.

79) Fella ætti tilskipun 2001/20/EB úr gildi til að tryggja að aðeins einn bálkur reglna gildi um framkvæmd klínískra
prófana í Sambandinu. Til að auðvelda umbreytinguna yfir í reglurnar sem settar eru fram í þessari reglugerð ættu
bakhjarlar að fá að hefja og framkvæma klíníska prófun í samræmi við tilskipun 2001/20/EB á umbreytingartímabilinu.

80) Þessi reglugerð er í samræmi við helstu alþjóðlegu leiðbeiningarskjöl um klínískar prófanir, s.s. Helsinkiyfirlýsingu
Alþjóðasamtaka lækna, útgáfuna frá 2008, og góðar, klínískar starfsvenjur sem upprunnar eru í Helsinkiyfirlýsingunni.

81) Reynslan sýnir einnig, að því er varðar tilskipun 2001/20/EB, að stór hluti klínískra prófana er framkvæmdur af
bakhjörlum án viðskiptahagsmuna. Bakhjarlar án viðskiptahagsmuna eru oft háðir fjármögnun sem er að hluta til
eða öllu leyti úr opinberum framlögum eða frá góðgerðastofnunum. Til að hámarka hið mikilvæga framlag slíkra
bakhjarla án viðskiptahagsmuna og til að örva enn frekar rannsóknir þeirra en án þess að draga úr gæðum klínísku
prófananna ættu aðildarríki að gera ráðstafanir til að hvetja þessa bakhjarla til að framkvæma klínískar prófanir.

82) Þessi reglugerð byggir á hinum tvöfalda lagagrundvelli 114. gr. og c-liðar 4. mgr. 168. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins. Með henni er stefnt að því að skapa innri markað að því er varðar klínískar prófanir og mannalyf 
þar sem tekið er mið af öflugri heilsuvernd. Í þessari reglugerð eru um leið settar fram strangar kröfur um gæði
og öryggi lyfja til að takast á við sameiginleg viðfangsefni á sviði öryggismála að því er varðar þessi lyf. Báðum
markmiðum verður framfylgt samtímis. Þessi tvö markmið eru óaðskiljanlega tengd og annað er ekki síðra en hitt.
Að því er varðar 114. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins samræmir þessi reglugerð reglurnar um
framkvæmd klínískra prófana í Sambandinu og tryggir þannig starfsemi innri markaðarins í ljósi framkvæmdar
klínískrar prófunar í nokkrum aðildarríkjum, viðurkenningu í öllu Sambandinu á gögnum sem fást úr klínískri prófun 
og eru lögð fram í umsókninni um leyfi fyrir klínískri prófun eða um setningu lyfja á markað og frjálsan flutning
lyfja sem notuð eru í tengslum við klínískar prófanir. Að því er varðar c-lið 4. mgr. 168. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins eru í þessari reglugerð settar fram strangar kröfur um gæði og öryggi lyfja með því að tryggja
að gögn sem fást úr klínískum prófunum séu áreiðanleg og traust og tryggja þannig að meðferð og lyf sem ætluð eru
til að bæta meðferð sjúklinga séu byggð á áreiðanlegum og traustum gögnum. Að auki er í þessari reglugerð settar
fram strangar kröfur um gæði og öryggi lyfja sem notuð eru í tengslum við klínískar prófanir og þannig er öryggi
þátttakenda í klínískri prófun tryggt.

(8) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa
miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31).

(9) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sem
stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1).
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83) Með reglugerð þessari eru grundvallarréttindi virt og meginreglum fylgt, einkum þeim sem eru viðurkenndar í
sáttmálanum, nánar tiltekið mannleg reisn, friðhelgi einstaklingsins, réttindi barna, friðhelgi einkalífs og fjölskyldu,
vernd persónuupplýsinga og frelsi í listum og vísindum. Aðildarríkin ættu að beita ákvæðum þessarar reglugerðar
með hliðsjón af þessum réttindum og meginreglum.

84) Evrópska persónuverndarstofnunin skilaði áliti (10) skv. 2. mgr. 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 45/2001.

85) Þar eð aðildarríkin geta ekki náð markmiði þessarar reglugerðar nægilega vel, þ.e. að tryggja að gögn úr klínískum
prófunum séu áreiðanleg og traust um leið og tryggt er að réttindi, öryggi, virðing og velsæld þátttakenda séu virt í
öllu Sambandinu og þar eð þessum markmiðum verður betur náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs þeirra, er
Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og fram kemur í 5. gr. sáttmálans
um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra
en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná þessu markmiði.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.

Gildissvið

Þessi reglugerð gildir um allar klínískar prófanir sem eru framkvæmdar innan Sambandsins.

Hún gildir ekki um rannsóknir án inngrips.

2. gr.

Skilgreiningar

1. Í þessari reglugerð gilda skilgreiningarnar á „lyf“, „geislavirkt lyf“, „aukaverkun“, „alvarleg aukaverkun“, „innri
umbúðir“ og „ytri umbúðir“, eins og þær eru settar fram í 2., 6., 11., 12., 23. og 24. lið, eftir því sem við á, í 1. gr. tilskipunar 
2001/83/EB.

2. Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1) „Klínísk rannsókn“: allar rannsóknir í tengslum við menn sem eru gerðar í þeim tilgangi að:

a) leiða í ljós eða sannprófa klínísk, lyfjafræðileg eða önnur lyfhrifafræðileg áhrif eins eða fleiri lyfja,

b) sanngreina sérhverjar aukaverkanir eins eða fleiri lyfja, eða

c) rannsaka upptöku, dreifingu, umbrot og útskilnað eins eða fleiri lyfja,

með það að markmiði að tryggja öryggi og/eða verkun lyfjanna.

2) „Klínísk prófun“: klínísk rannsókn sem uppfyllir eitthvað af eftirfarandi skilyrðum:

a) aðferðin við meðferð þátttakandans ákvarðast fyrirfram og fellur ekki undir venjulegar klínískar starfsvenjur í
hlutaðeigandi aðildarríki,

b) ákvörðunin um að ávísa rannsóknarlyfinu er tekin samtímis þeirri ákvörðun að þátttakandinn skuli vera hluti af
klínísku rannsókninni, eða

c) greiningar- eða vöktunaraðferðir, sem eru umfram venjulegar klínískar starfsvenjur, eru notaðar á þátttakendurna.

(10) Stjtíð. ESB C 253, 3.9.2013, bls. 10.
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3) „Klínísk prófun með litlu inngripi“: klínísk prófun sem uppfyllir öll eftirfarandi skilyrði:

a) rannsóknarlyfin, að undanskildum lyfleysunum, eru með markaðsleyfi,

b) samkvæmt rannsóknaráætlun klínísku prófunarinnar

i. eru rannsóknarlyfin notuð í samræmi við skilmála markaðsleyfisins, eða

ii. er notkun rannsóknarlyfsins gagnreynd og studd útgefnum rannsóknaniðurstöðum um öryggi og verkun
þessara rannsóknarlyfja í hlutaðeigandi aðildarríki, og

c) greiningar- eða vöktunaraðferðirnar sem eru umfram leggja ekki meira en lágmarksáhættu eða -álag á öryggi
þátttakenda í samanburði við venjulegar klínískar starfsvenjur í hlutaðeigandi aðildarríki.

4) „Rannsókn án inngrips“: klínísk rannsókn önnur en klínísk prófun.

5) „Rannsóknarlyf“: lyf sem verið er að prófa eða er notað til samanburðar, þ.m.t. sem lyfleysa, í klínískri prófun.

6) „Venjulegar klínískar starfsvenjur“: það fyrirkomulag meðferðar sem er að jafnaði fylgt til að meðhöndla, koma í veg
fyrir eða greina sjúkdóma eða röskun.

7) „Rannsóknarlyf fyrir hátæknimeðferð“: rannsóknarlyf sem er hátæknimeðferðarlyf eins og það er skilgreint í a-lið 1.
mgr. 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1394/2007 (11).

8) „Aukalyf“: lyf sem er notað í klínískri prófun eins og lýst er í rannsóknaráætluninni en er ekki rannsóknarlyf.

9) „Rannsóknarlyf með markaðsleyfi“: lyf sem hlotið hefur markaðsleyfi í samræmi við reglugerð (EB) nr. 726/2004 eða
í hlutaðeigandi aðildarríki í samræmi við tilskipun 2001/83/EB, þrátt fyrir breytingar á merkingu lyfsins, sem er notað
sem rannsóknarlyf.

10) „Aukalyf með markaðsleyfi“: lyf sem hlotið hefur markaðsleyfi í samræmi við reglugerð (EB) nr. 726/2004 eða í
hlutaðeigandi aðildarríki í samræmi við tilskipun 2001/83/EB, þrátt fyrir breytingar á merkingu lyfsins, sem er notað
sem aukalyf.

11) „Siðanefnd“: óháð nefnd sem komið hefur verið á fót í aðildarríki í samræmi við lög viðkomandi aðildarríkis og hefur
umboð til að veita álit að því er varðar þessa reglugerð, með tilliti til álits leikmanna, einkum sjúklinga eða samtaka
sjúklinga.

12) „Hlutaðeigandi aðildarríki“: aðildarríki þar sem umsókn um leyfi fyrir klínískri prófun eða verulegri breytingu hefur
verið lögð fram samkvæmt II. eða III. kafla þessarar reglugerðar, eftir því sem við á.

13) „Veruleg breyting“: sérhver breyting á sérhverju atriði klínísku prófunarinnar sem gerð er eftir tilkynningu um
ákvörðun, eins og um getur í 8., 14., 19., 20. eða 23. gr., og líkleg er til að hafa veruleg áhrif á öryggi eða réttindi
þátttakendanna eða á áreiðanleika og traustleika gagnanna sem fást úr klínísku prófuninni.

14) „Bakhjarl“: einstaklingur, félag, stofnun eða samtök sem taka ábyrgð á tilurð og stjórnun klínísku prófunarinnar og á
fjármögnuninni.

(11) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1394/2007 frá 13. nóvember 2007 um hátæknimeðferðarlyf og breytingu á tilskipun 2001/83/EB og
reglugerð (EB) nr. 726/2004 (Stjtíð. ESB L 324, 10.12.2007, bls. 121).
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15) „Rannsakandi“: einstaklingur sem ber ábyrgð á framkvæmd klínískrar prófunar á klínísku rannsóknarsetri.

16) „Yfirrannsakandi“: rannsakandi sem er ábyrgur yfirmaður hóps rannsakenda sem framkvæmir klínískar prófanir á
klínísku rannsóknarsetri.

17) „Þátttakandi“: einstaklingur sem tekur þátt í klínískri prófun, annað hvort sem viðtakandi rannsóknarlyfs eða til
samanburðar.

18) „Ólögráða barn“: þátttakandi sem samkvæmt lögum í hlutaðeigandi aðildarríki skortir lögræði fyrir æsku sakir til að
veita upplýst samþykki.

19) „Þátttakandi sem skortir gerhæfi“: þátttakandi sem, vegna skorts á lögræði af öðrum sökum en fyrir æsku sakir, er ófær
um að veita upplýst samþykki samkvæmt lögum í hlutaðeigandi aðildarríki.

20) „Skipaður lögráðamaður“: einstaklingur eða lögaðili, yfirvald eða stofnun sem samkvæmt lögum hlutaðeigandi
aðildarríkis hefur heimild til að veita upplýst samþykki fyrir hönd þátttakanda sem skortir gerhæfi eða ólögráða barns.

21) „Upplýst samþykki“: yfirlýsing sem þátttakandi gefur af fúsum og frjálsum vilja um að hann vilji taka þátt í tiltekinni
klínískri prófun eftir að hafa verið upplýstur um öll atriði klínísku prófunarinnar sem skipta máli varðandi ákvörðun
þátttakandans um að taka þátt eða, ef um er að ræða ólögráða börn og þátttakendur sem skortir gerhæfi, leyfi eða
samþykki fyrir að þau séu með í klínísku prófuninni frá skipuðum lögráðamanni þeirra.

22) „Rannsóknaráætlun“: skjal þar sem lýst er markmiðum, hönnun, aðferðafræði, tölfræðilegum atriðum og skipulagi
klínískrar prófunar. Hugtakið „rannsóknaráætlun“ nær yfir síðari útgáfur rannsóknaráætlunarinnar og breytingar á
henni.

23) „Upplýsingarit rannsakanda“: samantekt á klínískum og óklínískum gögnum um rannsóknarlyfið eða rannsóknarlyfin
sem skipta máli fyrir rannsókn á virkni lyfsins eða lyfjanna í mönnum.

24) „Framleiðsla“: framleiðsla í heild eða að hluta ásamt ýmsum ferlum við skiptingu, pökkun og merkingu (þ.m.t.
blindun).

25) „Upphaf klínískrar prófunar“: fyrsti þáttur í nýskráningu væntanlegs þátttakanda fyrir sértæka klíníska prófun nema
annað sé skilgreint í rannsóknaráætluninni.

26) „Lok klínískrar prófunar“: síðasta heimsókn síðasta þátttakanda, eða síðar, eins og skilgreint er í rannsóknaráætluninni.

27) „Slit fyrir lok klínískrar prófunar“: ótímabær lok klínískrar prófunar af einhverjum orsökum áður en skilyrðin sem
tilgreind eru í rannsóknaráætluninni eru uppfyllt.

28) „Tímabundin stöðvun klínískrar prófunar“: bakhjarlinn gerir hlé, sem ekki er kveðið á um í rannsóknaráætluninni, á
framkvæmd klínísku prófunarinnar með það í huga að hefja hana aftur síðar.

29) „Frestun klínískrar prófunar“: aðildarríki gerir hlé á framkvæmd klínískrar prófunar.

30) „Góðar, klínískar starfsvenjur“: safn ítarlegra siðareglna og vísindalegra gæðakrafna fyrir hönnun, framkvæmd,
vöktun, úttekt, skráningu, greiningu og skýrslugjöf að því er varðar klínískar prófanir sem tryggja að réttindi, öryggi
og velsæld þátttakenda séu vernduð og að gögnin sem fást í klínísku prófuninni séu áreiðanleg og traust.

31) „Eftirlitsúttekt“: sú aðgerð lögbærs yfirvalds að láta fara fram opinbera endurskoðun á skjölum, aðstöðu, skrám,
fyrirkomulagi gæðatrygginga og öllum öðrum tilföngum sem lögbæra yfirvaldið telur að tengist klínísku prófuninni
og sem kunna að vera staðsett á rannsóknarsetrinu, í starfsstöðvum bakhjarlsins og/eða samningsbundinnar
rannsóknarstofnunar eða á öðrum stöðum sem lögbæra yfirvaldið telur að þurfi að gera eftirlitsúttekt á.
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32) „Meintilvik“: sérhver óæskilegur læknisfræðilegur atburður hjá þátttakanda sem er gefið lyf og sem er ekki endilega í
orsakatengslum við þá meðferð.

33) „Alvarlegt meintilvik“: óæskilegur læknisfræðilegur atburður sem, án tillits til lyfjaskammts, getur leitt til innlagnar á
legudeild sjúkrahúss eða lengt sjúkrahúsvist, leitt til viðvarandi eða alvarlegrar fötlunar eða vanhæfni, komið fram sem 
meðfætt frávik eða fæðingargalli, er lífshættulegur eða banvænn.

34) „Óvænt, alvarleg aukaverkun“: alvarleg aukaverkun þar sem eðli hennar, alvarleiki eða niðurstaða samræmist ekki því
sem segir í tilvísunarupplýsingunum um öryggi.

35) „Skýrsla um klíníska rannsókn“: skýrsla um klínísku rannsóknina sem lögð er fram í formi sem auðvelt er að leita í og
er útbúin í samræmi við einingu 5 í I. hluta I. viðauka við tilskipun 2001/83/EB og fylgir umsókn um markaðsleyfi.

3. Í þessari reglugerð skal þátttakandi, sem fellur bæði undir skilgreininguna á ólögráða barni og þátttakanda sem skortir 
gerhæfi, teljast þátttakandi sem skortir gerhæfi.

3. gr.

Almenn meginregla

Klíníska prófun má aðeins framkvæma ef:

a) réttindi, öryggi, virðing og velsæld þátttakenda eru tryggð og ganga framar öllum öðrum hagsmunum og

b) hún er hönnuð þannig að hún afli áreiðanlegra og traustra gagna.

II. KAFLI

MÁLSMEÐFERÐ VIÐ LEYFISVEITINGU FYRIR KLÍNÍSKRI PRÓFUN

4. gr.

Fyrirframveitt leyfi

Klínísk prófun skal vera með fyrirvara um vísindalega og siðferðilega endurskoðun og skal veitt leyfi fyrir henni í samræmi 
við þessa reglugerð.

Siðanefnd skal framkvæma siðferðilegu endurskoðunina í samræmi við lög hlutaðeigandi aðildarríkis. Endurskoðun 
siðanefndarinnar getur náð yfir atriðin sem fjallað er um í I. hluta matsskýrslunnar vegna veitingar leyfisins fyrir klínískri 
prófun, eins og um getur í 6. gr., og í II. hluta matsskýrslunnar, eins og um getur í 7. gr., eins og við á fyrir hvert hlutaðeigandi 
aðildarríki.

Aðildarríki skulu tryggja að tímamörkin og verklagsreglurnar við endurskoðun siðanefnda séu sambærilegar tímamörkunum 
og verklagsreglunum sem settar eru fram í þessari reglugerð vegna matsins á umsókninni um leyfi fyrir klínískri prófun.

5. gr.

Framlagning umsóknar

1. Til að fá leyfi skal bakhjarlinn leggja umsóknargögn fyrir hlutaðeigandi aðildarríki um gáttina sem um getur í 80. gr.
(hér á eftir nefnd „ESB-gáttin“).

Bakhjarlinn skal stinga upp á einu af hlutaðeigandi aðildarríkjum sem aðildarríki sem gefur skýrslu.

Ef hlutaðeigandi aðildarríki, annað en það aðildarríki sem lagt var til að gæfi skýrsluna, vill vera aðildarríkið sem gefur 
skýrslu eða ef aðildarríkið, sem lagt var til, vill ekki vera aðildarríkið sem gefur skýrsluna skal það tilkynnt öllum 
hlutaðeigandi aðildarríkjum, um ESB-gáttina, eigi síðar en þremur dögum eftir að umsóknargögnin eru lögð fram.
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Ef aðeins eitt hlutaðeigandi aðildarríki vill vera aðildarríkið sem gefur skýrslu eða ef klíníska prófunin nær aðeins yfir eitt 
aðildarríki þá skal það aðildarríki vera aðildarríkið sem gefur skýrslu.

Ef ekkert hlutaðeigandi aðildarríki vill vera aðildarríkið sem gefur skýrslu eða ef fleiri en eitt hlutaðeigandi aðildarríki 
vill vera aðildarríkið sem gefur skýrslu skal það ríki valið með samkomulagi hlutaðeigandi aðildarríkja með tilliti til 
tilmælanna sem um getur í c-lið 2. mgr. 85. gr.

Ef ekki næst samkomulag milli hlutaðeigandi aðildarríkja skal tillagða aðildarríkið vera aðildarríkið sem gefur skýrslu.

Aðildarríkið sem gefur skýrslu skal tilkynna bakhjarlinum og öðrum hlutaðeigandi aðildarríkjum, um ESB-gáttina, að það 
sé aðildarríkið sem gefur skýrslu, innan sex daga frá framlagningu umsóknargagnanna.

2. Bakhjarlinn skal, þegar sótt er um klíníska prófun með litlu inngripi þar sem rannsóknarlyfið er ekki notað í samræmi
við skilmála markaðsleyfa en notkunin á lyfinu er gagnreynd og studd útgefnum rannsóknaniðurstöðum um öryggi og
verkun þessa lyfs, stinga upp á einu af hlutaðeigandi aðildarríkjunum, þar sem notkunin er gagnreynd, sem aðildarríkinu
sem gefur skýrsluna.

3. Innan tíu daga frá framlagningu umsóknargagnanna skal aðildarríkið sem gefur skýrslu staðfesta gildi umsóknar, að
teknu tilliti til athugasemda sem önnur hlutaðeigandi aðildarríki hafa látið í ljós, og tilkynna bakhjarlinum eftirfarandi um
ESB-gáttina:

a) hvort klíníska prófunin sem sótt er um falli undir gildissvið þessarar reglugerðar,

b) hvort umsóknargögn eru fullgerð í samræmi við I. viðauka.

Hlutaðeigandi aðildarríkjum er heimilt að senda aðildarríkinu sem gefur skýrslu athugasemdir varðandi staðfestingu á gildi 
umsóknarinnar innan sjö daga frá framlagningu umsóknargagnanna.

4. Ef aðildarríkið sem gefur skýrslu hefur ekki sent bakhjarlinum tilkynningu innan þess tímabils sem um getur í
fyrstu undirgrein 3. mgr. skal klíníska prófunin, sem sótt var um, teljast falla undir gildissvið þessarar reglugerðar og
umsóknargögnin skulu teljast fullnægjandi.

5. Ef aðildarríkið sem gefur skýrslu kemst að þeirri niðurstöðu, að teknu tilliti til athugasemdanna sem önnur hlutaðeigandi 
aðildarríki hafa látið í ljós, að umsóknargögnin teljist ekki fullgerð eða að klíníska prófunin sem sótt er um falli ekki undir
gildissvið þessarar reglugerðar skal það upplýsa bakhjarlinn um það, um ESB-gáttina, og veita bakhjarlinum að hámarki
10 daga frest til að leggja fram athugasemdir varðandi umsóknina eða til að fullgera umsóknargögnin um ESB-gáttina.

Innan fimm daga frá viðtöku athugasemdanna eða fullgerðu umsóknargagnanna skal aðildarríkið sem gefur skýrslu 
tilkynna bakhjarlinum um hvort umsóknin uppfylli þær kröfur sem settar eru fram í a- og b-lið fyrstu undirgreinar 3. mgr.

Ef aðildarríkið sem gefur skýrslu hefur ekki sent bakhjarlinum tilkynningu innan þess tímabils sem um getur í annarri 
undirgrein skal klíníska prófunin, sem sótt var um, teljast falla undir gildissvið þessarar reglugerðar og umsóknargögnin 
skulu teljast fullgerð.

Ef bakhjarlinn hefur hvorki lagt fram athugasemdir né fullgert umsóknargögnin innan þess tímabils sem um getur í fyrstu 
undirgrein skal umsóknin teljast fallin úr gildi í öllum hlutaðeigandi aðildarríkjum.

6. Að því er varðar þennan kafla skal dagsetning tilkynningarinnar til bakhjarlsins, í samræmi við 3. eða 5. mgr., vera
dagurinn þegar gildi umsóknarinnar er staðfest. Ef bakhjarlinn fær ekki tilkynningu skal dagurinn þegar gildi umsóknar er
staðfest vera síðasti dagur innan þess tímabils sem við á og um getur í 3. og 5. mgr.
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6. gr.

Matsskýrsla — atriði sem falla undir I. hluta

1. Aðildarríkið sem gefur skýrslu skal meta umsóknina með tilliti til eftirfarandi atriða:

a) hvort lítið inngrip fylgi klínísku prófuninni, ef bakhjarlinn heldur því fram,

b) að farið sé að ákvæðum V. kafla að því er varðar eftirfarandi:

i. væntanlegan meðferðarlegan ávinning og ávinning fyrir lýðheilsu að teknu tilliti til eftirfarandi:

— eiginleika rannsóknarlyfjanna og þekkingar á þeim,

— mikilvægis klínísku prófunarinnar, þ.m.t. hvort þátttakendahóparnir í klínísku prófuninni séu lýsandi fyrir það
þýði sem skal meðhöndlað eða, ef ekki, útskýringa og rökstuðnings sem eru veitt í samræmi við y-lið 17. liðar 
í I. viðauka við þessa reglugerð; núverandi vísindaþekkingar; hvort stjórnvaldið sem ber ábyrgð á matinu og 
leyfinu fyrir setningu lyfja á markað hafi mælt með eða gefið fyrirmæli um klínísku prófunina og, eftir atvikum, 
sérhvers álits sem barnalyfjanefnd setur fram varðandi rannsóknaráætlun um notkun lyfs fyrir börn í samræmi 
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1901/2006 (12),

— áreiðanleika og traustleika gagnanna sem fást úr klínísku prófuninni, að teknu tilliti til tölfræðilegra nálgana, 
hönnunar klínísku prófunarinnar og aðferðarfræði, þ.m.t. úrtaksstærð og slembiröðun, samberi og endapunktar,

ii. áhættu og óþæginda fyrir þátttakandann, að teknu tilliti til alls eftirfarandi:

— eiginleika rannsóknar- og aukalyfjanna og þekkingar á þeim,

— eiginleika inngripsins í samanburði við venjulegar klínískar starfsvenjur,

— öryggisráðstafana, þ.m.t. ákvæði fyrir ráðstafanir til að lágmarka áhættu, vöktun, öryggistilkynningar og
öryggisáætlunin,

— áhættunnar fyrir heilbrigði þátttakanda sem stafar af heilsufarsástandinu sem er ástæða þess að verið er að 
rannsaka rannsóknarlyfið,

c) að farið sé að kröfum varðandi framleiðslu og innflutning á rannsóknarlyfjum og aukalyfjum sem settar eru fram í IX.
kafla,

d) að farið sé að kröfum um merkingar sem settar eru fram í X. kafla,

e) að upplýsingarit rannsakandans sé tæmandi og fullnægjandi.

2. Aðildarríkið sem gefur skýrslu skal semja matsskýrslu. I. hluti í matsskýrslunni skal samanstanda af atriðunum sem
um getur í 1. mgr.

3. Matsskýrslan skal innihalda eina af eftirfarandi niðurstöðum varðandi atriðin sem fjallað er um í matsskýrslunni:

a) framkvæmd klínísku prófunarinnar er viðunandi í ljósi krafnanna sem settar eru fram í þessari reglugerð,

b) framkvæmd klínísku prófunarinnar er viðunandi í ljósi krafnanna sem settar eru fram í þessari reglugerð en með
fyrirvara um samræmi við sérstök skilyrði sem skulu tilgreind sérstaklega í niðurstöðunni, eða

c) framkvæmd klínísku prófunarinnar er ekki viðunandi í ljósi krafnanna sem settar eru fram í þessari reglugerð.

4. Aðildarríkið sem gefur skýrslu skal leggja fram lokaútgáfu I. hluta matsskýrslunnar, þ.m.t. niðurstöðu sína, fyrir
bakhjarlinn og önnur hlutaðeigandi aðildarríki innan 45 daga frá deginum þegar gildi umsóknar er staðfest, um ESB-
gáttina.

(12) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1901/2006 frá 12. desember 2006 um lyf fyrir börn og um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1768/92,
tilskipun 2001/20/EB, tilskipun 2001/83/EB og reglugerð (EB) nr. 726/2004 (Stjtíð. ESB L 387, 27.11.2006, bls. 1).
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5. Ef fleiri en eitt aðildarríki taka þátt í klínískum prófunum skal matsferlið vera í þremur áföngum:

a) upphafsmatsáfanga sem aðildarríkið sem gefur skýrslu annast innan 26 daga frá deginum þegar gildi umsóknar er
staðfest,

b) samræmdum endurskoðunaráfanga allra hlutaðeigandi aðildarríkja sem fer fram innan 12 daga frá því að
upphafsmatsáfanga lýkur,

c) sameiningaráfanga sem aðildarríkið sem gefur skýrslu annast innan sjö daga frá því að samræmda
endurskoðunaráfanganum lýkur.

Á meðan upphafsmatsáfangi stendur yfir skal aðildarríkið sem gefur skýrslu gera drög að I. hluta matsskýrslunnar og dreifa 
til allra annarra hlutaðeigandi aðildarríkja.

Á meðan samræmdi endurskoðunaráfanginn stendur yfir skulu öll hlutaðeigandi aðildarríki endurskoða í sameiningu 
umsóknina sem byggð er á drögunum að I. hluta matsskýrslunnar og skulu deila öllum athugasemdum varðandi umsóknina.

Á meðan sameiningaráfanginn stendur yfir skal aðildarríkið sem gefur skýrslu taka tilhlýðilegt tillit til athugasemda 
annarra hlutaðeigandi aðildarríkja í lokaútgáfu I. hluta matsskýrslunnar og skal skrá hvernig brugðist var við öllum slíkum 
athugasemdum. Aðildarríkið sem gefur skýrslu skal leggja lokaútgáfu I. hluta matsskýrslunnar fyrir bakhjarlinn og öll 
önnur hlutaðeigandi aðildarríki innan þess tímabils sem um getur í 4. mgr.

6. Að því er varðar þennan kafla skal dagsetningin þegar aðildarríkið sem gefur skýrslu leggur lokaútgáfu I. kafla
matsskýrslunnar fyrir bakhjarlinn og önnur hlutaðeigandi aðildarríki vera dagsetning skýrslugjafarinnar (e. reporting
date).

7. Aðildarríkið sem gefur skýrslu getur einnig framlengt tímabilið, sem um getur í 4. mgr., um 50 daga vegna klínískra
prófana sem fela í sér rannsóknarlyf fyrir hátæknimeðferð eða lyf, eins og þau eru skilgreind í 1. lið viðaukans við reglugerð 
(EB) nr. 726/2004, í þeim tilgangi að hafa samráð við sérfræðinga. Í slíkum tilvikum skulu tímabilin sem um getur í 5. og
8. mgr. þessarar greinar gilda að breyttu breytanda.

8. Á milli dagsins þegar gildi umsóknar er staðfest og skýrslugjafardags getur eingöngu aðildarríkið sem gefur skýrslu
óskað eftir viðbótarupplýsingum frá bakhjarlinum, með tilliti til athugasemdanna sem um getur í 5. mgr.

Aðildarríkinu sem gefur skýrslu er heimilt að framlengja tímabilið, sem um getur í 4. mgr., um 31 dag hið mesta í þeim 
tilgangi að nálgast og endurskoða þessar viðbótarupplýsingar frá bakhjarlinum í samræmi við þriðju og fjórðu undirgrein.

Bakhjarlinn skal leggja fram viðbótarupplýsingarnar sem óskað er eftir innan þess tímabils sem aðildarríkið sem gefur 
skýrslu ákveður, sem skal ekki vera lengra en 12 dagar frá viðtöku beiðninnar.

Við viðtöku viðbótarupplýsinganna skulu hlutaðeigandi aðildarríki endurskoða í sameiningu allar viðbótarupplýsingar 
sem bakhjarlinn leggur fram ásamt upprunalegu umsókninni og skulu deila öllum athugasemdum sem skipa máli vegna 
umsóknarinnar. Samræmda endurskoðunin skal framkvæmd innan 12 daga hið mesta frá viðtöku viðbótarupplýsinganna 
og frekari sameining skal framkvæmd innan sjö daga frá því að samræmdu endurskoðuninni lýkur. Aðildarríkið sem gefur 
skýrslu skal taka tilhlýðilegt tillit til athugasemda annarra hlutaðeigandi aðildarríkja í lokaútgáfu I. hluta matsskýrslunnar 
og skal skrá hvernig brugðist var við öllum slíkum athugasemdum.

Ef bakhjarlinn leggur ekki fram viðbótarupplýsingar innan þess tímabils sem aðildarríkið sem gefur skýrslu ákveður, í 
samræmi við þriðju undirgrein, skal umsóknin teljast fallin úr gildi í öllum hlutaðeigandi aðildarríkjum.

Beiðnin um viðbótarupplýsingar og viðbótarupplýsingarnar skulu lagðar fram um ESB-gáttina.

7. gr.

Matsskýrsla — atriði sem falla undir II. hluta

1. Hvert hlutaðeigandi aðildarríki skal meta umsóknina fyrir sitt yfirráðasvæði að því er varðar eftirfarandi atriði:

a) að kröfurnar um upplýst samþykki, sem settar eru fram í V. kafla, séu uppfylltar,

b) að fyrirkomulagið varðandi greiðslu launa eða skaðabóta til þátttakenda uppfylli þær kröfur sem settar eru fram í
V. kafla, og til rannsakenda,
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c) að fyrirkomulagið varðandi nýskráningu þátttakenda uppfylli þær kröfur sem settar eru fram í V. kafla,

d) að farið sé að ákvæðum tilskipunar 95/46/EB,

e) að farið sé að ákvæðum 49. gr.,

f) að farið sé að ákvæðum 50. gr.,

g) að farið sé að ákvæðum 76. gr.,

h) að farið sé að gildandi reglum fyrir söfnun, geymslu og síðari notkun á líffræðilegum sýnum úr þátttakandanum.

Matið á atriðunum sem um getur í fyrstu undirgrein skal mynda II. hluta matsskýrslunnar.

2. Hvert hlutaðeigandi aðildarríki skal ljúka mati sínu innan 45 daga frá deginum þegar gildi umsóknar er staðfest og
leggja fram II. hluta matsskýrslunnar, þ.m.t. niðurstöðu sína, fyrir bakhjarlinn um ESB-gáttina.

Öllum hlutaðeigandi aðildarríkjum er heimilt, af rökstuddum ástæðum, að óska eftir viðbótarupplýsingum frá bakhjarlinum 
varðandi atriðin sem um getur í 1. mgr. en aðeins innan þess tímabils sem um getur í fyrstu undirgrein.

3. Hlutaðeigandi aðildarríki er heimilt að framlengja tímabilið, sem um getur í fyrstu undirgrein 2. mgr., um 31 dag
hið mesta í þeim tilgangi að nálgast og endurskoða viðbótarupplýsingarnar, sem um getur í annarri undirgrein 2. mgr., frá
bakhjarlinum í samræmi við aðra og þriðju undirgrein.

Bakhjarlinn skal leggja fram viðbótarupplýsingarnar sem óskað er eftir innan þess tímabils sem hlutaðeigandi aðildarríki 
ákveður, sem skal ekki vera lengra en 12 dagar frá viðtöku beiðninnar.

Hlutaðeigandi aðildarríki skal ljúka mati sínu innan 19 daga hið mesta frá viðtöku viðbótarupplýsinganna.

Ef bakhjarlinn leggur ekki fram viðbótarupplýsingar innan þess tímabils sem hlutaðeigandi aðildarríki ákveður, í samræmi 
við aðra undirgrein, skal umsóknin teljast fallin úr gildi í því hlutaðeigandi aðildarríki.

Beiðnin um viðbótarupplýsingar og viðbótarupplýsingarnar skulu lagðar fram um ESB-gáttina.

8. gr.

Ákvörðun um klíníska prófun

1. Hvert hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna bakhjarlinum, um ESB-gáttina, hvort veitt hafi verið leyfi fyrir klínísku
prófuninni, hvort veitt hafi verið leyfi fyrir henni með fyrirvara um skilyrði eða hvort synjað hafi verið um veitingu leyfis.

Tilkynning skal vera í formi einnar ákvörðunar innan fimm daga frá dagsetningu skýrslugjafar eða frá síðasta degi 
matstímabilsins sem um getur í 7. gr., hvort sem síðar verður.

Leyfi fyrir klínískri prófun með fyrirvara um skilyrði takmarkast við skilyrði sem eðlis þeirra vegna er ekki hægt að 
uppfylla á þeim tíma þegar leyfið er veitt.

2. Ef niðurstaða aðildarríkisins sem gefur skýrslu, að því er varðar I. hluta matsskýrslunnar, er sú að framkvæmd
klínísku prófunarinnar sé viðunandi, eða viðunandi með fyrirvara um samræmi við sérstök skilyrði, telst sú niðurstaða vera 
niðurstaða hlutaðeigandi aðildarríkis.

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein getur hlutaðeigandi aðildarríki verið ósammála niðurstöðu aðildarríkisins sem gefur skýrsluna, 
að því er varðar I. hluta matsskýrslunnar, á eftirfarandi forsendum eingöngu:

a) ef það telur að þátttaka í klínísku prófuninni muni leiða til þess að þátttakandi fái meðferð sem er ekki jafngóð og við
venjulegar klínískar starfsvenjur í hlutaðeigandi aðildarríki,

b) vegna brots á landslögum þess, eins og um getur í 90. gr.,

c) vegna athugasemda, að því er varðar öryggi þátttakanda og áreiðanleika og traustleika gagna, sem lagðar eru fram skv.
5. eða 8. mgr. 6. gr.
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Ef hlutaðeigandi aðildarríki er ósammála niðurstöðunni á grundvelli annarrar undirgreinar skal það tilkynna það 
framkvæmdastjórninni, öllum aðildarríkjunum og bakhjarlinum, um ESB-gáttina, og leggja fram ítarlegan rökstuðning.

3. Ef klíníska prófunin er viðunandi eða viðunandi með fyrirvara um samræmi við sérstök skilyrði, að því er varðar
atriðin sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar, skal ákvörðun hlutaðeigandi aðildarríkis fela í sér niðurstöðu þess varðandi 
II. hluta matsskýrslunnar.

4. Hlutaðeigandi aðildarríki skal neita að veita leyfi fyrir klínískri prófun ef það er ósammála niðurstöðu aðildarríkisins
sem gefur skýrslu að því er varðar I. hluta matsskýrslunnar á einhverri af þeim forsendum sem um getur í annarri undirgrein 
2. mgr. eða ef það telur, af tilhlýðilega rökstuddum ástæðum, að ekki sé farið að þeim atriðum sem fjallað er um í II. hluta
matsskýrslunnar eða ef siðanefnd hefur skilað neikvæðu áliti sem, í samræmi við löggjöf hlutaðeigandi aðildarríkis, gildir
fyrir allt það aðildarríki. Aðildarríkið skal sjá fyrir kærumeðferð að því er varðar slíka synjun.

5. Ef niðurstaða aðildarríkisins sem gefur skýrslu, að því er varðar I. hluta matsskýrslunnar, er sú að klíníska prófunin
sé ekki viðunandi telst sú niðurstaða vera niðurstaða allra hlutaðeigandi aðildarríkja.

6. Ef hlutaðeigandi aðildarríki hefur ekki tilkynnt bakhjarlinum um ákvörðun sína innan viðeigandi tímabils, sem
um getur í 1. mgr., skal niðurstaðan varðandi I. hluta matsskýrslunnar teljast ákvörðun hlutaðeigandi aðildarríkis um
umsóknina um leyfi fyrir klínísku prófuninni.

7. Hlutaðeigandi aðildarríki skulu ekki óska eftir viðbótarupplýsingum varðandi atriði sem fjallað er um í I. hluta
matsskýrslunnar frá bakhjarlinum eftir skýrslugjafardaginn.

8. Að því er varðar þennan kafla skal tilkynningardagurinn vera sú dagsetning þegar bakhjarlinum er tilkynnt um
ákvörðunina sem um getur í 1. mgr. Ef bakhjarl hefur ekki fengið tilkynningu í samræmi við 1. mgr. skal tilkynningardagurinn 
teljast síðasti dagurinn í tímabilinu sem kveðið er á um í 1. mgr.

9. Ef enginn þátttakandi hefur verið í klínísku prófuninni í hlutaðeigandi aðildarríki innan tveggja ára frá tilkynningardegi 
leyfisins skal leyfið falla úr gildi í því hlutaðeigandi aðildarríki nema framlenging, að beiðni bakhjarlsins, hafi verið
samþykkt í samræmi við málsmeðferðina sem sett er fram í III. kafla.

9. gr.

Aðilar sem meta umsóknina

1. Aðildarríki skulu tryggja að ekki sé um hagsmunaárekstra að ræða hjá aðilunum sem staðfesta gildi umsóknar og
meta hana, þeir séu óháðir bakhjarli, klíníska rannsóknarsetrinu og rannsakendum sem taka þátt og aðilum sem fjármagna
klínísku prófunina ásamt því að vera lausir við hvers konar ótilhlýðileg áhrif.

Til að tryggja óhæði og gagnsæi skulu aðildarríkin tryggja að aðilar sem viðurkenna og meta umsóknina að því er varðar 
atriðin sem fjallað er um í I. og II. hluta matsskýrslunnar hafi ekki fjárhagslegra eða persónulegra hagsmuna að gæta sem 
gætu haft áhrif á óhlutdrægni þeirra. Þessir aðilar skulu árlega gefa yfirlýsingu um fjárhagslega hagsmuni sína.

2. Aðildarríki skulu tryggja að hæfilegur fjöldi aðila, sem sameiginlega búa yfir nauðsynlegri menntun, hæfi og reynslu,
framkvæmi matið í sameiningu.

3. Að minnsta kosti einn leikmaður skal taka þátt í matinu.

10. gr.

Sérstök atriði sem taka þarf tillit til varðandi viðkvæm þýði

1. Ef þátttakendurnir eru ólögráða börn skal, við matið á umsókninni um leyfi fyrir klínískri prófun, leggja sérstaka
áherslu á sérþekkingu í barnalækningum eða á ráðgjöf varðandi klínísk, siðfræðileg og sálfélagsleg vandamál á sviði
barnalækninga.
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2. Ef þátttakendurna skortir gerhæfi skal, við matið á umsókninni um leyfi fyrir klínískri prófun, leggja sérstaka
áherslu á sérþekkingu á viðkomandi sjúkdómi og á því sjúklingaþýði sem um er að ræða eða á ráðgjöf varðandi klínískar,
siðfræðilegar og sálfélagslegar spurningar á sviði viðkomandi sjúkdóms og þess sjúklingaþýðis sem um er að ræða.

3. Ef þátttakendurnir eru konur sem eru þungaðar eða hafa barn á brjósti skal, við matið á umsókninni um leyfi fyrir
klínískri prófun, leggja sérstaka áherslu á sérþekkingu á viðkomandi ástandi og á þýðinu sem viðkomandi þátttakandi er
lýsandi fyrir.

4. Ef í rannsóknaráætluninni er kveðið á um þátttöku sérhópa eða undirhópa þátttakenda í klínískri prófun, eftir því sem 
við á, skal, við matið á umsókninni um leyfi fyrir klínísku prófuninni, leggja sérstaka áherslu á sérþekkingu á þýðinu sem
viðkomandi þátttakendur eru lýsandi fyrir.

5. Í öllum umsóknum um leyfi fyrir klínískri prófun, sem um getur í 35. gr., skal leggja sérstaka áherslu á aðstæðurnar
við framkvæmd klínísku prófunarinnar.

11. gr.

Framlagning og mat á umsóknum sem varða aðeins atriðin sem falla undir I. eða II. hluta matsskýrslunnar

Bakhjarlinn getur óskað eftir því að umsóknin um leyfi fyrir klínískri prófun, matið á henni og niðurstaðan varði aðeins 
atriðin sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar.

Eftir tilkynningu um niðurstöðuna varðandi atriðin sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar er bakhjarlinum heimilt, innan 
tveggja ára, að sækja um leyfi sem varða aðeins atriðin sem falla undir II. hluta matsskýrslunnar. Í slíkri umsókn skal 
bakhjarlinn lýsa því yfir að honum sé ekki kunnugt um neinar umtalsverðar nýjar vísindalegar upplýsingar sem myndu 
breyta gildi þeirra þátta sem lagðir voru fram með umsókninni vegna atriðanna sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar. Í 
því tilviki skal umsóknin metin í samræmi við 7. gr. og hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna ákvörðun sína um klínísku 
prófunina í samræmi við 8. gr. Í þeim aðildarríkjum þar sem bakhjarlinn sækir ekki innan tveggja ára um leyfi sem varðar 
aðeins atriðin sem falla undir II. hluta matsskýrslunnar skal umsóknin um atriðin sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar 
teljast fallin úr gildi.

12. gr.

Afturköllun

Bakhjarlinn getur afturkallað umsóknina hvenær sem er fram að skýrslugjafardeginum. Í slíku tilviki er aðeins hægt að 
afturkalla umsóknina gagnvart öllum hlutaðeigandi aðildarríkjunum. Ástæður afturköllunarinnar skal tilkynna um ESB-
gáttina.

13. gr.

Umsókn lögð fram að nýju

Þessi kafli hefur ekki áhrif á möguleika bakhjarlsins á að leggja aftur fram umsókn um leyfi fyrir sérhvert fyrirhugað 
hlutaðeigandi aðildarríki eftir að hafa fengið synjun um leyfi eða eftir að hafa afturkallað umsókn. Sú umsókn skal teljast 
ný umsókn um leyfi fyrir annarri klínískri prófun.

14. gr.

Hlutaðeigandi aðildarríki bætt við síðar

1. Ef bakhjarlinn vill stækka klíníska rannsókn sem hefur fengið leyfi svo hún nái til annars aðildarríkis (hér á eftir nefnt
„nýtt hlutaðeigandi aðildarríki“) skal bakhjarlinn leggja fram umsóknargögn fyrir það aðildarríki um ESB-gáttina.

Aðeins er heimilt að leggja fram umsóknargögnin eftir tilkynningardag ákvörðunarinnar um upphaflega leyfið.

2. Aðildarríkið sem gefur skýrslu vegna umsóknargagnanna, sem um getur í 1. mgr., skal vera aðildarríkið sem gefur
skýrslu vegna málsmeðferðarinnar við upphaflegu leyfisveitinguna.
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3. Innan 52 daga frá framlagningu umsóknargagnanna, sem um getur í 1. mgr., skal nýja hlutaðeigandi aðildarríkið
tilkynna bakhjarlinum um það um ESB-gáttina, í formi einnar ákvörðunar, hvort veitt hafi verið leyfi fyrir klínísku
prófuninni, hvort veitt hafi verið leyfi fyrir henni með fyrirvara um skilyrði eða hvort synjað hafi verið um veitingu
leyfisins.

Leyfi fyrir klínískri prófun með fyrirvara um skilyrði takmarkast við skilyrði sem eðlis þeirra vegna er ekki hægt að 
uppfylla á þeim tíma þegar leyfið er veitt.

4. Ef niðurstaða aðildarríkisins sem gefur skýrslu, að því er varðar I. hluta matsskýrslunnar, er sú að framkvæmd
klínísku prófunarinnar sé viðunandi, eða viðunandi með fyrirvara um samræmi við sérstök skilyrði, telst sú niðurstaða vera 
niðurstaða nýja hlutaðeigandi aðildarríkisins.

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein getur nýtt hlutaðeigandi aðildarríki verið ósammála niðurstöðu aðildarríkisins sem gefur 
skýrslu, að því er varðar I. hluta matsskýrslunnar, á eftirfarandi forsendum eingöngu:

a) ef það telur að þátttaka í klínísku prófuninni muni leiða til þess að þátttakandi fái meðferð sem er ekki jafngóð og við
venjulegar klínískar starfsvenjur í hlutaðeigandi aðildarríki,

b) vegna brots á landslögum þess, eins og um getur í 90. gr.,

c) athugasemda, að því er varðar öryggi þátttakanda og áreiðanleika og traustleika gagna, sem lagðar eru fram skv. 5. eða
6. mgr.

Ef nýtt hlutaðeigandi aðildarríki er ósammála niðurstöðunni á grundvelli annarrar undirgreinar skal það tilkynna það 
framkvæmdastjórninni, öllum aðildarríkjunum og bakhjarlinum, um ESB-gáttina, og leggja fram ítarlegan rökstuðning. 

5. Nýja hlutaðeigandi aðildarríkinu er heimilt að tilkynna, um ESB-gáttina, aðildarríkinu sem gefur skýrslu og öðrum
hlutaðeigandi aðildarríkjum um allar athugasemdir varðandi umsóknina frá þeim degi þegar umsóknargögnin, sem um
getur í 1. mgr., eru lögð fram og þar til fimm dögum áður en tímabilið, sem um getur í 3. mgr., rennur út.

6. Frá þeim degi þegar umsóknargögnin, sem um getur í 1. mgr., eru lögð fram og þar til tímabilið, sem um getur í
3. mgr., rennur úr er aðeins aðildarríkinu sem gefur skýrslu heimilt að fara fram á viðbótarupplýsingar frá bakhjarlinum
varðandi atriðin sem fjallað er um í I. hluta matsskýrslunnar, að teknu tilliti til athugasemdanna sem um getur í 5. mgr.

Aðildarríkinu sem gefur skýrslu er heimilt að framlengja tímabilið, sem um getur í fyrstu undirgrein 3. mgr., um 31 dag 
hið mesta í þeim tilgangi að nálgast og endurskoða þessar viðbótarupplýsingar frá bakhjarlinum í samræmi við þriðju og 
fjórðu undirgrein.

Bakhjarlinn skal leggja fram viðbótarupplýsingarnar sem óskað er eftir innan þess tímabils sem aðildarríkið sem gefur 
skýrslu ákveður, sem skal ekki vera lengra en 12 dagar frá viðtöku beiðninnar.

Við viðtöku viðbótarupplýsinganna skulu ný hlutaðeigandi aðildarríki, ásamt öllum öðrum hlutaðeigandi aðildarríkjum, 
endurskoða í sameiningu allar viðbótarupplýsingar sem bakhjarlinn leggur fram ásamt upprunalegu umsókninni og skulu 
deila öllum athugasemdum sem skipta máli varðandi umsóknina. Samræmda endurskoðunin skal framkvæmd innan 
12 daga hið mesta frá viðtöku viðbótarupplýsinganna og frekari sameining skal framkvæmd innan sjö daga frá því að 
samræmdu endurskoðuninni lýkur. Aðildarríkið sem gefur skýrslu skal taka tilhlýðilegt tillit til athugasemda hlutaðeigandi 
aðildarríkja og skal skrá hvernig brugðist var við öllum slíkum athugasemdum.

Ef bakhjarlinn leggur ekki fram viðbótarupplýsingar innan þess tímabils sem aðildarríkið sem gefur skýrslu ákveður, í 
samræmi við þriðju undirgrein, skal umsóknin teljast fallin úr gildi í nýja hlutaðeigandi aðildarríkinu.

Beiðnin um viðbótarupplýsingar og viðbótarupplýsingarnar skulu lagðar fram um ESB-gáttina.

7. Nýja hlutaðeigandi aðildarríkið skal meta, að því er varðar yfirráðasvæði þess, atriðin sem fjallað er um í
II. hluta matsskýrslunnar innan þess tímabils sem um getur í 3. mgr. og leggja fyrir bakhjarlinn, um ESB-gáttina,
II. hluta matsskýrslunnar, þ.m.t. niðurstöðu sína. Innan þessa tímabils er því heimilt, af rökstuddum ástæðum, að óska
eftir viðbótarupplýsingum frá bakhjarlinum varðandi atriðin sem fjallað er um í II. hluta matsskýrslunnar, að því er
yfirráðasvæði þess varðar.
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8. Nýja hlutaðeigandi aðildarríkinu er heimilt að framlengja tímabilið, sem um getur í 7. mgr., um 31 dag hið mesta í
þeim tilgangi að nálgast og endurskoða viðbótarupplýsingarnar, sem um getur í 7. mgr., frá bakhjarlinum í samræmi við
aðra og þriðju undirgrein.

Bakhjarlinn skal leggja fram viðbótarupplýsingarnar sem óskað er eftir innan þess tímabils sem nýja hlutaðeigandi 
aðildarríkið ákveður, sem skal ekki vera lengra en 12 dagar frá viðtöku beiðninnar.

Hlutaðeigandi aðildarríki skal ljúka mati sínu innan 19 daga hið mesta frá viðtöku viðbótarupplýsinganna.

Ef bakhjarlinn leggur ekki fram viðbótarupplýsingar innan þess tímabils sem nýja hlutaðeigandi aðildarríkið ákveður, í 
samræmi við aðra undirgrein, skal umsóknin teljast fallin úr gildi í nýja hlutaðeigandi aðildarríkinu.

Beiðnin um viðbótarupplýsingar og viðbótarupplýsingarnar skulu lagðar fram um ESB-gáttina.

9. Ef framkvæmd klínísku prófunarinnar er viðunandi eða viðunandi með fyrirvara um samræmi við sérstök skilyrði,
að því er varðar atriðin sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar skal ákvörðun nýja hlutaðeigandi aðildarríkisins fela í sér
niðurstöðu þess varðandi II. hluta matsskýrslunnar.

10. Nýja hlutaðeigandi aðildarríkið skal neita að veita leyfi fyrir klínísku prófuninni ef það er ósammála niðurstöðu
aðildarríkisins sem gefur skýrslu að því er varðar I. hluta matsskýrslunnar á einhverri af þeim forsendum sem um getur
í annarri undirgrein 4. mgr. eða ef það telur, af tilhlýðilega rökstuddum ástæðum, að ekki sé farið að þeim atriðum sem
fjallað er um í II. hluta matsskýrslunnar eða ef siðanefnd hefur skilað neikvæðu áliti sem, í samræmi við löggjöf nýja
hlutaðeigandi aðildarríkisins, gildir fyrir allt það aðildarríki. Nýja hlutaðeigandi aðildarríkið skal sjá fyrir kærumeðferð að
því er varðar slíka synjun.

11. Ef nýja hlutaðeigandi aðildarríkið hefur ekki tilkynnt bakhjarlinum um ákvörðun sína innan þess tímabils sem um
getur í 3. mgr., eða ef tímabilið hefur verið framlengt í samræmi við 6. eða 8. mgr. og nýja hlutaðeigandi aðildarríkið
hefur ekki tilkynnt bakhjarlinum um ákvörðun sína innan framlengda tímabilsins, skal niðurstaðan varðandi I. hluta
matsskýrslunnar teljast ákvörðun nýja hlutaðeigandi aðildarríkisins um umsóknina um leyfi fyrir klínísku prófuninni.

12. Bakhjarl skal ekki leggja fram umsóknargögn í samræmi við þessa grein ef málsmeðferð, sem sett er fram í III. kafla,
að því er varðar klínísku prófunina, er ekki lokið.

III. KAFLI

MÁLSMEÐFERÐ VIÐ LEYFISVEITINGU FYRIR VERULEGRI BREYTINGU Á KLÍNÍSKRI PRÓFUN

15. gr.

Almennar meginreglur

Eingöngu er hægt að framkvæma verulega breytingu, þ.m.t. þegar klínísku rannsóknarsetri er bætt við eða skipt er um 
yfirrannsakanda á klínísku rannsóknarsetri, hafi hún verið samþykkt í samræmi við málsmeðferðina sem sett er fram í 
þessum kafla.

16. gr.

Framlagning umsóknar

Til að fá leyfi skal bakhjarlinn leggja fram umsóknargögn fyrir hlutaðeigandi aðildarríki um ESB-gáttina.

17. gr.

Staðfesting á gildi umsóknar um leyfi fyrir verulegri breytingu á atriði sem fellur undir I. hluta matsskýrslunnar

1. Aðildarríkið sem gefur skýrslu vegna veitingar leyfis fyrir verulegri breytingu skal vera aðildarríkið sem gefur skýrslu
vegna málsmeðferðarinnar við upphaflegu leyfisveitinguna.
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Hlutaðeigandi aðildarríkjum er heimilt að senda aðildarríkinu sem gefur skýrslu allar athugasemdir varðandi staðfestingu 
á gildi umsóknar um verulega breytingu innan fimm daga frá framlagningu umsóknargagnanna.

2. Innan sex daga frá framlagningu umsóknargagnanna skal aðildarríkið sem gefur skýrslu staðfesta gildi umsóknarinnar, 
með tilliti til athugasemda sem önnur hlutaðeigandi aðildarríki hafa látið í ljós, og tilkynna bakhjarlinum um ESB-gáttina:

a) hvort verulega breytingin varði atriði sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar og

b) hvort umsóknargögnin séu fullgerð í samræmi við II. viðauka.

3. Ef aðildarríkið sem gefur skýrslu hefur ekki sent bakhjarlinum tilkynningu innan þess tímabils sem um getur í 2. mgr. 
skal sú verulega breyting sem sótt er um teljast varða atriði sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar og umsóknargögnin
skulu teljast fullgerð.

4. Ef aðildarríkið sem gefur skýrsluna kemst að þeirri niðurstöðu, að teknu tilliti til athugasemdanna sem önnur
hlutaðeigandi aðildarríki hafa látið í ljós, að umsóknin varði ekki atriði sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar eða að
umsóknargögnin teljist ekki fullgerð skal það upplýsa bakhjarlinn um það, um ESB-gáttina, og veita bakhjarlinum að
hámarki 10 daga frest til að leggja fram athugasemdir varðandi umsóknina eða til að fullkomna umsóknargögnin um ESB-
gáttina.

Innan fimm daga frá viðtöku athugasemdanna eða fullgerðu umsóknargagnanna skal aðildarríkið sem gefur skýrslu 
tilkynna bakhjarlinum um hvort umsóknin uppfylli þær kröfur sem settar eru fram í a- og b-lið 2. mgr.

Ef aðildarríkið sem gefur skýrslu hefur ekki sent bakhjarlinum tilkynningu innan þess tímabils sem um getur í annarri 
undirgrein skal sú verulega breyting sem sótt er um teljast varða atriði sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar og 
umsóknargögnin skulu teljast fullgerð.

Ef bakhjarlinn hefur hvorki lagt fram athugasemdir né fullgert umsóknargögnin innan þess tímabils sem um getur í fyrstu 
undirgrein skal umsóknin teljast fallin úr gildi í öllum hlutaðeigandi aðildarríkjum.

5. Að því er varðar 18., 19. og 22. gr. skal dagsetning tilkynningarinnar til bakhjarlsins í samræmi við 2. eða 4. mgr.
vera dagurinn þegar gildi umsóknar er staðfest. Ef bakhjarlinn fær ekki tilkynningu skal dagurinn þegar gildi umsóknar er
staðfest vera síðasti dagur innan þess tímabils sem við á og um getur í 2. og 4. mgr.

18. gr.

Mat á verulegri breytingu á atriði sem fellur undir I. hluta matsskýrslunnar

1. Aðildarríkið sem gefur skýrslu skal meta umsóknina með tilliti til atriða sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar,
þ.m.t. hvort klíníska prófunin verði áfram með litlu inngripi eftir þessa verulegu breytingu, og semja matsskýrslu.

2. Matsskýrslan skal innihalda eina af eftirfarandi niðurstöðum varðandi atriðin sem fjallað er um í I. hluta
matsskýrslunnar:

a) verulega breytingin er viðunandi í ljósi krafnanna sem settar eru fram í þessari reglugerð,

b) verulega breytingin er viðunandi í ljósi krafnanna sem settar eru fram í þessari reglugerð en með fyrirvara um samræmi 
við sérstök skilyrði sem skulu tilgreind sérstaklega í niðurstöðunni, eða

c) verulega breytingin er ekki viðunandi í ljósi krafnanna sem settar eru fram í þessari reglugerð.

3. Aðildarríkið sem gefur skýrslu skal leggja lokamatsskýrsluna, þ.m.t. niðurstöðu sína, fyrir bakhjarlinn og önnur
hlutaðeigandi aðildarríki innan 38 daga frá deginum þegar gildið er staðfest, um ESB-gáttina.

Að því er varðar þessa grein og 19. og 23. gr. skal dagsetning skýrslugjafar vera sú dagsetning þegar lokamatsskýrslan er 
lögð fyrir bakhjarlinn og önnur hlutaðeigandi aðildarríki.
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4. Ef fleiri en eitt aðildarríki taka þátt í klínískum prófunum skal matsferlið vegna verulegrar breytingar vera í þremur
áföngum:

a) upphafsmatsáfanga sem aðildarríkið sem gefur skýrslu annast innan 19 daga frá deginum þegar gildi umsóknar er
staðfest,

b) samræmdum endurskoðunaráfanga allra hlutaðeigandi aðildarríkja sem fer fram innan 12 daga frá því að upphafs-
matsáfanganum lýkur, og

c) sameiningaráfanga sem aðildarríkið sem gefur skýrslu annast innan sjö daga frá því að samræmda endurskoðunar-
áfanganum lýkur.

Á meðan upphafsmatsáfanginn stendur yfir skal aðildarríkið sem gefur skýrslu gera drög að matsskýrslu og dreifa til allra 
hlutaðeigandi aðildarríkja.

Á meðan samræmdi endurskoðunaráfanginn stendur yfir skulu öll hlutaðeigandi aðildarríki endurskoða í sameiningu 
umsóknina sem byggð er á drögunum að matsskýrslunni og skulu deila öllum athugasemdum sem skipta máli vegna 
umsóknarinnar.

Á meðan sameiningaráfanginn stendur yfir skal aðildarríkið sem gefur skýrslu taka tilhlýðilegt tillit til athugasemda 
annarra hlutaðeigandi aðildarríkja í lokamatsskýrslunni og skal skrá hvernig brugðist var við öllum slíkum athugasemdum. 
Aðildarríkið sem gefur skýrslu skal leggja lokamatsskýrsluna fyrir bakhjarlinn og öll önnur hlutaðeigandi aðildarríki fyrir 
skýrslugjafardaginn.

5. Aðildarríkið sem gefur skýrslu getur framlengt tímabilið, sem um getur í 3. mgr., um 50 daga vegna klínískra prófana 
sem fela í sér rannsóknarlyf fyrir hátæknimeðferð eða lyf eins og fram kemur í 1. lið viðaukans við reglugerð (EB) nr.
726/2004, í þeim tilgangi að hafa samráð við sérfræðinga. Í slíkum tilvikum skulu tímabilin sem um getur í 4. og 6. mgr.
þessarar greinar gilda að breyttu breytanda.

6. Á milli dagsins þegar gildi umsóknar er staðfest og skýrslugjafardags getur eingöngu aðildarríkið sem gefur skýrslu
óskað eftir viðbótarupplýsingum frá bakhjarlinum, með tilliti til athugasemdanna sem um getur í 4. mgr.

Aðildarríkinu sem gefur skýrslu er heimilt að framlengja tímabilið, sem um getur í fyrstu undirgrein 3. mgr., um 31 dag 
hið mesta í þeim tilgangi að nálgast og endurskoða þessar viðbótarupplýsingar frá bakhjarlinum í samræmi við þriðju og 
fjórðu undirgrein.

Bakhjarlinn skal leggja fram viðbótarupplýsingarnar sem óskað er eftir innan þess tímabils sem aðildarríkið sem gefur 
skýrslu ákveður, sem skal ekki vera lengra en 12 dagar frá viðtöku beiðninnar.

Við viðtöku viðbótarupplýsinganna skulu hlutaðeigandi aðildarríki endurskoða í sameiningu allar viðbótarupplýsingar 
sem bakhjarlinn leggur fram ásamt upprunalegu umsókninni og skulu deila öllum athugasemdum sem skipa máli vegna 
umsóknarinnar. Samræmda endurskoðunin skal framkvæmd innan 12 daga hið mesta frá viðtöku viðbótarupplýsinganna 
og frekari sameining skal framkvæmd innan sjö daga frá því að samræmdu endurskoðuninni lýkur. Aðildarríkið sem gefur 
skýrslu skal taka tilhlýðilegt tillit til athugasemda annarra hlutaðeigandi aðildarríkja í lokamatsskýrslunni og skal skrá 
hvernig brugðist var við öllum slíkum athugasemdum.

Ef bakhjarlinn leggur ekki fram viðbótarupplýsingar innan þess tímabils sem aðildarríkið sem gefur skýrslu ákvarðar, í 
samræmi við þriðju undirgrein, skal umsóknin teljast fallin úr gildi í öllum hlutaðeigandi aðildarríkjum.

Beiðnin um viðbótarupplýsingar og viðbótarupplýsingarnar skulu lagðar fram um ESB-gáttina.

19. gr.

Ákvörðun um verulega breytingu á atriði sem fellur undir I. hluta matsskýrslunnar

1. Hvert hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna bakhjarlinum, um ESB-gáttina, hvort veitt hafi verið leyfi fyrir verulegu
breytingunni, hvort veitt hafi verið leyfi fyrir henni með fyrirvara um skilyrði eða hvort synjað hafi verið um veitingu leyfis.

Tilkynning skal vera í formi einnar ákvörðunar innan fimm daga frá skýrslugjafardeginum.
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Leyfi fyrir verulegri breytingu með fyrirvara um skilyrði takmarkast við skilyrði sem eðlis þeirra vegna er ekki hægt að 
uppfylla á þeim tíma þegar leyfið er veitt.

2. Ef niðurstaða aðildarríkisins sem gefur skýrslu er sú að verulega breytingin er viðunandi eða viðunandi með fyrirvara 
um samræmi við sérstök skilyrði telst sú niðurstaða vera niðurstaða hlutaðeigandi aðildarríkis.

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein getur hlutaðeigandi aðildarríki verið ósammála þeirri niðurstöðu aðildarríkisins sem gefur 
skýrslu á eftirfarandi forsendum eingöngu:

a) ef það telur að þátttaka í klínísku prófuninni muni leiða til þess að þátttakandi fái meðferð sem er ekki jafngóð og við
venjulegar klínískar starfsvenjur í hlutaðeigandi aðildarríki,

b) vegna brots á landslögum þess, eins og um getur í 90. gr.,

c) vegna athugasemda, að því er varðar öryggi þátttakanda og áreiðanleika og traustleika gagna, sem lagðar eru fram skv.
4. eða 6. mgr. 18. gr.

Ef hlutaðeigandi aðildarríki er ósammála niðurstöðunni á grundvelli annarrar undirgreinar skal það tilkynna það 
framkvæmdastjórninni, öllum aðildarríkjunum og bakhjarlinum, um ESB-gáttina, og leggja fram ítarlegan rökstuðning. 

Hlutaðeigandi aðildarríki skal neita að veita leyfi fyrir verulegri breytingu ef það er ósammála niðurstöðu aðildarríkisins 
sem gefur skýrslu að því er varðar I. hluta matsskýrslunnar á þeim forsendum sem um getur í annarri undirgrein, eða ef 
siðanefnd hefur skilað neikvæðu áliti sem, í samræmi við löggjöf hlutaðeigandi aðildarríkis, gildir fyrir allt það aðildarríki. 
Aðildarríkið skal sjá fyrir kærumeðferð að því er varðar slíka synjun.

3. Ef niðurstaða aðildarríkisins sem gefur skýrslu, að því er varðar verulega breytingu á atriðum sem falla undir I. hluta
matsskýrslunnar, er sú að verulega breytingin er ekki viðunandi, telst sú niðurstaða vera niðurstaða allra hlutaðeigandi
aðildarríkja.

4. Ef hlutaðeigandi aðildarríki hefur ekki tilkynnt bakhjarlinum um ákvörðun sína innan tímabilsins sem um getur í
1. mgr. skal niðurstaðan í matsskýrslunni teljast ákvörðun hlutaðeigandi aðildarríkis um umsóknina um leyfi fyrir verulegu
breytingunni.

20. gr.

Staðfesting á gildi, mat og ákvörðun varðandi verulega breytingu á atriði sem fellur undir II. hluta 
matsskýrslunnar

1. Innan sex daga frá því að umsóknargögnin voru lögð fram skulu hlutaðeigandi aðildarríki tilkynna bakhjarlinum
eftirfarandi um ESB-gáttina:

a) hvort verulega breytingin varði atriði sem falla undir II. hluta matsskýrslunnar og

b) hvort umsóknargögnin séu fullgerð í samræmi við II. viðauka.

2. Ef hlutaðeigandi aðildarríki hefur ekki sent bakhjarlinum tilkynningu innan þess tímabils sem um getur í 1. mgr. skal
sú verulega breyting sem sótt er um teljast varða atriði sem falla undir II. hluta matsskýrslunnar og umsóknargögnin skulu
teljast fullgerð.

3. Ef hlutaðeigandi aðildarríkið kemst að þeirri niðurstöðu að verulega breytingin varði ekki atriði sem falla undir
II. hluta matsskýrslunnar, eða að umsóknargögnin teljist ekki fullgerð, skal það upplýsa bakhjarlinn um það, um ESB-
gáttina, og veita bakhjarlinum að hámarki 10 daga frest til að leggja fram athugasemdir varðandi umsóknina eða til að
fullgera umsóknargögnin um ESB-gáttina.

Innan fimm daga frá viðtöku athugasemdanna eða fullgerðu umsóknargagnanna skal aðildarríkið sem gefur skýrslu 
tilkynna bakhjarlinum um hvort umsóknin uppfylli þær kröfur sem settar eru fram í a- og b-lið 1. mgr.
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Ef hlutaðeigandi aðildarríkið hefur ekki sent bakhjarlinum tilkynningu innan þess tímabils sem um getur í annarri 
undirgrein skal verulega breytingin teljast varða atriði sem falla undir II. hluta matsskýrslunnar og umsóknargögnin skulu 
teljast fullgerð.

Ef bakhjarlinn hefur hvorki lagt fram athugasemdir né fullgert umsóknargögnin innan þess tímabils sem um getur í fyrstu 
undirgrein skal umsóknin teljast fallin úr gildi í hlutaðeigandi aðildarríki.

4. Að því er varðar þessa grein skal dagsetning tilkynningarinnar til bakhjarlsins, í samræmi við 1. eða 3. mgr., vera
dagurinn þegar gildi umsóknar er staðfest. Ef bakhjarlinn fær ekki tilkynningu skal dagurinn þegar gildi umsóknar er
staðfest vera síðasti dagur innan þess tímabils sem við á og um getur í 1. og 3. mgr.

5. Hlutaðeigandi aðildarríki skal meta umsóknina og leggja fram II. hluta matsskýrslunnar fyrir bakhjarlinn, um ESB-
gáttina, þ.m.t. niðurstöðu sína, ásamt ákvörðun um hvort veitt hafi verið leyfi fyrir verulegu breytingunni, hvort veitt hafi 
verið leyfi fyrir henni með fyrirvara um skilyrði eða hvort synjað hafi verið um veitingu leyfis.

Tilkynning skal vera í formi einnar ákvörðunar innan 38 daga frá deginum þegar gildið er staðfest.

Leyfi fyrir verulegri breytingu með fyrirvara um skilyrði takmarkast við skilyrði sem eðlis þeirra vegna er ekki hægt að 
uppfylla á þeim tíma þegar leyfið er veitt.

6. Á meðan á tímabilinu, sem um getur í annarri undirgrein 5. mgr., stendur er hlutaðeigandi aðildarríki heimilt, af
rökstuddum ástæðum, að óska eftir viðbótarupplýsingum frá bakhjarlinum varðandi verulegu breytinguna, að því er
yfirráðasvæði þess varðar.

Hlutaðeigandi aðildarríki er heimilt að framlengja tímabilið, sem um getur í annarri undirgrein 5. mgr., um 31 dag hið 
mesta í þeim tilgangi að nálgast og endurskoða þessar viðbótarupplýsingar frá bakhjarlinum.

Bakhjarlinn skal leggja fram viðbótarupplýsingarnar sem óskað er eftir innan þess tímabils sem hlutaðeigandi aðildarríki 
ákveður, sem skal ekki vera lengra en 12 dagar frá viðtöku beiðninnar.

Hlutaðeigandi aðildarríki skal ljúka mati sínu innan 19 daga hið mesta frá viðtöku viðbótarupplýsinganna.

Ef bakhjarlinn leggur ekki fram viðbótarupplýsingar innan þess tímabils sem hlutaðeigandi aðildarríki ákveður, í samræmi 
við þriðju undirgrein, skal umsóknin teljast fallin úr gildi í því aðildarríki.

Beiðnin um viðbótarupplýsingar og viðbótarupplýsingarnar skulu lagðar fram um ESB-gáttina.

7. Hlutaðeigandi aðildarríki skal neita að veita leyfi fyrir verulegri breytingu ef það telur, af tilhlýðilega rökstuddum
ástæðum, að atriðin sem falla undir II. hluta matsskýrslunnar séu ekki uppfyllt eða ef siðanefnd hefur skilað neikvæðu
áliti sem, í samræmi við löggjöf hlutaðeigandi aðildarríkis, gildir fyrir allt það aðildarríki. Aðildarríkið skal sjá fyrir
kærumeðferð að því er varðar slíka synjun.

8. Ef hlutaðeigandi aðildarríki hefur ekki tilkynnt bakhjarlinum um ákvörðun sína innan tímabilsins sem sett er fram í
5. og 6. mgr. skal verulega breytingin teljast leyfð í því aðildarríki.

21. gr.

Veruleg breyting á atriðum sem falla undir I. og II. hluta matsskýrslunnar

1. Ef veruleg breyting varðar atriði sem falla undir I. og II. hluta matsskýrslunnar skal staðfesta gildi umsóknar um leyfi 
fyrir þessari verulegu breytingu í samræmi við 17. gr.

2. Atriðin sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar skal meta í samræmi við 18. gr. og atriðin sem falla undir II. hluta
matsskýrslunnar skal meta í samræmi við 22. gr.
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22. gr.

Mat á verulegri breytingu á atriðum sem falla undir I. og II. hluta matsskýrslunnar — mat á atriðum sem falla 
undir II. hluta matsskýrslunnar

1. Hvert hlutaðeigandi aðildarríki skal meta, fyrir sitt yfirráðasvæði, atriðin varðandi verulegu breytinguna sem falla
undir II. hluta matsskýrslunnar og leggja þá skýrslu, með niðurstöðu sinni, fyrir bakhjarlinn um ESB-gáttina innan 38 daga 
frá deginum þegar gildi umsóknar er staðfest.

2. Á meðan á tímabilinu, sem um getur í 1. mgr., stendur er hlutaðeigandi aðildarríki heimilt, af rökstuddum ástæðum,
að óska eftir viðbótarupplýsingum frá bakhjarlinum varðandi þessa verulegu breytingu, að því er yfirráðasvæði þess varðar.

3. Hlutaðeigandi aðildarríki er heimilt að framlengja tímabilið, sem um getur í 1. mgr., um 31 dag hið mesta í þeim
tilgangi að nálgast og endurskoða viðbótarupplýsingarnar, sem um getur í 2. mgr., frá bakhjarlinum í samræmi við þriðju
og fjórðu undirgrein.

Bakhjarlinn skal leggja fram viðbótarupplýsingarnar sem óskað er eftir innan þess tímabils sem hlutaðeigandi aðildarríki 
ákveður, sem skal ekki vera lengra en 12 dagar frá viðtöku beiðninnar.

Hlutaðeigandi aðildarríki skal ljúka mati sínu innan 19 daga hið mesta frá viðtöku viðbótarupplýsinganna.

Ef bakhjarlinn leggur ekki fram viðbótarupplýsingarnar sem óskað er eftir innan þess tímabils sem hlutaðeigandi aðildarríki 
ákveður, í samræmi við aðra undirgrein, skal umsóknin teljast fallin úr gildi í því aðildarríki.

Beiðnin um viðbótarupplýsingar og viðbótarupplýsingarnar skal lögð fram um ESB-gáttina.

23. gr.

Ákvörðun um verulega breytingu á atriðum sem falla undir I. og II. hluta matsskýrslunnar

1. Hvert hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna bakhjarlinum, um ESB-gáttina, hvort veitt hafi verið leyfi fyrir verulegu
breytingunni, hvort veitt hafi verið leyfi fyrir henni með fyrirvara um skilyrði eða hvort synjað hafi verið um veitingu leyfis.

Tilkynning skal vera í formi einnar ákvörðunar innan fimm daga frá skýrslugjafardeginum eða frá síðasta degi 
matstímabilsins sem um getur í 22. gr., hvort sem síðar verður.

Leyfi fyrir verulegri breytingu með fyrirvara um skilyrði takmarkast við skilyrði sem eðlis þeirra vegna er ekki hægt að 
uppfylla á þeim tíma þegar leyfið er veitt.

2. Ef niðurstaða aðildarríkisins sem gefur skýrslu er sú að verulega breytingin á atriðum, sem falla undir I. hluta
matsskýrslunnar, er viðunandi eða viðunandi með fyrirvara um samræmi við sérstök skilyrði telst sú niðurstaða vera
niðurstaða hlutaðeigandi aðildarríkis.

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein getur hlutaðeigandi aðildarríki verið ósammála niðurstöðu aðildarríkisins sem gefur skýrslu á 
eftirfarandi forsendum eingöngu:

a) ef það telur að þátttaka í klínísku prófuninni muni leiða til þess að þátttakandi fái meðferð sem er ekki jafngóð og við
venjulegar klínískar starfsvenjur í hlutaðeigandi aðildarríki,

b) vegna brots á landslögum þess, eins og um getur í 90. gr.,

c) athugasemdir, að því er varðar öryggi þátttakanda og áreiðanleika og traustleika gagna, sem lagðar eru fram skv. 4. eða 
6. mgr. 18. gr.

Ef hlutaðeigandi aðildarríki er ósammála niðurstöðunni varðandi verulegu breytinguna á atriðunum sem falla undir I. hluta 
matsskýrslunnar á grundvelli annarrar undirgreinar skal það tilkynna það framkvæmdastjórninni, öllum aðildarríkjunum 
og bakhjarlinum, um ESB-gáttina, og leggja fram ítarlegan rökstuðning. 
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3. Ef verulega breytingin, að því er varðar atriðin sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar, er viðunandi eða viðunandi
með fyrirvara um samræmi við sérstök skilyrði skal ákvörðun hlutaðeigandi aðildarríkis fela í sér niðurstöðu þess varðandi 
verulegu breytinguna á atriðum sem falla undir II. hluta matsskýrslunnar.

4. Hlutaðeigandi aðildarríki skal neita að veita leyfi fyrir verulegri breytingu ef það er ósammála niðurstöðu aðildarríkisins
sem gefur skýrslu að því er varðar verulegu breytinguna á atriðum sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar á einhverri af
þeim forsendum sem um getur í annarri undirgrein 2. mgr. eða ef það telur, af tilhlýðilega rökstuddum ástæðum, að atriðin
sem falla undir II. hluta matsskýrslunnar séu ekki uppfyllt eða ef siðanefnd hefur skilað neikvæðu áliti sem, í samræmi við
löggjöf hlutaðeigandi aðildarríkis, gildir fyrir allt það aðildarríki. Hlutaðeigandi aðildarríki skal sjá fyrir kærumeðferð að
því er varðar slíka synjun.

5. Ef niðurstaða aðildarríkisins sem gefur skýrslu, að því er varðar verulega breytingu á atriðum sem falla undir
I. hluta matsskýrslunnar, er sú að verulega breytingin er ekki viðunandi, telst sú niðurstaða vera niðurstaða hlutaðeigandi
aðildarríkis.

6. Ef hlutaðeigandi aðildarríki hefur ekki tilkynnt bakhjarlinum um ákvörðun sína innan tímabilsins sem um getur í
1. mgr. skal niðurstaðan varðandi verulegu breytinguna á atriðum sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar teljast ákvörðun
hlutaðeigandi aðildarríkis um umsóknina um leyfi fyrir verulegu breytingunni.

24. gr.

Aðilar sem meta umsóknina um verulega breytingu

Ákvæði 9. gr. gilda um möt sem eru gerð samkvæmt þessum kafla.

IV. KAFLI

UMSÓKNARGÖGN

25. gr.

Gögn sem lögð eru fram í umsóknargögnunum

1. Umsóknargögnin fyrir leyfi fyrir klínískri prófun skulu innihalda öll gögn og upplýsingar sem krafist er og eru
nauðsynleg fyrir staðfestingu á gildi og matið sem um getur í II. kafla og varða:

a) framkvæmd klínísku prófunarinnar, þ.m.t. vísindalegt samhengi og ákvarðað fyrirkomulag,

b) bakhjarlinn, rannsakendur, væntanlega þátttakendur, þátttakendur og klínísk rannsóknarsetur,

c) rannsóknarlyfin og, ef nauðsyn krefur, aukalyfin, einkum eiginleika þeirra, merkingar, framleiðslu og eftirlit,

d) ráðstafanir til að vernda þátttakendur,

e) rökstuðning fyrir því af hverju klíníska prófunin telst klínísk prófun með litlu inngripi, í þeim tilvikum sem bakhjarlinn 
heldur því fram.

Skráin yfir gögnin og upplýsingarnar sem er krafist er sett fram í I. viðauka.

2. Umsóknargögnin fyrir leyfi fyrir verulegri breytingu skulu innihalda öll gögn og upplýsingar sem krafist er og eru
nauðsynleg fyrir staðfestingu á gildi og matið sem um getur í III. kafla:

a) tilvísun til klínísku prófunarinnar eða klínísku prófananna, sem er verulega breytt, með því að nota ESB-prófunarnúmerið 
sem um getur í þriðju undirgrein 1. mgr. 81. gr. (hér á eftir nefnt „ESB-prófunarnúmer“),

b) skýr lýsing á verulegu breytingunni, einkum eðli hennar og ástæðunum fyrir verulegri breytingu,
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c) framsetning gagna og viðbótarupplýsinga til stuðnings verulegu breytingunni, ef nauðsyn krefur,

d) skýr lýsing á afleiðingum verulegu breytingarinnar að því er varðar réttindi og öryggi þátttakandans og áreiðanleika og
traustleika gagnanna sem fást úr klínísku prófuninni.

Skráin yfir gögnin og upplýsingarnar sem er krafist er sett fram í II. viðauka.

3. Óklínískar upplýsingar sem lagðar eru fram í umsóknargögnum skulu byggjast á gögnum úr rannsóknum sem fylgja
lögum Sambandsins um meginreglur um góðar starfsvenjur við rannsóknir sem gilda á þeim tíma þegar þessar rannsóknir
eru gerðar.

4. Þegar vísað er í umsóknargögnunum til gagna sem fást úr klínískri prófun skal klíníska prófunin hafa verið framkvæmd 
í samræmi við þessa reglugerð eða, ef hún er framkvæmd fyrir dagsetninguna sem um getur í annarri málsgrein 99. gr., í
samræmi við tilskipun 2001/20/EB.

5. Ef klíníska prófunin sem um getur í 4. mgr. hefur verið framkvæmd utan Sambandsins þá skal hún hafa verið
framkvæmd í samræmi við meginreglur sem jafngilda þeim sem eru í þessari reglugerð að því er varðar réttindi og öryggi
þátttakanda og áreiðanleika og traustleika gagnanna sem fást úr klínísku prófuninni.

6. Gögn úr klínískri prófun sem hefst frá og með dagsetningunni sem um getur í annarri málsgrein 99. gr. skulu aðeins
lögð fram í umsóknargögnum ef klíníska prófunin hefur verið skráð áður en hún hefst í opinbera skrá sem er aðal- eða
samstarfsskrá í eða veitir gögnum til alþjóðlegs skráningarkerfis Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir klínískar
prófanir.

Gögn úr klínískri prófun sem hefst fyrir dagsetninguna sem um getur í annarri málsgrein 99. gr. skulu aðeins lögð fram 
í umsóknargögnum ef klíníska prófunin er skráð í opinbera skrá sem er aðal- eða samstarfsskrá í eða veitir gögnum til 
alþjóðlegs skráningarkerfis Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir klínískar prófanir eða ef niðurstöðurnar úr klínísku 
prófuninni hafa verið birtar í óháðum, jafningjarýndum vísindaritum.

7. Gögn sem lögð eru fram í umsóknargögnum og uppfylla ekki kröfur 3. til 6. mgr. skal ekki taka til athugunar í matinu 
á umsókn um leyfi fyrir klínískri prófun eða fyrir verulegri breytingu.

26. gr.

Kröfur um tungumál

Hlutaðeigandi aðildarríki skal ákveða hvaða tungumál skal notað í umsóknargögnunum eða í hlutum þeirra.

Við beitingu fyrstu málsgreinar skulu aðildarríkin íhuga þann kost að samþykkja tungumál sem skilst almennt á sviði 
læknavísinda að því er varðar þau gögn sem ekki beinast að þátttakandanum.

27. gr.

Uppfærsla með framseldum gerðum

Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til þess að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 85. gr. að því er varðar 
breytingar á I. og II. viðauka til að laga þá að tækniframförum eða til að taka til greina alþjóðlega þróun á sviði reglusetningar 
vegna klínískra prófana sem Sambandið eða aðildarríkin eiga þátt í.

V. KAFLI

VERND ÞÁTTTAKENDA OG UPPLÝST SAMÞYKKI

28. gr.

Almennar reglur

1. Eingöngu er heimilt að framkvæma klíníska prófun að uppfylltum öllum eftirfarandi skilyrðum:

a) væntanlegur ávinningur fyrir þátttakendur eða fyrir lýðheilsu réttlætir fyrirsjáanlega áhættu og óþægindi og stöðugt er
fylgst með því að farið sé að þessu skilyrði,

b) þátttakendurnir, eða skipaður lögráðamaður þeirra ef þátttakandi getur ekki veitt upplýst samþykki, hafa verið upplýstir 
í samræmi við 2. til 6. mgr. 29. gr.,
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c) þátttakendurnir, eða skipaður lögráðamaður þeirra ef þátttakandi getur ekki veitt upplýst samþykki, hafa veitt upplýst
samþykki í samræmi við 1., 7. og 8. mgr. 29. gr.,

d) réttur þátttakendanna til líkamlegrar og andlegrar friðhelgi er virtur svo og rétturinn til verndar gagna, sem varða þá, í
samræmi við tilskipun 95/46/EB,

e) hönnun klínísku prófunarinnar miðar að því að sársauki, óþægindi, ótti og öll önnur fyrirsjáanleg áhætta sem í henni
felst fyrir þátttakendurna sé í lágmarki og bæði áhættumörk og álagsstig skulu vera sérstaklega skilgreind og stöðugt
vöktuð,

f) læknir sem hefur til þess menntun og hæfi eða, eftir því sem við á, tannlæknir sem hefur til þess menntun og hæfi, skal
bera ábyrgð á læknishjálp sem þátttakendunum er veitt,

g) þátttakandi eða skipaður lögráðamaður hans, ef þátttakandi getur ekki veitt upplýst samþykki, hefur fengið
samskiptaupplýsingar aðila sem getur veitt frekari upplýsingar ef þörf krefur,

h) ótilhlýðileg áhrif, þ.m.t. fjármálalegs eðlis, á þátttakendur, að því er varðar þátttöku í klínískri prófun, eru engin.

2. Þegar þátttakandinn, eða skipaður lögráðamaður hans ef þátttakandinn er ekki fær um að veita upplýst samþykki,
gefur upplýst samþykki sitt fyrir því að taka þátt í klínísku prófuninni er bakhjarlinum heimilt að biðja þátttakandann, eða
skipaðan lögráðamann hans, um að veita samþykki sitt fyrir því að gögn um hann verði notuð, eingöngu í vísindaskyni,
utan rannsóknaráætlunar klínísku prófunarinnar, með fyrirvara um tilskipun 95/46/EB. Þátttakandanum, eða skipuðum
lögráðamanni hans, er heimilt er að draga samþykkið til baka hvenær sem er.

Vísindarannsóknirnar, þar sem gögnin eru notuð utan rannsóknaráætlunar klínísku prófunarinnar, skulu framkvæmdar í 
samræmi við gildandi lög um gagnavernd.

3. Þátttakandinn, eða skipaður lögráðamaður hans ef þátttakandinn getur ekki veitt upplýst samþykki, getur hvenær
sem er hætt við að taka þátt í klínísku prófuninni með því að afturkalla upplýst samþykki sitt án þess að það verði honum
til hnekkis og án þess að þurfa að leggja fram rökstuðning. Þegar upplýst samþykki er afturkallað skal það hvorki hafa
áhrif á þær aðgerðir sem þegar hafa verið framkvæmdar né notkun á gögnum sem þegar hafa fengist á grundvelli upplýsts
samþykkis áður en það var afturkallað, með fyrirvara um tilskipun 95/46/EB.

29. gr.

Upplýst samþykki

1. Upplýst samþykki skal vera skriflegt, dagsett og undirritað af aðilanum sem tekur viðtalið, sem um getur í c-lið
2. mgr., og af þátttakandanum eða skipuðum lögráðamanni hans ef þátttakandinn getur ekki veitt upplýst samþykki eftir að 
hafa verið tilhlýðilega upplýstur í samræmi við 2. mgr. Ef þátttakandinn er ekki fær um að skrifa má veita og skrá samþykki 
með öðrum viðeigandi hætti í viðurvist a.m.k. eins óhlutdrægs vitnis. Í slíkum tilvikum skal vitnið undirrita og dagsetja
skjalið sem upplýsta samþykkið er veitt með. Þátttakandinn, eða skipaður lögráðamaður hans ef þátttakandinn getur ekki
veitt upplýst samþykki, skal fá afrit af skjalinu (eða skránni) þar sem upplýst samþykki er veitt. Upplýsta samþykkið skal
skjalfest. Nægur tími skal veittur til að þátttakandinn eða skipaður lögráðamaður hans geti íhugað ákvörðun sína um að
taka þátt í klínískri prófun.

2. Upplýsingar sem veittar eru þátttakandanum, eða skipuðum lögráðamanni hans ef þátttakandinn getur ekki veitt
upplýst samþykki, í þeim tilgangi að fá upplýst samþykki skulu:

a) gera þátttakanda eða skipuðum lögráðamanni hans kleift að öðlast skilning á:

i. eðli, markmiðum, ávinningi, afleiðingum, áhættu og óþægindum klínísku prófunarinnar,

ii. réttindum og ábyrgð varðandi vernd þátttakandans, einkum réttinn til að neita þátttöku og réttinn til að hætta við
þátttöku í klínísku prófuninni hvenær sem er án þess að það verði viðkomandi til hnekkis og án þess að þurfa að
leggja fram rökstuðning,

iii.  skilyrðunum fyrir því hvernig klíníska prófunin skal framkvæmd, þ.m.t. í hversu langan tíma er ætlað að
þátttakandinn muni taka þátt í klínísku prófuninni, og

iv. hugsanlegum meðferðarmöguleikum, þ.m.t. ráðstafanir til eftirfylgni ef þátttakandinn hættir í klínísku prófuninni,

b) vera ítarlegar, hnitmiðaðar, skýrar, viðeigandi og skiljanlegar fyrir leikmann,
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c) veittar í undanfarandi viðtali við aðila í rannsóknarhópnum sem hefur til þess menntun og hæfi samkvæmt lögum
hlutaðeigandi aðildarríkis,

d) innihalda upplýsingar um gildandi skaðabótakerfi sem um getur í 1. mgr. 76. gr., og

e) innihalda ESB-prófunarnúmerið og upplýsingar um aðgengi að niðurstöðum klínísku prófunarinnar í samræmi við 6.
mgr.

3. Upplýsingarnar sem um getur í 2. mgr. skulu vera skriflegar og aðgengilegar þátttakandanum eða skipuðum
lögráðamanni hans, ef þátttakandinn getur ekki veitt upplýst samþykki.

4. Í viðtalinu, sem um getur í c-lið 2. mgr., skal gefa sérstakan gaum að upplýsingaþörf sértæks sjúklingaþýðis og
einstakra þátttakenda sem og þeim aðferðum sem notaðar eru til að veita upplýsingarnar.

5. Í viðtalinu, sem um getur í c-lið 2. mgr., skal það staðfest að þátttakandinn hafi skilið upplýsingarnar.

6. Upplýsa skal þátttakandann um að niðurstöður klínísku prófunarinnar og samantekt, sem er skiljanleg fyrir leikmann, 
verði gerð aðgengileg í ESB-gagnagrunninum, sem um getur í 81. gr. (hér á eftir nefndur „ESB-gagnagrunnurinn“), skv.
4. mgr. 37. gr., óháð niðurstöðu klínísku prófunarinnar og, að því marki sem mögulegt er, þegar samantektirnar verða
aðgengilegar.

7. Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á landslög þar sem gerð er sú krafa að bæði undirskrift einstaklingsins sem skortir
gerhæfi og undirskrift skipaðs lögráðamanns skulu vera á eyðublaðinu fyrir upplýsta samþykkið.

8. Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á landslög þar sem gerð er sú krafa, til viðbótar við upplýsta samþykkið sem skipaður 
lögráðamaður veitir, að ólögráða barn sem er fært um að mynda sér skoðun og meta upplýsingarnar sem það fær skuli
einnig veita samþykki til að taka þátt í klínískri prófun.

30. gr.

Upplýst samþykki í tengslum við klasaprófanir (e. cluster trials)

1. Ef klínísk prófun er eingöngu framkvæmd í einu aðildarríki er viðkomandi aðildarríki heimilt, með fyrirvara um 35.
gr. og þrátt fyrir 28. gr. (b-, c- og g-lið 1. mgr.), 29. gr. (1. mgr., c-lið 2. mgr., 3. mgr. 4. mgr. og 5. mgr.), 31. gr. (a-, b- og
c-lið 1. mgr.) og 32. gr. (a-, b- og c-lið 1. mgr.), að veita rannsakandanum leyfi til að fá upplýst samþykki með einfölduðum
hætti, eins og sett er fram í 2. mgr. þessarar greinar, að því tilskildu að öll skilyrðin sem sett eru fram í 3. mgr. þessarar
greinar séu uppfyllt.

2. Að því er varðar klíníska rannsókn, sem uppfyllir skilyrðin sem sett eru fram í 3. mgr., telst upplýst samþykki hafa
fengist ef:

a) upplýsingarnar sem krafist er skv. a-, b-, d- og e-lið 2. mgr. 29. gr. eru veittar, í samræmi við það sem kveðið er á
um í rannsóknaráætluninni, áður en þátttakandinn er skráður í klínísku prófunina og að einkum sé ljóst af þessum
upplýsingum að þátttakandinn geti hvenær sem er neitað þátttöku og afturkallað þátttöku í klínísku prófuninni án þess
að það verði viðkomandi til hnekkis og

b) væntanlegi þátttakandinn mótmælir ekki þátttöku í klínísku prófuninni eftir að hafa verið upplýstur.

3. Heimilt er að fá upplýst samþykki með einfölduðum hætti eins og sett er fram í 2. mgr. að öllum eftirfarandi skilyrðum 
uppfylltum:

a) einfaldaði hátturinn við að fá upplýst samþykki stangast ekki á við landslög í hlutaðeigandi aðildarríki,

b) aðferðafræði klínísku prófunarinnar krefst þess að hópum þátttakenda, frekar en einstökum þátttakendum, sé úthlutað
mismunandi rannsóknarlyfjum í klínískri prófun,

c) klíníska prófunin telst klínísk prófun með litlu inngripi og rannsóknarlyfin eru notuð í samræmi við skilyrði
markaðsleyfisins,
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d) inngrip er ekki umfram staðlaða meðferð viðkomandi þátttakenda,

e) í rannsóknaráætluninni eru færð rök fyrir ástæðum þess að fá upplýst samþykki með einfölduðum hætti og gildissviði
þeirra upplýsinga sem þátttakendunum eru veittar ásamt aðferðunum við að veita upplýsingarnar er lýst.

4. Rannsakandinn skal ætíð skjalfesta það þegar þátttöku er neitað eða hún afturkölluð og skal tryggja að ekki sé safnað
neinum gögnum fyrir klínísku prófunina hjá þátttakendum sem neita þátttöku eða afturkalla þátttöku í klínísku prófuninni.

31. gr.

Klínískar prófanir á þátttakendum sem skortir gerhæfi

1. Ef um er að ræða þátttakendur sem skortir gerhæfi og hafa ekki veitt eða hafa ekki neitað að veita upplýst samþykki
áður en gerhæfisskortur þeirra hófst er eingöngu heimilt að framkvæma klíníska prófun að öllum eftirfarandi skilyrðum, til
viðbótar við skilyrðin sem sett eru fram í 28. gr., uppfylltum:

a) upplýst samþykki skipaðs lögráðamanns þeirra hefur fengist,

b) þátttakendurnir sem skortir gerhæfi hafa fengið upplýsingarnar sem um getur í 2. mgr. 29. gr. á fullnægjandi hátt í
samræmi við getu þeirra til að skilja þær,

c) rannsakandinn virðir skýra ósk þátttakandans sem skortir gerhæfi, sem er fær um að mynda sér skoðun og meta
upplýsingarnar sem um getur í 2. mgr. 29. gr., um að neita þátttöku í eða afturkalla þátttöku í klínísku prófuninni
hvenær sem er,

d) engin hvatning eða fjárhagsleg umbun er gefin þátttakendunum eða lögskipuðum lögráðamönnum þeirra, nema
skaðabætur vegna útgjalda og tekjutaps sem rekja má beint til þátttökunnar í klínísku prófuninni,

e) klíníska prófunin hefur grundvallarþýðingu að því er varðar þátttakendur sem skortir gerhæfi og ekki er hægt að fá
gögn, sem hafa sambærilegt gildi, úr klínískum prófunum á þátttakendum sem geta veitt upplýst samþykki eða með
öðrum rannsóknaraðferðum,

f) klíníska prófunin tengist beint heilsufarsástandi sem þátttakandinn þjáist af,

g) vísindaleg ástæða er til að ætla að þátttaka í klínísku prófuninni leiði af sér:

i. beinan ávinning fyrir þátttakandann sem skortir gerhæfi, sem vegur upp á móti áhættunni og álaginu sem fylgir, eða

ii. einhvern beinan ávinning fyrir þýðið sem þátttakendurnir sem skortir gerhæfi eru lýsandi fyrir ef klíníska prófunin
tengist beint heilsufarsástandi sem felur í sér lífshættu eða veiklun sem þátttakandinn þjáist af og af slíkri prófun
stafi einungis lítil áhætta og að hún muni leggja lágmarksálag á viðkomandi þátttakanda í samanburði við staðlaða
meðferð vegna ástands þátttakandans sem skortir gerhæfi.

2. Ákvæði ii. liðar g-liðar 1. mgr. skulu ekki hafa áhrif á strangari landsreglur sem banna framkvæmd slíkra klínískra
prófana á þátttakendum sem skortir gerhæfi ef engar vísindalegar ástæður eru til að ætla að þátttaka í klínísku prófuninni
leiði af sér beinan ávinning fyrir þátttakandann sem vegur upp á móti áhættunni og álaginu sem fylgir.

3. Þátttakandinn skal, eftir því sem unnt er, taka þátt í málsmeðferðinni fyrir upplýst samþykki.

32. gr.

Klínískar prófanir á ólögráða börnum

1. Aðeins má framkvæma klíníska prófun á ólögráða börnum að öllum eftirfarandi skilyrðum, til viðbótar við skilyrðin
sem sett eru fram í 28. gr., uppfylltum:

a) upplýst samþykki skipaðs lögráðamanns þeirra hefur fengist,

b) ólögráða börnin hafa fengið upplýsingarnar sem um getur í 2. mgr. 29. gr. þannig að þær séu aðlagaðar að aldri þeirra
og andlegum þroska og frá rannsakendum eða aðilum í rannsóknarhópnum sem eru þjálfaðir í eða hafa reynslu af að
vinna með börnum,
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c) rannsakandinn virðir skýra ósk ólögráða barns, sem er fært um að mynda sér skoðun og meta upplýsingarnar sem um
getur í 2. mgr. 29. gr., um að neita þátttöku í eða afturkalla þátttöku í klínísku prófuninni hvenær sem er,

d) engin hvatning eða fjárhagsleg umbun er gefin þátttakandanum, eða skipuðum lögráðamanni hans, nema skaðabætur
vegna útgjalda og tekjutaps sem rekja má beint til þátttökunnar í klínísku prófuninni,

e) klíníska prófunin er gerð í þeim tilgangi að rannsaka meðferðir vegna heilsufarsástands sem kemur aðeins fram hjá
ólögráða börnum eða klíníska prófunin er nauðsynleg að því er varðar ólögráða börn til að staðfesta gildi gagna sem
fást úr klínískum prófunum á einstaklingum sem geta veitt upplýst samþykki eða með öðrum rannsóknaraðferðum,

f) klíníska prófunin tengist annað hvort beint heilsufarsástandinu sem viðkomandi ólögráða barn þjáist af eða er þannig
að aðeins er hægt að framkvæma hana á ólögráða barni,

g) vísindaleg ástæða er til að ætla að þátttaka í klínísku prófuninni leiði af sér:

i. beinan ávinning fyrir viðkomandi ólögráða barn sem vegur upp á móti áhættunni og álaginu sem fylgir eða

ii. einhvern ávinning fyrir þýðið sem viðkomandi ólögráða barn er lýsandi fyrir og af slíkri klínískri prófun stafi 
einungis lítil áhætta og að hún muni leggja lágmarksálag á viðkomandi ólögráða barn í samanburði við staðlaða
meðferð vegna ástands ólögráða barnsins.

2. Ólögráða barn skal taka þátt í málsmeðferðinni fyrir upplýst samþykki á þann hátt sem aðlagaður er að aldri þess og
andlegum þroska.

3. Ef ólögráða barn nær lögráðaaldri á meðan klínísk prófun stendur yfir og getur veitt upplýst samþykki, eins og
skilgreint er í lögum hlutaðeigandi aðildarríkis, skal fá upplýst samþykki viðkomandi áður en sá þátttakandi getur haldið
áfram þátttöku í klínísku prófuninni.

33. gr.

Klínískar prófanir á konum sem eru þungaðar eða hafa barn á brjósti

Aðeins má framkvæma klíníska prófun á konum sem eru þungaðar eða hafa barn á brjósti að eftirfarandi skilyrðum, til 
viðbótar við skilyrðin sem sett eru fram í 28. gr. uppfylltum:

a) líklegt er að klínísku prófanirnar leiði af sér beinan ávinning fyrir konuna sem er þunguð eða hefur barn á brjósti eða
fósturvísi hennar, fóstur eða barn eftir fæðingu, sem vegur upp á móti áhættunni og álaginu sem fylgir eða

b) ef slík klínísk prófun hefur engan beinan ávinning fyrir hlutaðeigandi konu sem er þunguð eða hefur barn á brjósti eða
fyrir fósturvísi hennar, fóstur eða barn eftir fæðingu, má eingöngu framkvæma hana ef:

i. ekki er hægt að framkvæma klíníska prófun með sambærilegum árangri á konum sem eru ekki þungaðar eða með
barn á brjósti,

ii. klíníska prófunin stuðlar að því að ná fram niðurstöðum sem geta leitt af sér ávinning fyrir konur sem eru þungaðar 
eða hafa barn á brjósti eða aðrar konur í tengslum við æxlun eða aðra fósturvísa, fóstur eða börn, og

iii. af klínísku prófuninni stafar lítil áhætta og hún leggur lágmarksálag á viðkomandi konu sem er þunguð eða hefur
barn á brjósti, fósturvísi hennar, fóstur eða barn eftir fæðingu,

c) gætt er sérstaklega að því að forðast öll neikvæð áhrif á heilsu barns þegar rannsókn er gerð á konum sem hafa barn á
brjósti, og

d) engin hvatning eða fjárhagsleg umbun er gefin þátttakandanum nema skaðabætur vegna útgjalda og tekjutaps sem
rekja má beint til þátttökunnar í klínísku prófuninni.

34. gr.

Landsbundnar viðbótarráðstafanir

Aðildarríki geta viðhaldið viðbótarráðstöfunum varðandi einstaklinga sem gegna herskyldu, einstaklinga sem sviptir 
hafa verið frelsi, einstaklinga sem vegna dómsniðurstöðu geta ekki tekið þátt í klínískum prófunum eða einstaklinga á 
dvalarstofnunum.
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35. gr.

Klínískar prófanir í neyðartilvikum

1. Þrátt fyrir 28. gr. (b- og c-lið 1. mgr.), 31. gr. (a- og b-lið 1. mgr.) og 32. gr. (a- og b-lið 1. mgr.) er heimilt að fá
upplýst samþykki fyrir þátttöku í klínískri prófun og veita upplýsingar um klínísku prófunina eftir að ákvörðun er tekin
um að þátttakandinn verði með í klínísku prófuninni, að því tilskildu að þessi ákvörðun sé tekin þegar fyrsta inngrip á sér
stað varðandi þátttakandann, í samræmi við rannsóknaráætlunina fyrir klínísku prófunina, og að öll eftirfarandi skilyrði séu 
uppfyllt:

a) þátttakandinn getur ekki veitt fyrirframupplýst samþykki og getur ekki tekið við fyrirframupplýsingum um klín ísku
prófunina vegna brýnna aðstæðna af völdum skyndilegs lífshættulegs eða annars skyndilegs og alvarlegs heilsu-
farsástands,

b) vísindalegar ástæður eru fyrir því að ætla að þátttakan í klínísku prófuninni muni leiða af sér beinan klínískan ávinning 
sem skiptir máli fyrir þátttakandann og leiði af sér mælanlegar heilsutengdar framfarir sem minnka þjáningu og/eða
bæta heilsu þátttakandans eða greiningu á ástandi þátttakandans,

c) innan meðferðarfræðilega rammans er ekki mögulegt að leggja fram allar fyrirframupplýsingar og fá fyrirframupplýst
samþykki frá skipuðum lögráðamanni,

d) rannsakandinn staðfestir að hann hafi ekki vitneskju um nein fyrri andmæli sem þátttakandinn hefur látið í ljós vegna
þátttöku í klínísku prófuninni,

e) klíníska prófunin tengist beint heilsufarsástandi þátttakandans sem veldur því að ekki er hægt, innan meðferðarfræðilega 
rammans, að fá fyrirframupplýst samþykki frá þátttakandanum eða skipuðum lögráðamanni hans og að leggja fram
fyrirframupplýsingar, og klíníska prófunin er þess eðlis að eingöngu er hægt að framkvæma hana í neyðartilvikum,

f) af klínísku prófuninni stafar lítil áhætta og hún leggur lágmarksálag á þátttakandann í samanburði við staðlaða meðferð 
vegna ástands þátttakandans.

2. Í kjölfar inngrips skv. 1. mgr. skal leita eftir upplýstu samþykki, í samræmi við 29. gr., fyrir því að halda áfram
þátttöku í klínísku rannsókninni og veita skal upplýsingar um klínísku prófunina í samræmi við eftirfarandi kröfur:

a) að því er varðar þátttakendur sem skortir gerhæfi og ólögráða börn skal rannsakandinn, án ástæðulausrar tafar, leita
eftir upplýstu samþykki hjá skipuðum lögráðamanni viðkomandi og veita skal viðkomandi og skipuðum lögráðamanni 
hans upplýsingarnar sem um getur í 2. mgr. 29. gr. eins fljótt og unnt er,

b) að því er varðar aðra þátttakendur skal rannsakandinn, án ástæðulausrar tafar, leita eftir upplýstu samþykki hjá
þátttakandanum eða skipuðum lögráðamanni hans, eftir því hvort er fljótlegra, og veita skal þátttakandanum eða
skipuðum lögráðamanni hans, eftir því hvort er fljótlegra, upplýsingarnar sem um getur í 2. mgr. 29. gr. eins fljótt og
unnt er.

Þegar upplýst samþykki hefur fengist frá skipaða lögráðamanninum skal, að því er varðar b-lið, fá upplýst samþykki frá 
þátttakandanum um að halda áfram þátttöku í klínísku prófuninni eins fljótt og viðkomandi er fær um að veita upplýst 
samþykki.

3. Ef þátttakandinn eða, eftir atvikum, skipaður lögráðamaður hans, veitir ekki samþykki skal viðkomandi upplýstur um 
réttinn til að andmæla notkun gagna sem fást úr klínísku prófuninni.

VI. KAFLI

UPPHAF, LOK, TÍMABUNDIN STÖÐVUN OG SLIT FYRIR LOK KLÍNÍSKRAR PRÓFUNAR

36. gr.

Tilkynning um upphaf klínískrar prófunar og um lok nýskráningar þátttakenda

1. Bakhjarlinn skal tilkynna hverju hlutaðeigandi aðildarríki um upphaf klínískrar prófunar í tengslum við viðkomandi
aðildarríki um ESB-gáttina.

Tilkynningin skal gefin innan 15 daga frá upphafi klínísku prófunarinnar í tengslum við viðkomandi aðildarríki.
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2. Bakhjarlinn skal tilkynna hverju hlutaðeigandi aðildarríki um fyrstu heimsókn fyrsta þátttakanda í tengslum við
viðkomandi aðildarríki um ESB-gáttina.

Tilkynningin skal gefin innan 15 daga frá fyrstu heimsókn fyrsta þátttakanda í tengslum við viðkomandi aðildarríki.

3. Bakhjarlinn skal tilkynna hverju hlutaðeigandi aðildarríki um lok nýskráningar þátttakenda fyrir klíníska prófun í
viðkomandi aðildarríki um ESB-gáttina.

Tilkynningin skal gefin innan 15 daga frá lokum nýskráningar þátttakenda. Ákvæði 1. mgr. gilda ef nýskráning hefst aftur.

37. gr.

Lok klínískrar prófunar, tímabundin stöðvun og slit fyrir lok klínískrar prófunar og framlagning niðurstaðnanna

1. Bakhjarlinn skal tilkynna hverju hlutaðeigandi aðildarríki um lok klínískrar prófunar í tengslum við viðkomandi
aðildarríki um ESB-gáttina.

Tilkynningin skal gefin innan 15 daga frá lokum klínísku prófunarinnar í tengslum við viðkomandi aðildarríki.

2. Bakhjarlinn skal tilkynna hverju hlutaðeigandi aðildarríki um lok klínískrar prófunar í öllum hlutaðeigandi
aðildarríkjum um ESB-gáttina.

Tilkynningin skal gefin innan 15 daga frá lokum klínísku prófunarinnar í síðasta hlutaðeigandi aðildarríkinu.

3. Bakhjarlinn skal tilkynna hverju hlutaðeigandi aðildarríki um lok klínískrar prófunar í öllum hlutaðeigandi
aðildarríkjum og í öllum þriðju löndum, þar sem klíníska prófunin hefur verið framkvæmd, um ESB-gáttina.

Tilkynningin skal gefin innan 15 daga frá lokum klínísku prófunarinnar í síðasta hlutaðeigandi aðildarríkinu og þriðju 
löndum þar sem klíníska prófunin hefur verið framkvæmd.

4. Bakhjarlinn skal senda samantekt á niðurstöðunum úr klínísku prófuninni í ESB-gagnagrunninn, án tillits til þess
hver útkoma klínísku prófunarinnar var, innan eins árs frá lokum hennar. Efni samantektarinnar er sett fram í IV. viðauka.

Henni skal fylgja samantekt sem er rituð á þann hátt að hún sé skiljanleg leikmönnum. Efni samantektarinnar er sett fram 
í V. viðauka.

Ef ekki er hægt að leggja fram samantekt á niðurstöðunum innan árs, af vísindalegum ástæðum sem skilgreindar eru í 
rannsóknaráætluninni, skal hins vegar leggja samantektina á niðurstöðunum fram um leið og hún liggur fyrir. Í slíku tilviki 
skal tilgreint í rannsóknaráætluninni hvenær niðurstöðurnar verða lagðar fram, ásamt rökstuðningi.

Ef klíníska prófunin var ætluð til að fá markaðsleyfi fyrir rannsóknarlyfið skal umsækjandi markaðsleyfisins senda skýrsluna 
um klínísku rannsóknina, til viðbótar við samantektina á niðurstöðunum, í ESB-gagnagrunninn innan 30 daga eftir að 
markaðsleyfið hefur verið veitt, málsmeðferðinni við veitingu markaðsleyfisins er lokið eða umsækjandi markaðsleyfisins 
hefur afturkallað umsóknina.

Framkvæmdastjórnin skal semja leiðbeiningar um snið og deilingu óunninna gagna ef bakhjarlinn ákveður að deila slíkum 
gögnum að eigin frumkvæði.

5. Bakhjarlinn skal tilkynna hverju hlutaðeigandi aðildarríki, um ESB-gáttina, um tímabundna stöðvun klínískrar
prófunar í öllum hlutaðeigandi aðildarríkjum af ástæðum sem hafa ekki áhrif á sambandið milli ávinnings og áhættu.

Tilkynningin skal gefin innan 15 daga frá tímabundnu stöðvuninni á klínísku prófuninni í öllum hlutaðeigandi aðildarríkjum 
og skal fela í sér ástæðurnar fyrir slíkri aðgerð.
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6. Þegar tímabundinni stöðvun klínískrar prófunar, sem um getur í 5. mgr., er lokið skal bakhjarlinn tilkynna það hverju
hlutaðeigandi aðildarríki, um ESB-gáttina.

Tilkynningin skal gefin innan 15 daga frá því að tímabundinni stöðvun klínískrar prófunar lýkur í öllum hlutaðeigandi 
aðildarríkjum.

7. Ef klínískri prófun, sem er stöðvuð tímabundið, er ekki haldið áfram innan tveggja ára skal lokadagur þess tímabils
eða dagsetning ákvörðunar bakhjarlsins um að halda klínísku prófuninni ekki áfram, hvort sem kemur á undan, teljast
lokadagur klínísku prófunarinnar. Ef um er að ræða slit fyrir lok klínísku prófunarinnar skal dagsetning slitanna teljast
lokadagur klínísku prófunarinnar.

Ef um er að ræða slit fyrir lok klínísku prófunarinnar af ástæðu sem hefur ekki áhrif á sambandið milli ávinnings og áhættu 
skal bakhjarlinn tilkynna hverju hlutaðeigandi aðildarríki, um ESB-gáttina, um ástæðurnar fyrir slíkri aðgerð og, ef við á, 
um ráðstafanir til eftirfylgni fyrir þátttakendurna.

8. Ef í rannsóknaráætlun klínísku prófunarinnar er kveðið á um dagsetningu vegna milligreiningar á gögnum fyrir
lok klínísku prófunarinnar og viðkomandi niðurstöður klínísku prófunarinnar eru aðgengilegar skal samantekt þeirra
niðurstaðna send í ESB-gagnagrunninn innan árs frá dagsetningu millligreiningarinnar á gögnunum, þó með fyrirvara um
4. mgr.

38. gr.

Tímabundin stöðvun eða slit fyrir lok af hálfu bakhjarlsins í þágu öryggis þátttakenda

1. Að því er varðar þessa reglugerð skal tilkynna hlutaðeigandi aðildarríkjum, um ESB-gáttina, um tímabundna stöðvun 
eða slit klínískrar prófunar fyrir lok hennar á grundvelli breytinga á sambandinu milli ávinnings og áhættu.

Tilkynningin skal gefin án ástæðulausrar tafar en eigi síðar en innan 15 daga eftir tímabundnu stöðvunina eða slitin. Í henni 
skulu koma fram ástæðurnar fyrir slíkri aðgerð og tilgreindar ráðstafanir til eftirfylgni.

2. Þegar klínísk prófun hefst aftur í kjölfar tímabundinnar stöðvunar, eins og um getur í 1. mgr., skal það teljast veruleg
breyting sem fellur undir málsmeðferðina við leyfisveitingu sem mælt er fyrir um í III. kafla.

39. gr.

Uppfærsla á efni samantektar á niðurstöðum og samantektar fyrir leikmenn

Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til þess að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 89. gr. til að breyta IV. og  
V. viðauka til að laga þá að tækniframförum eða til að taka til greina alþjóðlega þróun á sviði reglusetningar vegna klínískra 
prófana sem Sambandið eða aðildarríkin eiga þátt í.

VII. KAFLI

ÖRYGGISTILKYNNINGAR Í TENGSLUM VIÐ KLÍNÍSKA PRÓFUN

40. gr.

Rafrænn gagnagrunnur fyrir öryggistilkynningar

1. Lyfjastofnun Evrópu, sem komið var á með reglugerð (EB) nr. 726/2004 (hér á eftir nefnd „Lyfjastofnunin“) skal
koma á fót og viðhalda rafrænum gagnagrunni fyrir tilkynningarnar sem kveðið er á um í 42. og 43. gr. Gagnagrunnurinn
skal vera eining gagnagrunnsins sem um getur í 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 726/2004 („Eudravigilance-gagnagrunnurinn“).

2. Lyfjastofnunin skal, í samstarfi við aðildarríkin, þróa staðlað eyðublað á vefnum sem bakhjarlar skulu nota til að
senda tilkynningar um óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um í gagnagrunninn sem um getur í 1. mgr.
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41. gr.

Tilkynningar rannsakanda til bakhjarls um meintilvik og alvarleg meintilvik

1. Rannsakandinn skal skrá og skjalfesta meintilvik eða óeðlilegar rannsóknarstofuniðurstöður, sem samkvæmt
rannsóknaráætlun skipta meginmáli að því er varðar mat á öryggi, og tilkynna bakhjarlinum um þau samkvæmt þeim
kröfum sem eru gerðar um tilkynningar og innan þeirra tímamarka sem eru tilgreind í rannsóknaráætluninni.

2. Rannsakandinn skal skrá og skjalfesta öll meintilvik, nema í rannsóknaráætluninni sé kveðið á um annað.
Rannsakandinn skal tilkynna bakhjarlinum um öll alvarleg meintilvik sem koma fram hjá þátttakendum sem hann hefur
meðhöndlað í klínísku prófuninni, nema í rannsóknaráætluninni sé kveðið á um annað.

Rannsakandinn skal tilkynna bakhjarlinum um alvarleg meintilvik án ástæðulausrar tafar en eigi síðar en innan 24 
klukkustunda frá því að vitneskja fékkst um tilvikið, nema í rannsóknaráætluninni sé kveðið á um að fyrir tiltekin alvarleg 
meintilvik sé ekki þörf á tafarlausri tilkynningu. Ef við á skal rannsakandinn senda bakhjarlinum skýrslu til eftirfylgni 
til að gera honum kleift að meta hvort alvarlega meintilvikið hafi áhrif á sambandið milli ávinnings og áhættu í klínísku 
prófuninni.

3. Bakhjarlinn skal halda nákvæma skrá yfir öll meintilvik sem rannsakandinn tilkynnir honum um.

4. Ef rannsakandinn verður var við að alvarlegt meintilvik komi fram hjá þátttakanda sem hann meðhöndlar, eftir
að klínísku prófuninni lýkur, og grunsemdir vakna um orsakatengsl þess við rannsóknarlyfin skal rannsakandinn, án
ástæðulausrar tafar, tilkynna bakhjarlinum um alvarlega meintilvikið.

42. gr.

Tilkynningar bakhjarls til Lyfjastofnunarinnar um óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um

1. Bakhjarl klínískrar prófunar sem framkvæmd er í a.m.k. einu aðildarríki skal senda tilkynningu rafrænt og án tafar
um allar viðkomandi upplýsingar um eftirfarandi óvæntar og alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um í gagnagrunninn
sem um getur í 1. mgr. 40. gr.:

a) allar óvæntar, alvarlegar aukaverkanir af rannsóknarlyfjum sem grunur er um og koma fram í klínísku prófuninni, án
tillits til þess hvort óvæntu og alvarlegu aukaverkanirnar sem grunur er um hafi komið fram á klínísku rannsóknarsetri
í Sambandinu eða í þriðja landi,

b) allar óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um og tengjast sama virka efninu í rannsóknarlyfjum sem notuð
eru í klínísku prófuninni, óháð lyfjaformi og styrkleika, eða ábendingar sem rannsakaðar eru og koma fram í klínískri
prófun sem framkvæmd er eingöngu í þriðja landi, ef klíníska prófunin er styrkt af:

i. þeim bakhjarli eða

ii. öðrum bakhjarli sem annað hvort tilheyrir sama móðurfélagi og bakhjarl klínísku prófunarinnar eða þróar lyf
í samstarfi við bakhjarl klínísku prófunarinnar á grundvelli formlegs samkomulags. Í því skyni skal útvegun á
rannsóknarlyfi eða upplýsingum varðandi öryggismál til hugsanlegra markaðsleyfishafa í framtíðinni ekki teljast
sameiginleg þróun, og

c) allar óvæntar, alvarlegar aukaverkanir vegna rannsóknarlyfja sem grunur er um, sem koma fram hjá einhverjum
þátttakanda klínísku rannsóknarinnar, og bakhjarlinn greinir eða tekur eftir þegar klínísku prófuninni er lokið.

2. Tímabilið sem bakhjarl hefur til að tilkynna Lyfjastofnuninni um óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um
skal fara eftir því hversu alvarlegar aukaverkanirnar eru og skal vera sem hér segir:

a) ef um er að ræða banvænar eða lífshættulegar, óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um: eins fljótt og hægt
er og eigi síðar en sjö dögum eftir að bakhjarlinn verður var við aukaverkunina,

b) ef um er að ræða óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um, hvorki banvænar né lífshættulegar: eigi síðar en
15 dögum eftir að bakhjarlinn verður var við aukaverkunina,

c) ef um er að ræða óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um, sem voru upphaflega taldar hvorki banvænar
né lífshættulegar en eru í raun banvænar eða lífshættulegar: eins fljótt og hægt er og eigi síðar en sjö dögum eftir að
bakhjarlinn verður var við að aukaverkanirnar eru banvænar eða lífshættulegar.

Ef nauðsyn krefur til að tryggja tímanlega tilkynningu getur bakhjarlinn, í samræmi við lið 2.4 í III. viðauka, lagt fram 
ófullgerða upphafstilkynningu sem fylgt er eftir með fullgerðri tilkynningu.
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3. Ef bakhjarl á ekki kost á að senda tilkynningu í gagnagrunninn, sem um getur í 1. mgr. 40. gr., vegna skorts á
tilföngum og bakhjarlinn fær samþykki hlutaðeigandi aðildarríkis er honum heimilt að senda aðildarríkinu, þar sem
óvæntu, alvarlegu aukaverkanirnar sem grunur er um hafa komið fram, tilkynninguna. Aðildarríkið skal tilkynna óvæntu,
alvarlegu aukaverkanirnar sem grunur er um í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar.

43. gr.

Árleg skýrslugjöf bakhjarls til Lyfjastofnunarinnar

1. Að því er varðar rannsóknarlyf önnur en lyfleysu skal bakhjarlinn leggja árlega fram skýrslu til Lyfjastofnunarinnar,
um gagnagrunninn sem um getur í 1. mgr. 40. gr., um öryggi allra rannsóknarlyfja sem notuð eru í klínískri prófun þar sem
hann er bakhjarl.

2. Ef um er að ræða klíníska prófun þar sem fleiri en eitt rannsóknarlyf er notað er bakhjarlinum heimilt, ef kveðið er á
um slíkt í rannsóknaráætluninni, að leggja fram eina öryggisskýrslu um öll rannsóknarlyfin sem notuð eru í þeirri klínísku
prófun.

3. Ársskýrslan sem um getur í 1. mgr. skal aðeins innihalda samantekin og nafnlaus gögn.

4. Skuldbindingin sem um getur í 1. mgr. hefst með fyrstu leyfisveitingu fyrir klínískri prófun í samræmi við þessa
reglugerð. Henni lýkur við lok síðustu klínísku prófunarinnar sem bakhjarlinn framkvæmir með rannsóknarlyfinu.

44. gr.

Mat aðildarríkja

1. Lyfjastofnunin skal áframsenda með rafrænum hætti til hlutaðeigandi aðildarríkja upplýsingarnar sem veittar eru í
samræmi við 42. og 43. gr.

2. Aðildarríkin skulu hafa samvinnu við mat á upplýsingunum sem veittar eru í samræmi við 42. og 43. gr.
Framkvæmdastjórninni er heimilt að setja reglur um slíka samvinnu og breyta þeim með framkvæmdargerðum. Samþykkja 
skal þessar framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 88. gr.

3. Siðanefndin, sem ber ábyrgð á því, skal taka þátt í matinu á upplýsingunum sem um getur í 1. og 2. mgr. ef kveðið er
á um slíkt í lögum hlutaðeigandi aðildarríkis.

45. gr.

Tæknileg atriði

Tæknileg atriði í tengslum við öryggistilkynningar í samræmi við 41. til 44. gr. er að finna í III. viðauka. Ef nauðsynlegt er 
að bæta verndarstig þátttakenda skal framkvæmdastjórnin hafa umboð til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 
89. gr., til að breyta III. viðauka í eftirfarandi tilgangi:

a) til að bæta upplýsingarnar um öryggi lyfja,

b) til að laga tæknilegar kröfur að tækniframförum,

c) til að taka til greina alþjóðlega þróun á sviði reglusetningar vegna öryggiskrafna í klínískum prófunum sem studd er af
stofnunum sem Sambandið eða aðildarríkin eiga hlut að.

46. gr.

Skýrslugjöf með tilliti til aukalyfja

Öryggistilkynningar með tilliti til aukalyfja skulu gerðar í samræmi við 3. kafla IX. bálks tilskipunar 2001/83/EB.
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VIII. KAFLI

FRAMKVÆMD KLÍNÍSKRAR PRÓFUNAR, EFTIRLIT BAKHJARLSINS, ÞJÁLFUN OG REYNSLA, 
AUKALYF

47. gr.

Samræmi við rannsóknaráætlunina og góðar, klínískar starfsvenjur

Bakhjarlinn fyrir klíníska prófun og rannsakandinn skulu tryggja að klíníska prófunin sé framkvæmd í samræmi við 
rannsóknaráætlunina og meginreglurnar um góðar, klínískar starfsvenjur.

Án þess að það hafi áhrif á önnur ákvæði laga Sambandsins eða viðmiðunarreglur framkvæmdastjórnarinnar skulu 
bakhjarlinn og rannsakandinn, við samningu rannsóknaráætlunarinnar og við beitingu þessarar reglugerðar og 
rannsóknaráætlunarinnar, einnig taka viðeigandi tillit til gæðastaðlanna og viðmiðunarreglna alþjóðaráðstefnunnar um 
samhæfingu tæknilegra krafna varðandi skráningu mannalyfja (ICH-viðmiðunarreglurnar) (e. International Conference on 
Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH)) um góðar, klínískar 
starfsvenjur.

Framkvæmdastjórnin skal gera ítarlegu ICH-viðmiðunarreglurnar um góðar, klínískar starfsvenjur, sem um getur í annarri 
málsgrein, aðgengilegar öllum.

48. gr.

Vöktun

Til að staðfesta að réttindi, öryggi og velsæld þátttakenda séu vernduð, að gögnin sem skýrt er frá séu áreiðanleg og 
traust og að framkvæmd klínísku prófunarinnar sé í samræmi við kröfur þessarar reglugerðar skal bakhjarlinn vakta með 
fullnægjandi hætti framkvæmd klínísku prófunarinnar. Bakhjarlinn skal ákvarða umfang og eðli vöktunarinnar á grundvelli 
mats þar sem tekið er tillit til allra eiginleika klínísku prófunarinnar, þ.m.t. eftirfarandi eiginleika:

a) hvort klíníska prófunin er klínísk prófun með litlu inngripi,

b) markmiðs og aðferðafræði klínísku prófunarinnar og

c) að hve miklu leyti inngripið er frábrugðið venjulegum klínískum starfsvenjum.

49. gr.

Hæfi einstaklinga sem taka þátt í framkvæmd klínísku prófunarinnar

Rannsakandinn skal vera læknir, eins og skilgreint er í landslögum, eða aðili sem gegnir starfi sem er viðurkennt í 
hlutaðeigandi aðildarríki sem rannsakandi vegna vísindalegrar þekkingar og reynslu af umönnun sjúklinga.

Aðrir einstaklingar sem taka þátt í framkvæmd klínískar prófunar skulu búa yfir tilskildri menntun, starfsþjálfun og reynslu 
til að annast störf sín.

50. gr.

Hentugleiki klínískra rannsóknarsetra

Aðstaðan þar sem klínísk prófun skal fara fram skal vera hentug fyrir framkvæmd klínísku prófunarinnar í samræmi við 
kröfur þessarar reglugerðar.

51. gr.

Rekjanleiki, geymsla, endursending og eyðing rannsóknarlyfja

1. Rannsóknarlyf skulu vera rekjanleg. Þau skulu geymd, endursend og/eða þeim eytt eins og við á og hæfilegt er til að
tryggja öryggi þátttakenda og áreiðanleika og traustleika gagnanna, sem fást úr klínísku rannsókninni, einkum að teknu
tilliti til þess hvort rannsóknarlyfið er rannsóknarlyf með markaðsleyfi og hvort klíníska prófunin er klínísk prófun með
litlu inngripi.
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Fyrsta undirgrein skal einnig gilda um aukalyf án markaðsleyfis.

2. Viðkomandi upplýsingar varðandi rekjanleika, geymslu, endursendingu og eyðingu lyfja sem um getur í 1. mgr. skulu 
vera í umsóknargögnunum.

52. gr.

Skýrslugjöf um alvarleg brot

1. Bakhjarlinn skal tilkynna hlutaðeigandi aðildarríkjum um alvarleg brot á þessari reglugerð eða á þeirri útgáfu
rannsóknaráætlunarinnar sem gildir á þeim tíma sem brotið átti sér stað, um ESB-gáttina, án ástæðulausrar tafar en eigi
síðar en sjö dögum eftir að hann verður var við brotið.

2. „Alvarlegt brot“ skal, að því er varðar þessa grein, skilja sem brot sem líklegt er að hafi umtalsverð áhrif á öryggi og
réttindi þátttakanda eða áreiðanleika og traustleika gagnanna sem fást úr klínísku rannsókninni.

53. gr.

Önnur kvöð um skýrslugjöf sem skiptir máli fyrir öryggi þátttakenda

1. Bakhjarlinn skal tilkynna hlutaðeigandi aðildarríkjum, um ESB-gáttina, um alla óvænta atburði sem hafa áhrif á
sambandið milli ávinnings og áhættu í klínísku prófuninni en eru ekki óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um,
eins og um getur í 42. gr. Tilkynningin skal gefin án ástæðulausrar tafar en eigi síðar en 15 dögum frá því að bakhjarlinn
verður var við slíkan atburð.

2. Bakhjarlinn skal leggja fram fyrir hlutaðeigandi aðildarríki, um ESB-gáttina, allar skýrslur um eftirlitsúttekt yfirvalda
í þriðju löndum varðandi klínísku prófunina. Ef hlutaðeigandi aðildarríki óskar þess skal bakhjarlinn leggja fram þýðingu
á skýrslunni eða samantekt hennar á því opinbera tungumáli Sambandsins sem tilgreint er í beiðninni.

54. gr.

Aðkallandi öryggisráðstafanir

1. Ef óvæntir atburðir eru líklegir til að hafa alvarleg áhrif á sambandið milli ávinnings og áhættu skal bakhjarl ásamt
rannsakanda gera allar aðkallandi öryggisráðstafanir til að vernda þátttakandann.

2. Bakhjarlinn skal tilkynna hlutaðeigandi aðildarríkjum, um ESB-gáttina, um atburði og þær ráðstafanir sem gerðar
eru.

Tilkynningin skal gefin án ástæðulausrar tafar en eigi síðar en sjö dögum frá deginum þegar ráðstafanirnar voru gerðar.

3. Þessi grein er með fyrirvara um III. og VII. kafla.

55. gr.

Upplýsingarit rannsakanda

1. Bakhjarlinn skal útvega rannsakandanum upplýsingarit rannsakanda.

2. Uppfæra skal upplýsingarit rannsakandans þegar fyrir liggja nýjar öryggisupplýsingar sem skipta máli og bakhjarlinn 
skal endurskoða það a.m.k. einu sinni á ári.
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56. gr.

Skráning, vinnsla, meðhöndlun og geymsla upplýsinga

1. Bakhjarl eða rannsakandi, eftir því sem við á, skal skrá, vinna, meðhöndla og geyma allar upplýsingar um klínísku
prófunina á þann hátt að unnt sé að gefa um þær nákvæma skýrslu, túlka þær og sannreyna en um leið skal halda trúnaðarkvöð 
á skrám og persónuupplýsingum um þátttakendurna í samræmi við gildandi lög um vernd persónuupplýsinga.

2. Gera skal viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að vernda upplýsingar og persónuupplýsingar sem
unnar eru gegn óleyfilegum eða ólöglegum aðgangi, birtingu, miðlun, breytingu eða eyðingu eða gegn glötun af slysni,
einkum þegar vinnslan felur í sér flutning um netkerfi.

57. gr.

Grunnskjal fyrir klíníska prófun

Bakhjarlinn og rannsakandinn skulu halda grunnskjal fyrir klíníska prófun. Grunnskjalið fyrir klínísku prófunina skal alltaf 
innihalda grundvallargögn varðandi klínísku prófunina sem gera kleift að sannprófa framkvæmd klínísku prófunarinnar 
og gæði þeirra gagna sem hafa fengist, með tilliti til allra eiginleika klínísku prófunarinnar, þ.m.t. einkum hvort klíníska 
prófunin er klínísk prófun með litlu inngripi. Aðildarríkin skulu hafa greiðan og beinan aðgang að skjalinu óski þau eftir 
því.

Innihald grunnskjalsins fyrir klínísku prófunina sem rannsakandinn heldur og þess sem bakhjarlinn heldur getur verið ólíkt 
ef mismunandi ábyrgð rannsakandans og bakhjarlsins réttlætir það.

58. gr.

Geymsla grunnskjals fyrir klíníska prófun

Bakhjarlinn og rannsakandinn skulu geyma innihald grunnskjalsins fyrir klínísku prófunina í a.m.k. 25 ár eftir að klínísku 
prófuninni lýkur, nema farið sé fram á geymslu í lengri tíma í öðrum lögum Sambandsins. Sjúkraskrár þátttakenda skulu 
þó geymdar í samræmi við landslög.

Geyma skal innihald grunnskjalsins fyrir klínísku prófunina á þann hátt að tryggt sé að lögbær yfirvöld hafi greiðan aðgang 
að því óski þau eftir því.

Öll yfirfærsla eignarréttar á innihaldi grunnskjalsins fyrir klínísku prófunina skal skjalfest. Nýjum eiganda skal fengin sú 
ábyrgð sem sett er fram í þessari grein.

Bakhjarlinn skal fela einstaklingum innan stofnunar sinnar ábyrgð á geymslu skjalanna. Takmarka skal aðgang að 
skjalasafni við þessa einstaklinga.

Miðillinn sem notaður er til að geyma innihald grunnskjalsins fyrir klíníska prófun skal vera þannig að innihaldið haldist 
heilt og læsilegt allt tímabilið sem um getur í fyrstu málsgrein.

Allar breytingar á innihaldi grunnskjalsins fyrir klínísku prófunina skulu vera rekjanlegar.

59. gr.

Aukalyf

1. Aðeins er heimilt að nota aukalyf með markaðsleyfi í klínískum prófunum.

2. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki ef ekki er aðgengi að aukalyfjum með markaðsleyfi í Sambandinu eða ef skynsamlegt er
að ætla að bakhjarlinn geti ekki notað aukalyf með markaðsleyfi. Setja skal rökstuðning um þetta í rannsóknaráætlunina.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 63/1728 15.10.2015

3. Aðildarríki skulu tryggja að aukalyf án markaðsleyfis geti komið inn á þeirra yfirráðasvæði í þeim tilgangi að nota
þau í klínískum prófunum í samræmi við 2. mgr.

IX. KAFLI

FRAMLEIÐSLA OG INNFLUTNINGUR Á RANNSÓKNARLYFJUM OG AUKALYFJUM

60. gr.

Gildissvið þessa kafla

Þessi kafli gildir um framleiðslu og innflutning á rannsóknarlyfjum og aukalyfjum.

61. gr.

Leyfi til framleiðslu og innflutnings

1. Framleiðsla og innflutningur á rannsóknarlyfjum í Sambandinu skal vera samkvæmt leyfi.

2. Til að fá leyfið sem um getur í 1. mgr. skal umsækjandinn uppfylla eftirfarandi kröfur:

a) hann skal hafa til umráða, til framleiðslu eða innflutnings, viðeigandi og fullnægjandi húsnæði, tæknibúnað og
eftirlitsaðstöðu sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í þessari reglugerð,

b) hann skal hafa til frambúðar og stöðugt í þjónustu sinni a.m.k. einn aðila sem hefur menntun og hæfi, sem uppfyllir
skilyrðin um menntun og hæfi sem sett eru fram í 2. og 3. mgr. 49. gr. tilskipunar 2001/83/EB, (hér á eftir nefndur
„aðilinn sem hefur menntun og hæfi“).

3. Umsækjandinn skal tilgreina, í umsókninni um leyfi, tegundir og lyfjaform rannsóknarlyfsins sem er framleitt eða
innflutt, framleiðslu- eða innflutningsstarfsemi, framleiðsluferlið ef við á, þá staði þar sem framleiða á rannsóknarlyfin eða
þá staði í Sambandinu þar sem þau verða flutt inn, og ítarlegar upplýsingar varðandi aðilann sem hefur menntun og hæfi.

4. Ákvæði 42. til 45. gr. og e-liðar 46. gr. tilskipunar 2001/83/EB skulu gilda að breyttu breytanda um leyfið sem um
getur í 1. mgr.

5. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um neitt af eftirfarandi ferlum:

a) endurmerkingu eða endurpökkun, ef þessi ferli eru framkvæmd í sjúkrahúsum, heilsugæslustöðvum eða læknastofum
af lyfjafræðingum eða öðrum þeim sem hafa lagalega heimild í hlutaðeigandi aðildarríki til að annast slík ferli og
ef eingöngu á að nota rannsóknarlyfin á sjúkrahúsum, heilsugæslustöðvum eða læknastofum sem taka þátt í sömu
klínísku prófuninni í sama aðildarríki,

b) undirbúning geislavirkra lyfja sem eru notuð sem rannsóknarlyf til greiningar, ef þetta ferli er framkvæmt í sjúkrahúsum, 
heilsugæslustöðvum eða læknastofum af lyfjafræðingum eða öðrum þeim sem hafa lagalega heimild í hlutaðeigandi
aðildarríki til að annast slíkt ferli, og ef eingöngu á að nota rannsóknarlyfin á sjúkrahúsum, heilsugæslustöðvum eða
læknastofum sem taka þátt í sömu klínísku prófuninni í sama aðildarríki,

c) undirbúning lyfjanna sem um getur í 1. og 2. lið 3. gr. tilskipunar 2001/83/EB og eru notuð sem rannsóknarlyf, ef þetta
ferli er framkvæmt í sjúkrahúsum, heilsugæslustöðvum eða læknastofum sem hafa lagalega heimild í hlutaðeigandi
aðildarríki til að annast slíkt ferli og ef eingöngu á að nota rannsóknarlyfin á sjúkrahúsum, heilsugæslustöðvum eða
læknastofum sem taka þátt í sömu klínísku prófuninni í sama aðildarríki.

6. Aðildarríki skulu setja viðeigandi og hóflegar kröfur um ferlin sem sett eru fram í 5. mgr. til að tryggja öryggi
þátttakenda og áreiðanleika og traustleika gagnanna sem fást úr klínísku prófuninni. Þau skulu tryggja reglulega
eftirlitsúttekt ferlanna.
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62. gr.

Ábyrgð aðilans sem hefur menntun og hæfi

1. Aðilinn sem hefur menntun og hæfi skal tryggja að hver framleiðslulota rannsóknarlyfja, sem framleidd er í
Sambandinu eða flutt inn í Sambandið, sé í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í 63. gr. og skal votta að þessar
kröfur séu uppfylltar.

2. Bakhjarlinn skal gera vottunina, sem um getur í 1. mgr., aðgengilega að beiðni hlutaðeigandi aðildarríkis.

63. gr.

Framleiðsla og innflutningur

1. Rannsóknarlyf skulu framleidd með því að nota framleiðsluhætti sem tryggja gæði slíkra lyfja til að standa vörð um
öryggi þátttakandans og áreiðanleika og traustleika klínískra gagna sem fást úr klínísku prófuninni (hér á eftir nefndir
„góðir framleiðsluhættir“). Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 89. gr. 
til að tilgreina meginreglur og viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti og ítarlegt fyrirkomulag eftirlitsúttektar til að
tryggja gæði rannsóknarlyfja, að teknu tilliti til öryggis þátttakenda eða áreiðanleika og traustleika gagna, tækniframfara
og alþjóðlegrar þróunar á sviði reglusetningar sem Sambandið eða aðildarríkin eiga þátt í.

Að auki skal framkvæmdastjórnin einnig samþykkja og birta ítarlegar viðmiðunarreglur í samræmi við meginreglurnar um 
góða framleiðsluhætti og endurskoða þær ef nauðsyn krefur til að taka til greina framfarir í tækni og vísindum.

2. Ákvæði 1. mgr. skulu ekki gilda um ferlin sem um getur í 5. mgr. 61. gr.

3. Rannsóknarlyf sem flutt eru inn í Sambandið skulu framleidd með því að beita gæðastöðlum sem eru a.m.k. jafngildir
þeim sem mælt er fyrir skv. 1. mgr.

4. Aðildarríkin skulu tryggja að kröfurnar í þessari grein séu uppfylltar með því að láta fara fram eftirlitsúttektir.

64. gr.

Breytingar á rannsóknarlyfjum með markaðsleyfi

Ákvæði 61., 62. og 63. gr. skulu gilda um rannsóknarlyf með markaðsleyfi eingöngu að því er varðar sérhverja breytingu 
á slíkum lyfjum sem markaðsleyfið nær ekki yfir.

65. gr.

Framleiðsla á aukalyfjum

Ef aukalyf er ekki með markaðsleyfi eða ef aukalyfi með markaðsleyfi er breytt en markaðsleyfið nær ekki yfir breytinguna 
skal það framleitt samkvæmt góðu framleiðsluháttunum, sem um getur í 1. mgr. 63. gr., eða a.m.k. samkvæmt jafngildum 
stöðlum, til að tryggja viðeigandi gæði.

X. KAFLI

MERKING

66. gr.

Rannsóknarlyf og aukalyf án markaðsleyfis

1. Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á ytri umbúðum og innri umbúðum rannsóknarlyfja án markaðsleyfis og
aukalyfja án markaðsleyfis:

a) upplýsingar sem auðkenna tengilið eða tengiliði sem taka þátt í klínísku prófuninni,

b) upplýsingar sem auðkenna klínísku rannsóknina,
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c) upplýsingar sem auðkenna lyfið,

d) upplýsingar sem tengjast notkun lyfsins.

2. Upplýsingarnar sem eiga að koma fram á ytri umbúðunum og innri umbúðunum skulu tryggja öryggi þátttakanda
og áreiðanleika og traustleika gagnanna sem fást úr klínísku prófuninni jafnframt því að taka til greina hönnun klínísku
prófunarinnar, hvort lyfin eru rannsóknarlyf eða aukalyf og hvort þau eru lyf með sérstaka eiginleika.

Upplýsingarnar sem birtast á ytri umbúðum og innri umbúðum skulu vera auðlæsilegar.

Skrá yfir upplýsingar, sem eiga að birtast á ytri umbúðum og innri umbúðum, er sett fram í IV. viðauka.

67. gr.

Rannsóknarlyf og aukalyf með markaðsleyfi

1. Rannsóknarlyf með markaðsleyfi og aukalyf með markaðsleyfi skulu merkt:

a) í samræmi við 1. mgr. 66. gr. eða

b) í samræmi við V. bálk tilskipunar 2001/83/EB.

2. Ef þörf er á í klínískri prófun, þrátt fyrir b-lið 1. mgr., við tilteknar aðstæður, sem kveðið er á um í rannsóknaráætluninni, 
til að tryggja öryggi þátttakandans eða áreiðanleika eða traustleika gagnanna sem fást úr klínískri prófun skulu
viðbótarupplýsingar varðandi auðkenningu klínísku prófunarinnar og tengiliðsins birtast á ytri og innri umbúðum
rannsóknarlyfjanna sem eru með markaðsleyfi. Skrá yfir þessar viðbótarupplýsingar, sem eiga að birtast á ytri og innri
umbúðum, er sett fram í þætti C í VI. viðauka.

68. gr.

Geislavirk lyf notuð sem rannsóknarlyf eða sem aukalyf við sjúkdómsgreiningu

Ákvæði 66. og 67. gr. gilda ekki um geislavirk lyf sem eru notuð sem rannsóknarlyf til greiningar eða sem aukalyf til 
greiningar.

Lyfin, sem um getur í fyrstu málsgrein, skulu vera merkt með viðeigandi hætti til að tryggja öryggi þátttakandans og 
áreiðanleika og traustleika gagnanna sem fást úr klínísku prófuninni.

69. gr.

Tungumál

Hlutaðeigandi aðildarríki skal ákveða hvaða tungumál skal notað í upplýsingunum á merkimiðanum. Heimilt er að merkja 
lyfið á fleiri en einu tungumáli.

70. gr.

Framseldar gerðir

Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 89. gr. að því er varðar breytingar 
á VI. viðauka til að tryggja öryggi þátttakenda og áreiðanleika og traustleika gagnanna sem fást úr klínískri rannsókn eða 
til að taka til greina tækniframfarir.
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XI. KAFLI

BAKHJARL OG RANNSAKANDI

71. gr.

Bakhjarl

Í klínískri prófun getur verið einn bakhjarl eða nokkrir.

Öllum bakhjörlum er heimilt, með skriflegum samningi, að fela einstaklingi, fyrirtæki, stofnun eða samtökum að sinna 
verkefnum sínum, í heild eða að hluta. Slík verkskipan hefur ekki áhrif á ábyrgð bakhjarlsins, einkum að því er varðar 
öryggi þátttakenda og áreiðanleika og traustleika gagnanna sem fást úr klínísku prófuninni.

Rannsakandinn og bakhjarlinn geta verið sami aðilinn.

72. gr.

Samábyrgð

1. Með fyrirvara um 74. gr. og ef klíníska prófunin hefur fleiri en einn bakhjarl skulu allir bakhjarlar bera þá ábyrgð
bakhjarls sem sett er fram í þessari reglugerð nema bakhjarlarnir ákveði annað í skriflegum samningi þar sem ábyrgð
hvers og eins er tilgreind. Ef ekki er tilgreint í samningnum hvaða bakhjarl ber tiltekna ábyrgð skal hún hvíla á öllum
bakhjörlunum.

2. Þrátt fyrir 1. mgr. skulu bakhjarlarnir bera sameiginlega ábyrgð á að ákvarða:

a) bakhjarl sem ber ábyrgð á að staðið sé við skuldbindingar bakhjarls í málsmeðferðinni við leyfisveitingu sem sett er
fram í II. og III. kafla,

b) bakhjarl sem ber ábyrgð á að vera tengiliður sem tekur við öllum spurningum varðandi klínísku prófunina frá
þátttakendum, rannsakendum eða hlutaðeigandi aðildarríkjum og veitir svör við þeim spurningum,

c) bakhjarl sem ber ábyrgð á framkvæmd ráðstafananna sem gerðar eru í samræmi við 77. gr.

73. gr.

Yfirrannsakandi

Yfirrannsakandi skal tryggja að klínísk prófun á klínísku rannsóknarsetri uppfylli þær kröfur sem settar eru fram í þessari 
reglugerð.

Yfirrannsakandi skal deila verkefnum á milli aðila í hópi rannsakenda á þann hátt að það stofni ekki öryggi þátttakenda í 
hættu og áreiðanleika og traustleika gagnanna sem fást úr klínísku prófuninni á því klíníska rannsóknarsetri.

74. gr.

Lagalegur fyrirsvarsmaður bakhjarls í Sambandinu

1. Ef bakhjarl klínískrar prófunar hefur ekki staðfestu í Sambandinu skal hann tryggja að einstaklingur eða lögaðili sé
til staðar í Sambandinu sem lagalegur fyrirsvarsmaður hans. Lagalegi fyrirsvarsmaðurinn skal bera ábyrgð á að tryggja
að staðið sé við skuldbindingar bakhjarls samkvæmt þessari reglugerð og skal taka við öllum samskiptum við bakhjarlinn
sem kveðið er á um í þessari reglugerð. Öll samskipti við þennan lagalega fyrirsvarsmann skulu teljast vera samskipti við
bakhjarlinn.

2. Aðildarríki geta valið að beita ekki ákvæðum 1. mgr. að því er varðar klínískar prófanir sem eru eingöngu framkvæmdar 
á þeirra yfirráðasvæði, eða á yfirráðasvæði þeirra og yfirráðasvæði þriðja lands, að því tilskildu að tryggt sé að bakhjarlinn
komi a.m.k. á tengilið á þeirra yfirráðasvæði fyrir klínísku prófunina sem skal taka við öllum samskiptum við bakhjarlinn
sem kveðið er á um í þessari reglugerð.
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3. Að því er varðar klínískar prófanir, sem skal framkvæma í fleiri en einu aðildarríki, geta þessi aðildarríki valið að
beita ekki ákvæðum 1. mgr. að því tilskildu að tryggt sé að bakhjarlinn komi a.m.k. á tengilið í Sambandinu að því er varðar 
klínísku prófunina sem skal taka við öllum samskiptum við bakhjarlinn sem kveðið er á um í þessari reglugerð.

75. gr.

Bótaábyrgð

Þessi kafli skal ekki hafa áhrif á einkaréttar- og refsiábyrgð bakhjarlsins, rannsakandans eða aðilans sem bakhjarlinn hefur 
úthlutað verkefnum til.

XII. KAFLI

SKAÐABÆTUR

76. gr.

Skaðabætur

1. Aðildarríki skulu tryggja að bótakerfi vegna skaða sem þátttakandi verður fyrir vegna þátttöku í klínískri prófun, sem
er framkvæmd á þeirra yfirráðasvæði, sé til staðar í formi tryggingar, ábyrgðar eða svipaðs fyrirkomulags sem er jafngilt
að því er varðar tilgang og er í samræmi við eðli og umfang áhættunnar.

2. Bakhjarlinn og rannsakandinn skal nota kerfið sem um getur í 1. mgr. í viðeigandi formi fyrir hlutaðeigandi aðildarríki
þar sem klíníska prófunin er framkvæmd.

3. Aðildarríkin skulu ekki krefjast þess að bakhjarlar klínískra prófana með litlu inngripi noti einnig kerfið sem um
getur í 1. mgr. ef hugsanlegur skaði, sem þátttakandi gæti orðið fyrir vegna notkunar á rannsóknarlyfinu í samræmi
við rannsóknaráætlun þessarar tilteknu klínísku prófunar á yfirráðasvæði viðkomandi aðildarríkis, fellur undir gildandi
bótakerfi sem er þegar til staðar.

XIII. KAFLI

EFTIRLIT AÐILDARRÍKJA OG EFTIRLITSÚTTEKTIR OG EFTIRLIT SAMBANDSINS

77. gr.

Ráðstafanir til úrbóta sem aðildarríki skulu grípa til

1. Ef hlutaðeigandi aðildarríki hefur rökstudda ástæðu til að telja að kröfurnar, sem eru settar fram í þessari reglugerð,
séu ekki lengur uppfylltar er því heimilt að grípa til eftirfarandi ráðstafana á sínu yfirráðasvæði:

a) afturkalla leyfið fyrir klíníska prófun,

b) stöðva tímabundið klíníska prófun,

c) krefjast þess að bakhjarlinn breyti þáttum í klínísku prófuninni.

2. Áður en hlutaðeigandi aðildarríki grípur til þeirra ráðstafana sem um getur í 1. mgr. skal það biðja um álit bakhjarlsins 
og/eða rannsakandans, nema þegar tafarlausra aðgerða er þörf. Álitinu skal skilað innan sjö daga.

3. Um leið og hlutaðeigandi aðildarríki hefur gripið til ráðstafana sem um getur í 1. mgr. skal það upplýsa öll
hlutaðeigandi aðildarríki, um ESB-gáttina.

4. Öll hlutaðeigandi aðildarríki geta haft samráð við önnur hlutaðeigandi aðildarríki áður en gripið er til þeirra ráðstafana 
sem um getur í 1. mgr.
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78. gr.

Eftirlitsúttektir á vegum aðildarríkjanna

1. Aðildarríkin skulu tilnefna eftirlitsmenn sem framkvæma eftirlitsúttektir til að fylgjast með því hvort farið sé að
ákvæðum þessarar reglugerðar. Þau skulu sjá til þess að þessir eftirlitsmenn hafi fullnægjandi menntun, hæfi og þjálfun.

2. Eftirlitsúttektir skulu framkvæmdar á ábyrgð aðildarríkisins þar sem eftirlitsúttektin fer fram.

3. Ef hlutaðeigandi aðildarríki ætlar að framkvæma eftirlitsúttekt á yfirráðasvæði sínu eða í þriðja landi, að því er varðar
eina eða fleiri klínískar prófanir sem eru framkvæmdar í fleiri en einu hlutaðeigandi aðildarríki, skal það tilkynna öðrum
hlutaðeigandi aðildarríkjum, framkvæmdastjórninni og Lyfjastofnuninni um þá fyrirætlan sína, um ESB-gáttina, og skal
upplýsa þau um niðurstöðurnar að eftirlitsúttektinni lokinni.

4. Heimilt er að fella niður gjöld fyrir eftirlitsúttekt, ef einhver eru, fyrir bakhjarl án viðskiptahagsmuna.

5. Til að nýta af skilvirkni þau tilföng sem eru aðgengileg og til að komast hjá tvítekningum skal Lyfjastofnunin sjá um
að samræma samstarfið milli hlutaðeigandi aðildarríkja um eftirlitsúttektir, sem framkvæmdar eru í aðildarríkjum, í þriðju
löndum og eftirlitsúttektir sem framkvæmdar eru innan ramma umsóknar um markaðsleyfi, samkvæmt reglugerð (EB) nr.
726/2004.

6. Að eftirlitsúttekt lokinni skal aðildarríkið sem bar ábyrgð á eftirlitsúttektinni sem var framkvæmd semja skýrslu um
hana. Það aðildarríki skal gera skýrsluna um eftirlitsúttektina aðgengilega aðilanum sem eftirlitsúttektin var framkvæmd
hjá og bakhjarli viðkomandi klínískrar rannsóknar og skal leggja skýrsluna fram um ESB-gáttina.

7. Framkvæmdastjórnin skal tilgreina, með framkvæmdargerðum, ítarlegt fyrirkomulag fyrir málsmeðferð við
eftirlitsúttektina, þ.m.t. kröfur um menntun, hæfi og þjálfun eftirlitsmanna. Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í
samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 88. gr.

79. gr.

Eftirlit á vegum Sambandsins

1. Framkvæmdastjórninni er heimilt að framkvæma eftirlit til að staðfesta:

a) hvort aðildarríkin fylgist rétt með því að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar,

b) hvort reglukerfið sem gildir fyrir klínískar prófanir sem framkvæmdar eru utan Sambandsins tryggi að farið sé að 8. lið
undir „Inngangur og almennar meginreglur“ í I. viðauka við tilskipun 2001/83/EB,

c) hvort reglukerfið sem gildir fyrir klínískar prófanir sem framkvæmdar eru utan Sambandsins tryggi að farið sé að
ákvæðum 5. mgr. 25. gr. þessarar reglugerðar.

2. Eftirlit Sambandsins sem um getur í a-lið 1. mgr. skal skipulagt í samstarfi við hlutaðeigandi aðildarríki.

Framkvæmdastjórnin skal, í samstarfi við aðildarríkin, útbúa áætlun fyrir eftirlit Sambandsins sem um getur í b- og c-lið 
1. mgr.

Framkvæmdastjórnin skal gefa skýrslu um niðurstöður alls eftirlits Sambandsins sem framkvæmt er. Þessar skýrslur skulu 
hafa að geyma tilmæli ef við á. Framkvæmdastjórnin skal leggja þessar skýrslur fram um ESB-gáttina.

XIV. KAFLI

INNVIÐIR UPPLÝSINGATÆKNINNAR

80. gr.

ESB-gátt

Lyfjastofnunin skal, í samstarfi við aðildarríkin og framkvæmdastjórnina, koma á fót og viðhalda gátt á vettvangi 
Sambandsins sem er sameiginlegur móttökustaður fyrir framlagningu gagna og upplýsinga varðandi klínískar prófanir í 
samræmi við þessa reglugerð. ESB-gáttin skal vera tæknilega þróuð og notendavæn til að koma í veg fyrir óþarfa vinnu.
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Gögn og upplýsingar, sem lögð eru fram um ESB-gáttina, skulu geymd í ESB-gagnagrunninum.

81. gr.

ESB-gagnagrunnur

1. Lyfjastofnunin skal, í samstarfi við aðildarríkin og framkvæmdastjórnina, setja upp og viðhalda ESB-gagnagrunni á
vettvangi Sambandsins. Lyfjastofnunin skal teljast ábyrgðaraðili fyrir ESB-gagnagrunninum og skal bera ábyrgð á því að
komast hjá óþarfa skörun ESB-gagnagrunnsins við EudraCT- og Eudravigilance-gagnagrunnana.

ESB-gagnagrunnurinn skal innihalda gögn og upplýsingar sem lögð eru fram í samræmi við þessa reglugerð.

Í ESB-gagnagrunninum skal auðkenna hverja klíníska prófun með sérstöku ESB-prófunarnúmeri. Bakhjarlinn skal vísa til 
þessa ESB-prófunarnúmers í öllum síðari framlagningum sem varða eða vísa til þeirrar klínísku prófunar.

2. ESB-gagnagrunninum skal komið á fót til að gera lögbærum yfirvöldum og hlutaðeigandi aðildarríkjum kleift að vinna
saman að því marki sem nauðsynlegt er fyrir beitingu þessarar reglugerðar og til að leita að tilteknum klínískum prófunum. 
Hann skal einnig auðvelda samskipti milli bakhjarls og hlutaðeigandi aðildarríkja og gera bakhjörlum kleift að vísa til
fyrri framlagninga á umsóknum um leyfi fyrir klínískri prófun eða verulegri breytingu. Einnig skal hann gera borgurum
Sambandsins kleift að hafa aðgengi að klínískum upplýsingum um lyf. Í því skyni skulu öll gögn sem geymd eru í ESB-
gagnagrunninum vera á formi sem auðvelt er að leita í, öll skyld gögn skulu vera tengd saman með ESB-prófunarnúmeri
og gefa skal upp tengla til að tengja saman gögn og skjöl sem eru skyld og geymd eru í ESB-gagnagrunninum og öðrum
gagnagrunnum sem Lyfjastofnunin sér um.

3. ESB-gagnagrunnurinn skal styðja skráningu og framlagningu allra gagna um lyf án markaðsleyfa í Sambandinu og
efna sem ekki hafa hlotið leyfi sem hluti af lyfi í Sambandinu í lyfjaorðabókina (e. Medicinal Product Dictionary) sem eru
nauðsynleg til að viðhalda orðabókinni. Í þessu skyni og einnig í þeim tilgangi að gera bakhjarlinum kleift að millivísa í
fyrri umsóknir skal gefa út ESB-lyfjanúmer fyrir hvert lyf án markaðsleyfis og ESB-kóða fyrir virk efni fyrir hvert nýtt
virkt efni sem hefur ekki hlotið markaðsleyfi sem hluti af lyfi í Sambandinu. Þetta skal gert áður eða á meðan umsókn er
lögð er fram í samræmi við þessa reglugerð fyrir fyrstu klínísku prófuninni með því lyfi eða virka efni. Þessara númera skal
getið í öllum síðari umsóknum um klínískar prófanir og um verulegar breytingar.

Gögnin, sem lögð eru fram í samræmi við fyrstu undirgrein og lýsa lyfjum og efnum, skulu samræmast stöðlum 
Sambandsins og alþjóðlegum stöðlum um auðkenningu á lyfjum og virkum efnum. Þegar nota á rannsóknarlyf sem hefur 
þegar markaðsleyfi í Sambandinu og/eða virkt efni sem er hluti af lyfi með markaðsleyfi í Sambandinu í klíníska prófun 
skal vísa til númera viðkomandi lyfja og virkra efna í umsókninni um þá klínísku prófun.

4. ESB-gagnagrunnurinn skal vera aðgengilegur almenningi nema færð séu rök fyrir trúnaðarkvöð varðandi öll gögn í
honum eða hluta þeirra og upplýsingar sem felast í þeim, af einhverjum af eftirfarandi ástæðum:

a) verndar persónuupplýsinga í samræmi við reglugerð (EB) nr. 45/2001,

b) verndar upplýsinga sem viðskiptaleynd hvílir á, einkum með því að taka tillit til stöðu markaðsleyfisins fyrir leyfinu,
nema þegar almannahagsmunir af birtingu upplýsinga ganga framar,

c) verndar trúnaðarsamskipta milli aðildarríkja í tengslum við undirbúning matsskýrslunnar,

d) til að tryggja skilvirkt eftirlit með framkvæmd klínískrar prófunar af hálfu aðildarríkisins.

5. Gögn sem koma fram í umsóknargögnunum skulu ekki vera aðgengileg almenningi áður en ákvörðunin hefur verið
tekin varðandi klínísku rannsóknina, nema þegar almannahagsmunir af birtingu upplýsinganna ganga framar, með fyrirvara 
um 4. mgr.

6. ESB-gagnagrunnurinn skal aðeins innihalda persónuupplýsingar að því marki sem nauðsynlegt er að því er tekur til
2. mgr.

7. Engar persónuupplýsingar þátttakanda skulu vera aðgengilegar almenningi.
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8. Notendaviðmót ESB-gagnagrunnsins skal vera aðgengilegt á öllum opinberum tungumálum Sambandsins.

9. Bakhjarlinn skal stöðugt uppfæra upplýsingar um allar breytingar á klínísku prófununum sem eru ekki verulegar
breytingar en skipta máli fyrir eftirlit hlutaðeigandi aðildarríkis með klínísku rannsókninni.

10. Lyfjastofnunin, framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu tryggja að skráður aðili geti á virkan hátt neytt réttar síns
til upplýsinga, aðgangs, leiðréttingar og andmælaréttar í samræmi við reglugerð (EB) nr. 45/2001 annars vegar og hins
vegar landslaga um gagnavernd til framkvæmdar á tilskipun 95/46/EB. Þau skulu tryggja að skráður aðili geti á virkan hátt 
neytt réttar síns til aðgangs að gögnum er varða hann og réttar til að gögn sem eru ónákvæm eða ófullgerð séu leiðrétt eða
þeim eytt. Lyfjastofnunin, framkvæmdastjórnin og aðildarríki, á ábyrgðarsviði hvers og eins, skulu tryggja að ónákvæmum 
gögnum eða gögnum sem hafa verið unnin með ólögmætum hætti verði eytt í samræmi við gildandi lög. Leiðréttingar og
eyðingar skulu framkvæmdar eins fljótt og hægt er en eigi síðar en 60 dögum eftir að skráður aðili óskar eftir því.

82. gr.

Virkni ESB-gáttarinnar og ESB-gagnagrunnsins

1. Lyfjastofnunin skal, í samvinnu við aðildarríkin og framkvæmdastjórnina, semja virkniforskriftir fyrir ESB-gáttina
og ESB-gagnagrunninn og ákveða tímarammann til að hrinda þeim í framkvæmd.

2. Þegar stjórn Lyfjastofnunarinnar hefur staðfest að ESB-gáttin og ESB-gagnagrunnurinn hafi náð fullri virkni og
kerfin uppfylli virkniforskriftirnar, sem eru samdar samkvæmt 1. mgr., skal hún upplýsa framkvæmdastjórnina um það á
grundvelli óháðrar úttektarskýrslu

3. Þegar framkvæmdastjórnin er fullviss um að skilyrðin, sem um getur í 2. mgr., séu uppfyllt skal hún birta tilkynningu 
þar að lútandi í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

XV. KAFLI

SAMSTARF MILLI AÐILDARRÍKJA

83. gr.

Innlendir tengiliðir

1. Hvert aðildarríki skal tilnefna einn innlendan tengilið til að auðvelda framkvæmd málsmeðferðarinnar sem sett er
fram í II. og III. kafla.

2. Hvert aðildarríki skal tilkynna tengiliðinn sem um getur í 1. málsgrein til framkvæmdastjórnarinnar. Framkvæmda-
stjórnin skal birta skrá yfir innlendu tengiliðina.

84. gr.

Stuðningur frá Lyfjastofnuninni og framkvæmdastjórninni

Lyfjastofnunin skal styðja samvinnu aðildarríkjanna innan ramma málsmeðferðarinnar við leyfisveitingu, sem sett er fram 
í II. og III. kafla þessarar reglugerðar, með því að viðhalda og uppfæra ESB-gáttina og ESB-gagnagrunninn í samræmi við 
þá reynslu sem fengist hefur meðan á framkvæmd þessarar reglugerðar hefur staðið.

Framkvæmdastjórnin skal styðja samvinnu aðildarríkjanna sem um getur í 2. mgr. 44. gr.

85. gr.

Samræmingar- og ráðgjafarhópur fyrir klínískar prófanir

1. Samræmingar- og ráðgjafarhóp fyrir klínískar prófanir (e. Clinical Trials Coordination and Advisory Group, CTAG), 
sem samsettur er úr innlendu tengiliðunum sem um getur í 83. gr., er hér með komið á fót.
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2. Samræmingar- og ráðgjafarhópurinn skal sinna eftirfarandi verkefnum:

a) styðja við upplýsingaskipti milli aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar um þá reynslu sem fengist hefur við
framkvæmd þessarar reglugerðar,

b) aðstoða framkvæmdastjórnina með því að veita stuðninginn sem um getur í annarri málsgrein 84. gr.,

c) undirbúa tilmæli um viðmiðanir varðandi val á aðildarríki sem gefur skýrslu.

3. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar fer með formennsku í hópnum.

4. Hópurinn skal halda fundi reglulega og einnig þegar nauðsyn krefur, að beiðni framkvæmdastjórnarinnar eða
aðildarríkis. Allir liðir á dagskrá fundarins skulu vera að beiðni framkvæmdastjórnarinnar eða aðildarríkis.

5. Framkvæmdastjórnin annast skrifstofuhald nefndarinnar.

6. Samræmingar- og ráðgjafarhópurinn setur sér starfsreglur. Starfsreglurnar skulu birtar opinberlega.

XVI. KAFLI

GJÖLD

86. gr.

Almenn meginregla

Þessi reglugerð skal ekki hafa áhrif á möguleika aðildarríkja á að leggja gjald á starfsemina sem sett er fram í þessari 
reglugerð, að því tilskildu að fjárhæð gjaldsins sé ákvörðuð á gagnsæjan hátt og á grundvelli meginreglna um endurheimt 
kostnaðar. Aðildarríki geta sett lægri gjöld fyrir bakhjarl án viðskiptahagsmuna.

87. gr.

Ein greiðsla á hverja starfsemi og á hvert aðildarríki

Ef um er að ræða mat eins og um getur í II. og III. kafla skulu aðildarríki ekki fara fram á margar greiðslur til mismunandi 
aðila sem taka þátt í þessu mati.

XVII. KAFLI

FRAMKVÆMDARGERÐIR OG FRAMSELDAR GERÐIR

88. gr.

Nefndarmeðferð

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar fastanefndarinnar um mannalyf sem komið var á fót með tilskipun 2001/83/
EB. Sú nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.

Skili nefndin ekki áliti skal framkvæmdastjórnin ekki samþykkja drögin að framkvæmdargerðinni og þriðja undirgrein  
4. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011 skal gilda.

89. gr.

Beiting framsals

1. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldar gerðir með fyrirvara um skilyrðin sem mælt er
fyrir um í þessari grein.
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2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, eins og um getur í 27. gr., 39. gr.,
45. gr., 63. gr. (1. mgr.) og 70. gr., á fimm ára tímabili frá þeirri dagsetningu sem um getur í annarri málsgrein 99. gr.
Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu, að því er varðar framsal valds, eigi síðar en sex mánuðum fyrir lok fimm ára
tímabilsins. Framsal valds skal framlengt með þegjandi samkomulagi um jafnlöng tímabil nema Evrópuþingið eða ráðið
andmæli slíkri framlengingu eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok hvers tímabils.

3. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla framsal þess valds sem um getur í 27. gr., 39. gr.,
45. gr., 63. gr. (1. mgr.) og 70. gr. Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endir á framsal þess valds sem tilgreint er
í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða síðar,
eftir því sem tilgreint er í ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á gildi framseldra gerða sem þegar eru í gildi.

4. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu.

5. Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 27. gr., 39. gr., 45. gr., 63. gr. (1. mgr.) og 70. gr., skal því aðeins öðlast
gildi að Evrópuþingið eða ráðið hafi ekki haft uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til
Evrópuþingsins og ráðsins, eða ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn
er liðinn, um þá fyrirætlan sína að hreyfa ekki andmælum. Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði að frumkvæði
Evrópuþingsins eða ráðsins.

XVIII. KAFLI

ÝMIS ÁKVÆÐI

90. gr.

Sértækar kröfur varðandi sérstaka lyfjahópa

Þessi reglugerð skal ekki hafa áhrif á beitingu landslaga sem banna eða takmarka notkun einhverrar sérstakrar tegundar 
manna- eða dýrafruma, eða sölu, afhendingu eða notkun lyfja sem innihalda, samanstanda af eða eru unnin úr þessum 
frumum, eða notkun lyfja til að framkalla fósturlát eða lyfja sem innihalda ávana- og fíkniefni í skilningi viðkomandi 
gildandi alþjóðasamninga, s.s. alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna frá 1961 um ávana- og fíkniefni. Aðildarríkin skulu 
tilkynna framkvæmdastjórninni um þessi landslög.

Óheimilt er að gera klínískar prófanir sem leiða til breytinga á erfðaauðkennum kímlínu þátttakandans.

91. gr.

Tengsl við aðra löggjöf Sambandsins

Þessi reglugerð skal ekki hafa áhrif á tilskipun ráðsins 97/43/KBE (13), tilskipun ráðsins 96/29/KBE (14), tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB (15), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/23/EB (16), tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 2002/98/EB (17), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/53/EB (18) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2009/41/EB (19).

(13) Tilskipun ráðsins 97/43/KBE frá 30. júní 1997 um heilsuvernd einstaklinga vegna hættu af völdum jónandi geislunar í tengslum við læknisfræðileg
váhrif og um niðurfellingu tilskipunar 84/466/KBE (Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 22).

(14) Tilskipun ráðsins 96/29/KBE frá 13. maí 1996 um grundvallaröryggisstaðla um verndun heilbrigðis starfsmanna og almennings gegn hættu af völdum 
jónandi geislunar (Stjtíð. EB L 159, 29.6.1996, bls. 1).

(15) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB frá 12. mars 2001 um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 
90/220/EBE (Stjtíð. EB L 106, 17.4.2001, bls. 1).

(16) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/23/EB frá 31. mars 2004 um setningu gæða- og öryggiskrafna um gjöf, öflun, prófun, vinnslu, varðveislu, 
geymslu og dreifingu vefja og frumna úr mönnum (Stjtíð. ESB L 102, 7.4.2004, bls. 48).

(17) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/98/EB frá 27. janúar 2003 um setningu gæða- og öryggisstaðla fyrir söfnun, prófun, vinnslu, geymslu og
dreifingu blóðs og blóðhluta úr mönnum og um breytingu á tilskipun 2001/83/EB (Stjtíð. ESB L 33, 8.2.2003, bls. 30).

(18) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/53/ESB frá 7. júlí 2010 um kröfur varðandi gæði og öryggi líffæra úr mönnum sem eru ætluð til ígræðslu
(Stjtíð. ESB L 207, 6.8.2010, bls. 14).

(19) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/41/EB frá 6. maí 2009 um afmarkaða notkun erfðabreyttra örvera (Stjtíð. ESB L 125, 21.5.2009, bls. 75).
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92. gr.

Rannsóknarlyf, önnur lyf og aðgerðir, án endurgjalds fyrir þátttakandann

Án þess að hafa áhrif á hæfi aðildarríkjanna til að skilgreina heilbrigðisstefnur sínar og skipuleggja og veita heilbrigðisþjónustu 
og læknishjálp skal þátttakandinn ekki bera kostnað af rannsóknarlyfjum, aukalyfjum, lækningatækjum sem notuð eru við 
inngjöf þeirra og aðgerðir sem sérstaklega er kveðið á um í rannsóknaráætluninni, nema kveðið sé á um annað í lögum 
hlutaðeigandi aðildarríkis.

93. gr.

Gagnavernd

1. Aðildarríki skulu beita tilskipun 95/46/EB varðandi vinnslu persónuupplýsinga sem innt er af hendi í aðildarríkjunum 
samkvæmt þessari reglugerð.

2. Reglugerð (EB) nr. 45/2001 skal gilda um vinnslu persónuupplýsinga sem framkvæmdastjórnin og Lyfjastofnunin
innir af hendi samkvæmt þessari reglugerð.

94. gr.

Viðurlög

1. Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn þessari reglugerð og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir
til að tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin, sem kveðið er á um, skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa letjandi 
áhrif.

2. Reglurnar sem um getur í 1. mgr. skulu m.a. fjalla um eftirfarandi:

a) brot á ákvæðunum, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, um framlagningu upplýsinga sem ætlað er að vera
aðgengilegar öllum í ESB-gagnagrunninnum,

b) brot á ákvæðunum sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð um öryggi þátttakenda.

95. gr.

Einkaréttar- og refsiábyrgð

Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á landslög og lög Sambandsins um einkaréttar- og refsiábyrgð bakhjarls eða rannsakanda.

XIX. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI
96. gr.

Niðurfelling
1. Tilskipun 2001/20/EB er felld úr gildi frá og með þeim degi sem um getur í annarri málsgrein 99. gr.

2. Líta ber á tilvísanir í tilskipun 2001/20/EB sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af
samsvörunartöflunni í VII. viðauka.

97. gr.

Endurskoðun

Fimm árum eftir dagsetninguna sem um getur í annarri málsgrein 99. gr. og á fimm ára fresti upp frá því skal 
framkvæmdastjórnin leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um beitingu þessarar reglugerðar. Skýrslan skal innihalda 
mat á áhrifunum sem reglugerðin hefur haft á framfarir í vísindum og tækni, ítarlegar upplýsingar um mismunandi tegundir 
klínískra prófana sem leyfi hafa verið veitt fyrir samkvæmt þessari reglugerð og ráðstafanirnar sem þörf er á til að viðhalda 
samkeppnishæfni evrópskra, klínískra rannsókna. Framkvæmdastjórnin skal, ef við á, leggja fram tillögu að nýrri löggjöf 
sem byggir á skýrslunni til að uppfæra ákvæðin sem sett eru fram í þessari reglugerð.
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98. gr.

Umbreytingarákvæði

1. Ef lögð hefur verið fram beiðni um leyfi fyrir klínískri prófun fyrir dagsetninguna sem um getur í annarri málsgrein
99. gr. þessarar reglugerðar samkvæmt tilskipun 2001/20/EB skal sú klínískra prófun falla áfram undir gildissvið þeirrar
tilskipunar þar til þrjú ár eru liðin frá þeirri dagsetningu, þrátt fyrir 1. mgr. 96. gr. þessarar reglugerðar.

2. Ef lögð er fram beiðni um leyfi fyrir klínískri prófun á milli sex mánaða frá birtingardegi tilkynningarinnar sem um
getur í 3. mgr. 82. gr. þessarar reglugerðar og 18 mánaða eftir birtingardag tilkynningarinnar eða, ef birting tilkynningarinnar 
á sér stað fyrir 28. nóvember 2015, ef sú beiðni er lögð fram milli 28. maí 2016 og 28. maí 2017, getur sú klíníska prófun
hafist í samræmi við 6., 7. og 9. gr. tilskipunar 2001/20/EB, þrátt fyrir 1. mgr. 96. gr. þessarar reglugerðar. Klíníska
prófunin skal falla áfram undir gildissvið þeirrar tilskipunar þar til 42 mánuðum eftir birtingardag tilkynningarinnar sem
um getur í 3. mgr. 82. gr. þessarar reglugerðar eða, ef birtingin á sér stað fyrir 28. nóvember 2015, fram til 28. maí 2019.

99. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún skal gilda frá og með sex mánuðum eftir birtingu tilkynningarinnar sem um getur í 3. mgr. 82. gr., en aldrei fyrr en 
28. maí 2016.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Strassborg 16. apríl 2014.

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

M. SCHULZ D. KOURKOULAS

forseti. forseti.

___________
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I. VIÐAUKI

UMSÓKNARGÖGN FYRIR UPPHAFLEGU UMSÓKNINA

A. INNGANGUR OG ALMENNAR MEGINREGLUR

1. Bakhjarlinn skal, eftir því sem við á, vísa til allra fyrri umsókna. Ef annar bakhjarl hefur lagt fram þessar
umsóknir skal leggja fram skriflegt samkomulag frá þeim bakhjarli.

2. Ef klíníska prófunin hefur fleiri en einn bakhjarl skal leggja fram í umsóknargögnunum ítarlegar upplýsingar
um ábyrgð hvers og eins.

3. Bakhjarlinn eða fulltrúi bakhjarlsins skal undirrita umsóknina. Þessi undirritun staðfestir að bakhjarlinn er
fullviss um að:

a) framlagðar upplýsingar eru fullgerðar,

b) fylgiskjöl innihalda nákvæma lýsingu á tiltækum upplýsingum,

c) klíníska prófunin verði framkvæmd í samræmi við rannsóknaráætlunina og

d) klíníska prófunin verði framkvæmd í samræmi við þessa reglugerð.

4. Umsóknargögnin fyrir umsókn sem takmörkuð er við I. hluta matsskýrslunnar sem um getur í 11. gr. skal vera
takmörkuð við þætti B til J og Q í þessum viðauka.

5. Með fyrirvara um 26. gr. skulu umsóknargögnin fyrir umsókn sem takmörkuð er við II. hluta matsskýrslunnar
sem um getur í 11. gr. og umsóknargögnin fyrir umsókn sem um getur í 14. gr. vera takmörkuð við þætti K til
R í þessum viðauka.

B. FYLGIBRÉF

6. Í fylgibréfinu skal tilgreina ESB-prófunarnúmerið og altæka prófunarnúmerið og þar skal vekja athygli á öllum
sérstökum einkennum klínísku prófunarinnar.

7. Í fylgibréfinu er þó ekki nauðsynlegt að tilgreina aftur upplýsingar sem eru þegar til staðar á umsóknareyðublaði
ESB, með eftirfarandi undantekningum:

a) sérkenni þýðisins í klínísku prófuninni, s.s. þátttakendur sem geta ekki veitt upplýst samþykki, ólögráða
börn og konur sem eru þungaðar eða hafa barn á brjósti,

b) ef klíníska prófunin felur í sér fyrstu notkun á nýju virku efni á menn,

c) ef Lyfjastofnun, aðildarríki eða þriðja land hefur veitt vísindalega ráðgjöf varðandi klínísku prófunina eða 
rannsóknarlyfið,

d) ef klíníska prófunin er hluti af eða er ætlað að verða hluti af rannsóknaráætlun um notkun lyfs fyrir börn
eins og um getur í 3. kafla II. bálks í reglugerð (EB) nr. 1901/2006 (ef Lyfjastofnunin hefur þegar gefið út
ákvörðun varðandi rannsóknaráætlun um notkun lyfs fyrir börn skal fylgibréfið innihalda tengil á ákvörðun
Lyfjastofnunar á vefsetri hennar),

e) ef rannsóknarlyf eða aukalyf eru lyf sem innihalda ávana-eða fíkniefni, geðvirk efni eða eru geislavirk lyf,

f) ef rannsóknarlyfin samanstanda af eða innihalda erfðabreytta lífveru eða lífverur,

g) ef bakhjarlinn hefur fengið rannsóknarlyfið tilnefnt sem lyf við fátíðum sjúkdómum í tengslum við
sjaldgæft ástand,

h) tæmandi skrá, þ.m.t. hvaða reglur gilda, yfir öll rannsóknarlyf og skrá yfir öll aukalyf og
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i) skrá yfir lækningatæki sem á að rannsaka í klínísku prófuninni en eru ekki hluti af rannsóknarlyfi eða
rannsóknarlyfjum, ásamt yfirlýsingu um hvort lækningatækin bera CE-merkið fyrir fyrirhugaða notkun.

8. Í fylgibréfinu skal gefið upp hvar í umsóknargögnunum má finna upplýsingarnar sem tilgreindar eru í 7. mgr.

9. Í fylgibréfinu skal gefið upp ef bakhjarlinn telur að klíníska prófunin sé klínísk prófun með litlu inngripi og skal
það innihalda ítarlegan rökstuðning fyrir því.

10. Í fylgibréfinu skal gefið upp ef aðferðafræði klínísku prófunarinnar krefst þess að hópum þátttakenda, frekar en
einstökum þátttakendum, sé úthlutað mismunandi rannsóknarlyfjum í klínískri prófun og þar af leiðandi hvort
upplýst samþykki verður fengið með einfölduðum hætti.

11. Í fylgibréfinu skal gefið upp hvar í umsóknargögnunum er að finna nauðsynlegar upplýsingar til að meta hvort
aukaverkun sé óvænt, alvarleg aukaverkun sem grunur er um, þ.e. tilvísunarupplýsingarnar um öryggi.

12. Ef um er að ræða umsókn sem er lögð fram að nýju skal tilgreina ESB-prófunarnúmerið fyrir fyrri umsóknina
um klíníska prófun í fylgibréfinu, leggja áherslu á breytingarnar í samanburði við fyrri umsóknina og, ef við á,
tilgreina hvernig tekist hefur verið á við óleyst atriði í fyrstu umsókninni.

C. UMSÓKNAREYÐUBLAÐ ESB

13. Umsóknarblað ESB, fyllt út á viðeigandi hátt.

D. RANNSÓKNARÁÆTLUN

14. Í rannsóknaráætluninni skal lýsa markmiðum, hönnun, aðferðafræði, tölfræðilegum atriðum, tilgangi og
skipulagi klínísku prófunarinnar.

15. Rannsóknaráætlunin skal auðkennd með:

a) heiti klínísku prófunarinnar,

b) ESB-prófunarnúmerinu,

c) kenninúmeri rannsóknaráætlunar bakhjarlsins sem er sértækt fyrir allar útgáfur rannsóknaráætlunarinnar
(ef við á),

d) dagsetningu og númer útgáfunnar sem skal uppfæra þegar henni er breytt,

e) stuttheiti eða heiti sem rannsóknaráætluninni er gefið og

f) heiti og heimilisfang bakhjarlsins ásamt heiti og starfssviði fulltrúa bakhjarlsins sem hafa heimild til að
undirrita rannsóknaráætlunina eða hverja verulega breytingu á rannsóknaráætluninni.

16. Rannsóknaráætlunin skal, ef unnt er, vera skrifuð á formi sem er aðgengilegt og auðvelt að leita í, frekar en
skannaðar myndir.

17. Rannsóknaráætlunin skal a.m.k. innihalda:

a) yfirlýsingu um að klíníska prófunin verði framkvæmd í samræmi við rannsóknaráætlunina, þessa reglugerð
og meginreglurnar um góðar, klínískar starfsvenjur,

b) tæmandi skrá yfir öll rannsóknarlyf og öll aukalyf,

c) samantekt á niðurstöðum úr óklínískum rannsóknum sem hugsanlega gætu haft meðferðarlegt mikilvægi
og úr öðrum klínískum prófunum sem skipta máli vegna klínísku prófunarinnar,

d) samantekt um þá áhættu og þann ávinning sem eru þekkt og hugsanleg, þ.m.t. úttekt á væntanlegum
ávinningi og áhættu til að gera kleift að gera mat í samræmi við 6. gr.; að því er varðar þátttakendur sem
taka þátt í klínískri prófun í neyðartilviki skal skjalfesta vísindalegu ástæðurnar fyrir því að ætla að þátttaka 
þeirra leiði af sér beinan ávinning sem hefur klínískt mikilvægi,

e) ef sjúklingar eiga aðild að hönnun klínísku prófunarinnar, lýsingu á aðild þeirra,
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f) lýsingu á og rökstuðning fyrir skammtinum, skömmtuninni, íkomuleiðinni og -aðferðinni og meðferðar-
tímanum fyrir öll rannsóknarlyf og aukalyf,

g) yfirlýsingu um hvort rannsóknarlyfin og aukalyfin sem notuð eru í klínísku prófuninni eru með markaðs-
leyfi; ef þau eru með markaðsleyfi hvort eigi að nota þau í klínísku prófuninni í samræmi við skilmála
markaðsleyfanna og ef þau eru ekki með markaðsleyfi, rökstuðning fyrir notkun aukalyfja sem eru ekki
með markaðsleyfi í klínísku prófuninni,

h) lýsingu á hópum og undirhópum þátttakendanna, sem taka þátt í klínísku prófuninni, þ.m.t. og ef við á
hópum þátttakenda með sérstakar þarfir, t.d. aldur, kyn, þátttöku heilbrigðra sjálfboðaliða, þátttakendur
með sjaldgæfa og afar sjaldgæfa sjúkdóma,

i) tilvísanir í heimildir og gögn sem skipta máli fyrir klínísku prófunina og mynda bakgrunn hennar,

j) umfjöllun um mikilvægi klínísku prófunarinnar til að hægt sé að gera mat í samræmi við 6. gr.,

k) lýsingu á tegund klínísku prófunarinnar sem skal framkvæma og umfjöllun um hönnun prófunarinnar
(þ.m.t. skýringarmynd af hönnun, aðferðum og stigum, ef við á),

l) tilgreiningu á aðalendapunktum og aukaendapunktum, ef einhverjir eru, sem mæla á meðan á klínísku
prófuninni stendur,

m) lýsingu á þeim ráðstöfunum sem gerðar eru til að lágmarka bjögun, þ.m.t. og ef við á slembiröðun og
blindun,

n) lýsingu á hve lengi er ætlað að þátttakandinn verði með og lýsingu á röð og tímalengd allra tímabila
klínísku prófunarinnar, þ.m.t. eftirfylgni, ef við á,

o) skýra og ótvíræða skilgreiningu á lokum klínísku prófunarinnar sem um er að ræða og, ef það er ekki
dagsetning síðustu heimsóknar síðasta þátttakandans, upplýsingar um áætlaðan lokadag klínísku
prófunarinnar og rökstuðning fyrir honum,

p) lýsingu á viðmiðunum fyrir að hætta klínísku prófuninni að hluta til eða í heild,

q) fyrirkomulag vegna viðhalds slembiröðunarkóða meðferða í klínísku prófuninni og aðferðir við að rjúfa
kóðun, ef við á,

r) lýsingu á aðferðum við auðkenningu gagna, sem skal skrá beint í ferilskýrsluna, sem teljast upprunagögn,

s) lýsingu á fyrirkomulaginu við að fylgja gildandi reglum fyrir söfnun, geymslu og síðari notkun á
líffræðilegum sýnum úr þátttakendum klínískrar prófunar, eftir því sem við á, nema þessa lýsingu sé að
finna í sérstöku skjali,

t) lýsingu á fyrirkomulagi við að rekja, geyma, eyða og endursenda rannsóknarlyf og aukalyf án markaðsleyfis
í samræmi við 51. gr.,

u) lýsingu á tölfræðiaðferðunum sem nota á, þ.m.t., ef við á:

— tímasetningu allra áætlaðra milligreininga og fjölda þátttakenda sem ætla að taka þátt,

— ástæðu fyrir vali á úrtaksstærð,

— útreikninga á tölfræðilegu gildi og klínískri þýðingu klínísku prófunarinnar,

— marktektarkröfuna sem nota á,

— viðmiðanir fyrir slitum klínísku prófunarinnar,

— aðferðir við að greina frá týndum, ónotuðum og fölskum gögnum og við að tilkynna öll frávik frá
upprunalegu tölfræðiáætluninni og

— val á þátttakendum sem verða með í greiningunni,
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v) lýsingu á viðmiðunum fyrir vali og útilokun á þátttakendum, þ.m.t. viðmiðanir fyrir að afturkalla þátttöku 
einstakra þátttakenda í meðferð eða í klínísku prófuninni,

w) lýsingu á aðferðum við að afturkalla þátttöku í meðferð eða í klínísku prófuninni, þ.m.t. aðferðir við
söfnun gagna varðandi þátttakendur sem hafa afturkallað þátttöku, aðferðir við að skipta um þátttakendur 
og eftirfylgni með þátttakendum sem hafa afturkallað þátttöku í meðferð eða í klínísku prófuninni,

x) rökstuðning fyrir því að hafa þátttakendur sem eru ófærir um að veita upplýst samþykki eða önnur sértæk 
þýði, s.s. ólögráða börn,

y) rökstuðning fyrir kynja- og aldursskiptingu þátttakenda og, ef tiltekinn kynja- eða aldursflokkur er
útilokaður frá eða er í minnihluta í klínísku prófununum, skýringu á ástæðum þess og rökstuðningur fyrir 
þessum útilokunarviðmiðunum,

z) ítarlega lýsingu á málsmeðferðinni við nýskráningu og upplýst samþykki, einkum ef þátttakendur eru ekki 
færir um að veita upplýst samþykki,

aa)  lýsingu á meðferðinni, þ.m.t. lyfjum, sem eru heimiluð eða ekki heimiluð fyrir eða á meðan klínískri 
prófun stendur,

ab)  lýsingu á málsmeðferðarreglum vegna ábyrgðarskyldu varðandi framboð og inngjöf lyfja til þátttakenda, 
þ.m.t. að viðhalda blindun, ef við á,

ac)  lýsingu á aðferðunum við að framfylgja vöktun á þátttakendum, ef við á,

ad)  lýsingu á fyrirkomulagi varðandi vöktun á framkvæmd klínísku prófunarinnar,

ae)  lýsing á fyrirkomulaginu varðandi umönnun þátttakenda eftir að þátttöku þeirra í klínísku prófuninni 
lýkur, ef þörf er á slíkri viðbótarumönnun vegna þátttökunnar í klínísku prófuninni og ef hún er ólík því 
sem venjulega má vænta miðað við heilsufarsástandið sem um er að ræða,

af)  tilgreiningu á verkunar- og öryggisbreytum ásamt aðferðum og tímasetningum fyrir mat, skráningu og 
greiningu þessara breyta,

ag)  lýsingu á siðferðilegum sjónarmiðum varðandi klínísku prófunina ef þeim hefur ekki verið lýst annars 
staðar,

ah)  yfirlýsingu frá bakhjarlinum (annað hvort í rannsóknaráætluninni eða í öðru skjali) sem staðfestir 
að rannsakendurnir og stofnanir sem taka þátt í klínísku prófuninni muni leyfa vöktun, úttektir og 
eftirlitsúttektir samkvæmt reglum, í tengslum við klínísku prófunina, þ.m.t. veiti beinan aðgang að 
upprunagögnum og skjölum,

ai)  lýsingu á stefnu varðandi birtingu,

aj)  gild rök fyrir framlagningu samantektar á niðurstöðum klínísku prófunarinnar eftir meira en eitt ár,

ak)  lýsingu á fyrirkomulaginu við að fara að gildandi reglum um vernd persónuupplýsinga, einkum 
skipulagsráðstafanir og tæknilegar ráðstafanir sem verða gerðar til að forðast óheimilan aðgang að unnum 
upplýsingum og persónuupplýsingum, birtingu þeirra, miðlun, að þeim verði breytt eða að þær glatist,

al)  lýsingu á ráðstöfunum sem gerðar verða til að tryggja trúnaðarkvöð á skrám og persónuupplýsingum 
þátttakenda,

am)  lýsingu á ráðstöfunum sem gerðar verða ef um er að ræða brot á gagnaöryggi til að draga úr hugsanlegum 
skaðlegum áhrifum.

18. Ef klíníska prófunin er framkvæmd með virku efni sem er aðgengilegt í Sambandinu undir mismunandi
sérheitum í mörgum lyfjum með markaðsleyfi er hægt að skilgreina meðferðina eingöngu á grundvelli virka
efnisins eða ATC-kóða (e. Anatomical Therapeutic Chemical Code) (stig 3–5) í rannsóknaráætluninni og
sleppa því að tilgreina sérheiti hvers lyfs.
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19. Að því er varðar tilkynninguna um meintilvik skal í rannsóknaráætluninni tilgreina flokka fyrir:

a) meintilvik eða óeðlilegar niðurstöður sem skipta meginmáli að því er varðar mat á öryggi og rannsakandi
verður að tilkynna bakhjarlinum um og

b) alvarleg meintilvik sem krefjast þess ekki að rannsakandinn tilkynni bakhjarlinum tafarlaust um þau.

20. Í rannsóknaráætluninni skal lýsa aðferðunum við:

a) framköllun (e. eliciting) meintilvika og skráningu rannsakandans á þeim og tilkynningu rannsakandans til
bakhjarlsins um viðkomandi meintilvik,

b) tilkynningu rannsakandans til bakhjarlsins um þau alvarlegu meintilvik sem eru tilgreind í
rannsóknaráætluninni sem meintilvik sem krefjast ekki tafarlausrar tilkynningar,

c) tilkynningu bakhjarlsins til Eudravigilance-gagnagrunnsins um óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem
grunur er um og

d) eftirfylgni með þátttakendum eftir aukaverkanir, þ.m.t. tegund eftirfylgni og hve lengi hún varir.

21. Ef bakhjarlinn ætlar að leggja fram eina öryggisskýrslu um öll rannsóknarlyfin sem notuð eru í klínísku
prófuninni í samræmi við 2. mgr. 43. gr. skal greina frá ástæðum þess í rannsóknaráætluninni.

22. Fjalla skal um atriði varðandi merkingu og afblindun rannsóknarlyfja í rannsóknaráætluninni ef nauðsyn krefur.

23. Stofnskrá vöktunarnefndarinnar um gagnaöryggi (e. Charter of the Data Safety Monitoring Committee) skal
fylgja rannsóknaráætluninni ef við á.

24. Rannsóknaráætluninni skal fylgja samantekt úr rannsóknaráætluninni.

E. UPPLÝSINGARIT RANNSAKANDA

25. Leggja skal fram upplýsingarit rannsakanda sem er unnið í samræmi við vísindaþekkingu og alþjóðlegar
leiðbeiningar.

26. Tilgangur upplýsingaritsins er að veita rannsakendunum og öðrum sem taka þátt í klínísku prófuninni
upplýsingar til að auðvelda þeim að skilja forsendurnar fyrir meginþáttum rannsóknaráætlunarinnar og að fara 
að henni, s.s. varðandi skammtinn, hversu oft hann er gefinn og með hvaða millibili, aðferð við lyfjagjöf og
aðferðir við öryggisvöktun.

27. Upplýsingarnar í upplýsingaritinu skulu settar fram á hnitmiðaðan, einfaldan, hlutlausan og yfirvegaðan hátt
og án þess að um auglýsingaefni sé að ræða til að gera lækni eða rannsakanda kleift að skilja þær og meta á
óhlutdrægan hátt áhættu og ávinning í tengslum við það hvort fyrirhuguð klínísk rannsókn á rétt á sér. Það
skal unnið úr öllum fyrirliggjandi upplýsingum og vísbendingum sem styðja forsendurnar fyrir fyrirhugaðri
klínískri prófun og örugga notkun rannsóknarlyfsins í klínísku prófuninni og skal sett fram sem samantekt.

28. Ef rannsóknarlyfið er með markaðsleyfi og er notað í samræmi við skilmála markaðsleyfisins skal upplýsingarit 
rannsakanda vera samþykkt samantekt á eiginleikum lyfsins. Ef notkunarskilyrðin í klínísku prófuninni eru
ekki hin sömu og í markaðsleyfinu skal samantekt á óklínískum og klínískum gögnum sem skipta máli og styðja 
notkun rannsóknarlyfsins í klínísku prófuninni fylgja samantektinni á eiginleikum lyfsins. Ef rannsóknarlyfið
er aðeins tilgreint með virka efninu í því skal bakhjarlinn velja eina samantekt á eiginleikum lyfsins sem
samsvarar upplýsingariti rannsakanda fyrir öll lyf sem innihalda þetta virka efni og eru notuð á öllum klínískum 
rannsóknarsetrum.

29. Í fjölþjóðlegri klínískri prófun þar sem lyfið sem skal notað í hverju hlutaðeigandi aðildarríki er með
markaðsleyfi á landsvísu og samantektin á eiginleikum lyfsins er mismunandi eftir hlutaðeigandi aðildarríkjum 
skal bakhjarlinn velja eina samantekt á eiginleikum lyfsins fyrir alla klínísku prófunina. Þessi samantekt skal
vera sú sem hentar best til að tryggja öryggi sjúklings.
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30. Ef upplýsingarit rannsakandans er ekki samantekt á eiginleikum lyfsins skal það innihalda auðþekkjanlegan
hluta sem nefnist „Tilvísunarupplýsingar um öryggi“ (e. Reference Safety Information, (RSI)) Í samræmi við
10. og 11. lið III. viðauka skulu tilvísunarupplýsingarnar um öryggi innihalda upplýsingar um rannsóknarlyfið
og um hvernig skal ákvarða hvaða aukaverkanir skulu teljast aukaverkanir sem búast má við og um tíðni og eðli 
þessara aukaverkana.

F. SKJÖL VARÐANDI FYLGNI VIÐ GÓÐA FRAMLEIÐSLUHÆTTI AÐ ÞVÍ ER VARÐAR RANNSÓKNARLYFIÐ

31. Eftirfarandi gildir um skjöl varðandi fylgni við góða framleiðsluhætti:

32. Ekki þarf að leggja fram skjöl ef rannsóknarlyfið er með markaðsleyfi og hefur ekki verið breytt, hvort sem það
er framleitt í Sambandinu eða utan þess.

33. Ef rannsóknarlyfið er ekki með markaðsleyfi og er ekki með markaðsleyfi frá þriðja landi, sem er aðili að
alþjóðaráðstefnunni um samhæfingu tæknilegra krafna varðandi skráningu mannalyfja (ICH) og er ekki
framleitt í Sambandinu, skal leggja fram eftirfarandi skjöl:

a) afrit af leyfinu sem um getur í 61. gr. og

b) vottun frá aðila í Sambandinu, sem hefur til þess menntun og hæfi, um að framleiðslan fylgi góðum
framleiðsluháttum sem eru a.m.k. jafngildir góðum framleiðsluháttum í Sambandinu, nema kveðið sé á um 
sérstakt fyrirkomulag í samningum um gagnkvæma viðurkenningu milli Sambandsins og þriðju landa.

34. Í öllum öðrum tilvikum skal leggja fram afrit af leyfinu sem um getur í 61. gr.

35. Að því er varðar ferli í tengslum við rannsóknarlyf, sem sett eru fram í 61. gr. (5. mgr.), sem falla ekki undir
leyfi í samræmi við 61. gr. skal leggja fram skjöl til að sýna fram á að farið sé að kröfunum sem um getur í 61.
gr. (6. mgr.).

G. MÁLSSKJÖL VARÐANDI RANNSÓKNARLYF

36. Í málsskjölunum varðandi rannsóknarlyf (e. investigational medicinal product dossier (IMPD)) skulu vera
upplýsingar um gæði allra rannsóknarlyfja, framleiðslu á og eftirlit með rannsóknarlyfinu og gögn úr óklínískum
rannsóknum og klínískri notkun á því.

1.1. Gögn varðandi rannsóknarlyfið

Inngangur

37. Í stað málsskjalanna varðandi rannsóknarlyf geta komið önnur skjöl sem heimilt er að leggja fram ein sér eða
ásamt einfölduðum málsskjölum varðandi rannsóknarlyf. Upplýsingar varðandi þessi „einfölduðu málsskjöl
varðandi rannsóknarlyf“ eru settar fram í lið 1.2. „Einfölduð málsskjöl varðandi rannsóknarlyf með vísun í
önnur skjöl“.

38. Allir þættir málsskjalanna varðandi rannsóknarlyf skulu hafa formála með ítarlegu efnisyfirliti og orðalista.

39.  Upplýsingarnar í málsskjölunum varðandi rannsóknarlyf skulu vera hnitmiðaðar. Málsskjöl varðandi
rannsóknarlyf skulu ekki vera óþarflega umfangsmikil. Æskilegt er að setja gögnin fram í töfluformi og þeim
skal fylgja stutt lýsing á aðalatriðunum.

 Gæðagögn

40. Nota skal röklega uppbyggingu þegar gæðagögn eru lögð fram, s.s. í einingu 3 í sniði sameiginlega ICH-
tækniskjalsins.

Óklínísk	gögn	varðandi	líflyfjafræði	og	eiturefnafræði

41.  Málsskjöl varðandi rannsóknarlyf skulu einnig innihalda samantektir á óklínískum gögnum varðandi
líflyfjafræði og eiturefnafræði fyrir öll rannsóknarlyf sem notuð eru í klínísku prófuninni í samræmi við
alþjóðlegar leiðbeiningar. Þau skulu innihalda tilvísunarskrá yfir rannsóknir sem gerðar hafa verið og viðeigandi
heimildir. Eftir því sem við á er æskilegt að setja gögnin fram í töfluformi og þeim skal fylgja stutt lýsing á
aðalatriðunum. Samantektir á rannsóknunum sem gerðar hafa verið skulu gera kleift að meta hvort rannsóknin 
sé fullnægjandi og hvort hún hafi verið framkvæmd samkvæmt ásættanlegri rannsóknaráætlun.
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42. Nota skal röklega uppbyggingu þegar óklínísk gögn varðandi líflyfjafræði og eiturefnafræði eru lögð fram, s.s.
í einingu 4 í sniði sameiginlega ICH-tækniskjalsins.

43. Í málsskjölum varðandi rannsóknarlyf skal vera gagnrýnin greining á gögnunum, þ.m.t. rökstuðningur fyrir því 
ef gögnum er sleppt og mat á öryggi lyfsins í tengslum við fyrirhugaða klíníska rannsókn, frekar en eingöngu
samantekt á staðreyndum úr rannsóknum sem hafa verið framkvæmdar.

44. Málsskjöl varðandi rannsóknarlyf skulu innihalda yfirlýsingu um stöðu góðra starfsvenja við rannsóknir eða 
jafngilda staðla, eins og um getur í 3. mgr. 25. gr.

45. Prófunarefnið sem er notað í eiturhrifarannsóknum skal vera dæmigert fyrir efnið sem er notað í klínísku
prófuninni með tilliti til eigindlegra og megindlegra óhreinindamynda. Tilreiðsla prófunarefnisins skal vera
undir því eftirliti sem er nauðsynlegt til að tryggja þetta og þannig styðja við gildi rannsóknarinnar.

Gögn úr fyrri klínískum prófunum og varðandi reynslu manna

46. Nota skal röklega uppbyggingu þegar gögn úr fyrri klínískum prófunum og varðandi reynslu manna eru lögð
fram, s.s. í einingu 5 í sniði sameiginlega ICH-tækniskjalsins.

47. Þessi liður skal innihalda samantektir á öllum aðgengilegum gögnum úr fyrri klínískum rannsóknum og
varðandi reynslu manna af rannsóknarlyfjunum.

Hann skal einnig innihalda yfirlýsingu um fylgni við góðar, klínískar starfsvenjur í þessum fyrri klínísku
prófunum ásamt tilvísun í opinberu færsluna sem um getur í 6. mgr. 25. gr.

Heildarmat á áhættu og ávinningi

48. Þessi liður skal innihalda stutta, samfellda samantekt með gagnrýninni greiningu á óklínísku og klínísku
gögnunum í tengslum við þá áhættu og þann ávinning sem eru hugsanleg af rannsóknarlyfinu í fyrirhuguðu
klínísku prófuninni, nema þessar upplýsingar sé þegar að finna í rannsóknaráætluninni. Í seinna tilvikinu skal 
vera millivísun í viðeigandi lið í rannsóknaráætluninni. Í textanum skal greina frá öllum rannsóknum sem var
slitið áður en þeim var lokið og fjallað skal um ástæður þess. Í mati á fyrirsjáanlegri áhættu og væntanlegum
ávinningi af rannsóknum á ólögráða börnum eða fullorðnum einstaklingum sem skortir gerhæfi skal hafa
hliðsjón af sértækum ákvæðum sem sett eru fram í þessari reglugerð. 

49. Eftir því sem við á skal fjalla um öryggismörk með tilliti til hlutfallslegra altækra váhrifa af völdum
rannsóknarlyfsins, helst á grundvelli gagna um flatarmál undir ferli (AUC) eða gagna um hámarksþéttni (Cmax),
hvort sem telst skipta meira máli, frekar en með tilliti til skammtsins sem er notaður. Einnig skal fjalla um
klínískt gildi allra niðurstaðna úr óklínískum og klínískum rannsóknum og öll tilmæli um frekari vöktun áhrifa 
og öryggis í klínísku prófununum.

1.2. Einfölduð málsskjöl varðandi rannsóknarlyf með vísun í önnur skjöl

50. Umsækjandinn getur vísað í önnur skjöl sem lögð eru fram ein sér eða ásamt einfölduðum málsskjölum
varðandi rannsóknarlyf.

Möguleiki á að vísa í upplýsingarit rannsakanda

51. Umsækjandinn getur annað hvort lagt fram sjálfstæð málsskjöl varðandi rannsóknarlyf eða notað millivísun í
upplýsingarit rannsakanda fyrir tilvísunarupplýsingar um öryggi og samantektir á forklínískum og klínískum
hlutum málsskjalanna varðandi rannsóknarlyf. Í seinna tilvikinu skulu samantektirnar úr forklínísku og klínísku 
upplýsingunum innihalda gögn, helst í töflum, sem veita nægilegar upplýsingar til að matsmenn geti komist 
að niðurstöðu um möguleg eiturhrif rannsóknarlyfsins og örugga notkun lyfsins í fyrirhugaðri klínískri prófun. 
Ef sérstakir þættir í forklínísku og klínísku upplýsingunum þurfa ítarlega sérfræðilega útskýringu eða meiri
umfjöllun en þá sem er venjulega í upplýsingariti rannsakandans skulu forklínísku og klínísku upplýsingarnar
lagðar fram sem hluti af málsskjölunum varðandi rannsóknarlyf.

Möguleiki á að vísa í samantekt á eiginleikum lyfja

52. Umsækjandinn getur lagt fram útgáfuna af þeirri samantekt á eiginleikum lyfja, sem er gild þegar sótt er um,
sem málsskjöl varðandi rannsóknarlyf ef rannsóknarlyfið er með markaðsleyfi. Nákvæmum skilyrðum er lýst í
töflu 1. Ef ný gögn eru lögð fram ætti að greina skýrt frá því.
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Tafla 1: Efni einfaldaðra málsskjala varðandi rannsóknarlyf

Tegundir fyrra mats Gæðagögn Óklínísk gögn Klínísk gögn

Rannsóknarlyfið er með markaðsleyfi eða hefur 
markaðsleyfi í landi sem er aðili að alþjóðaráðstefnunni 
um samhæfingu tæknilegra krafna varðandi skráningu 
mannalyfja og er notað í klínískri prófun:

—  samkvæmt skilyrðunum í samantektinni á eigin-
leikum lyfja

Samantekt á eiginleikum lyfja

—  án tillits til skilyrðanna í samantektinni á eigin-
leikum lyfja

Samantekt á 
eiginleikum lyfja

Ef við á Ef við á

—  eftir breytingu (t.d. blindun) P+A Samantekt á 
eiginleikum lyfja

Samantekt á 
eiginleikum lyfja

Annað lyfjaform eða styrkleiki rannsóknarlyfs er 
með markaðsleyfi eða hefur markaðsleyfi í landi 
sem er aðili að alþjóðaráðstefnunni um samhæfingu 
tæknilegra krafna varðandi skráningu mannalyfja og 
markaðsleyfishafinn útvegar rannsóknarlyfið.

Samantekt á 
eiginleikum 
lyfja+P+A

Já Já

Rannsóknarlyfið er ekki með markaðsleyfi og hefur 
ekki markaðsleyfi í landi sem er aðili að alþjóða-
ráðstefnunni um samhæfingu tæknilegra krafna varð-
andi skráningu mannalyfja en virka efnið er í lyfi með 
markaðsleyfi og

—  kemur frá sama framleiðanda Samantekt á 
eiginleikum 
lyfja+P+A

Já Já

—  kemur frá öðrum framleiðanda Samantekt á 
eiginleikum 
lyfja+S+P+A

Já Já

Rannsóknarlyfið hefur verið viðfangsefni fyrri um-
sóknar um klíníska prófun og hefur markaðsleyfi í 
hlutað eigandi aðildarríki og hefur ekki verið breytt og

—  ekki eru fyrirliggjandi ný gögn frá því umsókninni 
um klíníska prófun var síðast breytt,

Tilvísun í fyrri framlagningu

—  ný gögn eru fyrirliggjandi frá því umsókninni um 
klíníska prófun var síðast breytt,

Ný gögn Ný gögn Ný gögn

—  er notað við aðrar aðstæður Ef við á Ef við á Ef við á

(S: Gögn varðandi virka efnið, P: Gögn varðandi rannsóknarlyfið, A: viðbótarupplýsingar um aðstöðu og búnað, 
öryggismat á aðskotaefnum, ný hjálparefni, leysar til endurupplausnar og þynningarefni)

53. Ef rannsóknarlyfið er skilgreint í rannsóknaráætluninni með tilliti til virka efnisins eða ATC-kóða (sjá 18. lið hér
að framan) getur umsækjandinn skipt út málsskjölunum varðandi rannsóknarlyf fyrir eina dæmigerða samantekt 
á eiginleikum lyfja fyrir hvert virkt efni/virkt efni sem tengist þeim ATC-hópi. Einnig getur umsækjandinn
lagt fram samsett skjal (e. collated document) sem inniheldur upplýsingar sem jafngilda upplýsingunum í
dæmigerðu samantektinni á eiginleikum lyfja fyrir hvert virkt efni sem nota mætti sem rannsóknarlyf í klínísku 
prófuninni.

1.3. Málsskjöl varðandi rannsóknarlyf ef um lyfleysu er að ræða

54. Ef rannsóknarlyfið er lyfleysa skulu upplýsingakröfurnar takmarkast við gæðagögn. Ekki er þörf á viðbótar-
skjölum ef lyfleysan hefur sömu samsetningu og rannsóknarlyfið sem er prófað (að undanskildu virka efninu),
er framleidd af sama framleiðanda og er ekki sæfð.
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H. MÁLSSKJÖL VARÐANDI AUKALYF

55. Með fyrirvara um 65. gr. skulu kröfurnar um upplýsingar sem settar eru fram í þáttum F og G einnig gilda um
aukalyf. Ef aukalyfið er með markaðsleyfi í hlutaðeigandi aðildarríki er þó ekki þörf á viðbótarupplýsingum.

I. VÍSINDALEG RÁÐGJÖF OG RANNSÓKNARÁÆTLUN UM NOTKUN LYFS FYRIR BÖRN

56. Ef afrit af samantekt á vísindalegri ráðgjöf Lyfjastofnunarinnar eða aðildarríkis eða þriðja lands, að því er
varðar klínísku prófunina, er fyrirliggjandi skal leggja það fram.

57. Ef klíníska prófunin er hluti af samþykktri rannsóknaráætlun um notkun lyfs fyrir börn skal leggja fram afrit
af ákvörðun Lyfjastofnunarinnar um samþykki fyrir rannsóknaráætluninni um notkun lyfs fyrir börn, ásamt
áliti barnalyfjanefndarinnar, nema þessi skjöl séu að fullu aðgengileg á Netinu. Í seinna tilvikinu nægir að hafa 
tengil á skjalið í fylgiskjalinu (sjá þátt B).

J. INNTAK MERKINGA RANNSÓKNARLYFJANNA

58. Leggja skal fram lýsingu á inntaki merkinga rannsóknarlyfjanna í samræmi við VI. viðauka.

K. FYRIRKOMULAG VIÐ NÝSKRÁNINGU (UPPLÝSINGAR FYRIR HVERT HLUTAÐEIGANDI AÐILDAR
RÍKI)

59. Ef lýsing er ekki til staðar í rannsóknaráætluninni skal lýsa í smáatriðum aðferðunum við val á þátttakendum í
sérstöku skjali og taka skýrt fram hver fyrsta aðgerðin við nýskráningu er.

60. Ef nýskráning þátttakenda fer fram með auglýsingu skal leggja fram afrit af auglýsingaefninu, þ.m.t. allt
prentað efni og hljóð- og myndupptökur. Skýra skal frá tillögðum aðferðum við meðhöndlun á svörum við
auglýsingunni. Undir þetta falla afrit af orðsendingum sem notaðar eru til að bjóða þátttakendum að taka þátt í 
klínísku prófuninni og fyrirkomulag varðandi upplýsingar eða ráðgjöf fyrir svarendur sem þóttu ekki henta til
þátttöku í klínísku prófuninni.

L. UPPLÝSINGAR FYRIR ÞÁTTTAKENDUR, EYÐUBLAÐ FYRIR UPPLÝST SAMÞYKKI OG MÁLSMEÐFERÐ
FYRIR UPPLÝST SAMÞYKKI (UPPLÝSINGAR FYRIR HVERT HLUTAÐEIGANDI AÐILDARRÍKI)

61. Allar upplýsingar sem eru veittar þátttakendum (eða, eftir atvikum, skipuðum lögráðamönnum þeirra) áður en
þeir hafa ákveðið að samþykkja eða hafna þátttöku skulu lagðar fram ásamt eyðublaðinu fyrir skriflegt, upplýst
samþykki eða aðrar aðferðir fyrir skráningu á upplýstu samþykki skv. 1. mgr. 29. gr.

62. Lýsing á málsmeðferðarreglum varðandi upplýst samþykki fyrir alla þátttakendur og einkum:

a) í klínískum prófunum þar sem þátttakendur eru ólögráða börn eða skortir gerhæfi skal lýsa málsmeðferðinni
við að fá upplýst samþykki hjá skipuðu lögráðamönnunum og einnig aðkomu ólögráða barnsins eða
þátttakandans sem skortir gerhæfi,

b) ef nota skal málsmeðferð með vottun óhlutdrægs vitnis um samþykkið skal greina frá upplýsingum
sem skipta máli vegna ástæðunnar fyrir því að nota óhlutdrægt vitni, valinu á óhlutdræga vitninu og
málsmeðferðinni við að fá upplýst samþykki,

c) ef um er að ræða klíníska prófun í neyðartilvikum, eins og um getur í 35. gr., skal lýsa málsmeðferðinni
við að fá upplýst samþykki þátttakandans eða skipaða lögráðamannsins fyrir að halda klínísku prófuninni
áfram,

d) ef um er að ræða klíníska prófun í neyðartilvikum, eins og um getur í 35. gr., skal lýsa þeim
málsmeðferðarreglum sem fylgt var til að greina hverjar brýnu aðstæðurnar voru og skrá þær,

e) ef um er að ræða klínískar prófanir með aðferðafræði sem krefst þess að hópum þátttakenda, frekar
en einstökum þátttakendum, sé úthlutað mismunandi rannsóknarlyfjum, eins og um getur í 30. gr., og
ef upplýst samþykki sem fæst með einfölduðum hætti verður þar af leiðandi notað, skal lýsa þessum
einfaldaða hætti.

63. Í tilvikunum sem sett eru fram í 62. lið skal leggja fram upplýsingarnar sem veittar eru þátttakandanum og
skipuðum lögráðamanni hans.
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M. HÆFI RANNSAKANDANS (UPPLÝSINGAR FYRIR HVERT HLUTAÐEIGANDI AÐILDARRÍKI)

64. Leggja skal fram skrá yfir klínísk rannsóknarsetur sem áætlað er að nota, heiti og stöðu yfirrannsakanda og
fyrirhugaðan fjölda þátttakenda á rannsóknarsetrunum.

65. Leggja skal fram lýsingu á menntun og hæfi rannsakenda í gildandi ferilskrá og önnur viðkomandi skjöl. Lýsa 
skal allri fyrri þjálfun í meginreglunum um góðar, klínískar starfsvenjur eða reynslu sem fengist hefur vegna
vinnu við klínískar prófanir og umönnun sjúklinga.

66. Greina skal frá öllum aðstæðum, s.s. fjárhagslegum hagsmunum og stofnanatengslum, sem gætu haft áhrif á
óhlutdrægni rannsakandans.

N. HENTUGLEIKI AÐSTÖÐUNNAR (UPPLÝSINGAR FYRIR HVERT HLUTAÐEIGANDI AÐILDARRÍKI)

67. Leggja skal fram tilhlýðilega rökstudda skriflega yfirlýsingu um hentugleika klínískra rannsóknarsetra, með
hliðsjón af eiginleikum og notkun rannsóknarlyfsins, sem felur í sér lýsingu á hentugleika aðstöðu, búnaðar og 
starfsmanna ásamt lýsingu á sérþekkingu, sem er gefin út af yfirmanni læknastofunnar/stofnunarinnar á klíníska
rannsóknarsetrinu eða öðrum ábyrgðaraðila samkvæmt því kerfi sem gildir í hlutaðeigandi aðildarríki.

O. SÖNNUN FYRIR VÁTRYGGINGAVERND EÐA SKAÐABÓTUM (UPPLÝSINGAR FYRIR HVERT 
HLUTAÐEIGANDI AÐILDARRÍKI)

68. Leggja skal fram sönnun fyrir tryggingu, ábyrgð eða svipuðu fyrirkomulagi ef við á.

P. FJÁRHAGSRÁÐSTAFANIR OG AÐRAR RÁÐSTAFANIR (UPPLÝSINGAR FYRIR HVERT HLUTAÐ
EIGANDI AÐILDARRÍKI)

69. Stutt lýsing á fjármögnun klínísku prófunarinnar.

70. Leggja skal fram upplýsingar um fjármálaviðskipti og bætur sem greiddar eru þátttakendum og rannsakanda/
prófunarsetri fyrir þátttöku í klínísku prófuninni.

71. Leggja skal fram lýsingu á sérhverju öðru samkomulagi milli bakhjarlsins og prófunarsetursins.

Q. SÖNNUN FYRIR GREIÐSLU GJALDS (UPPLÝSINGAR FYRIR HVERT HLUTAÐEIGANDI AÐILDARRÍKI)

72. Leggja skal fram sönnun fyrir greiðslu ef við á.

R. SÖNNUN ÞESS AÐ GÖGN VERÐI UNNIN Í SAMRÆMI VIÐ LÖG SAMBANDSINS UM GAGNAVERND

73. Leggja skal fram yfirlýsingu bakhjarls eða fulltrúa hans um að gögnunum verði safnað og þau unnin í samræmi
við tilskipun 95/46/EBE.

__________



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 63/1750 15.10.2015

II. VIÐAUKI

UMSÓKNARGÖGN FYRIR VERULEGA BREYTINGU

A. INNGANGUR OG ALMENNAR MEGINREGLUR

1. Ef veruleg breyting varðar fleiri en eina klíníska prófun með sama bakhjarl og sama rannsóknarlyfi er
bakhjarlinum heimilt að leggja fram eina beiðni um leyfi fyrir verulegu breytingunni. Í fylgibréfinu skal vera
skrá yfir allar klínísku prófanirnar sem umsóknin um verulegu breytinguna varðar, með ESB-prófunarnúmerum
og viðeigandi kenninúmerum fyrir breytingu fyrir allar klínísku prófanirnar.

2. Bakhjarlinn eða fulltrúi bakhjarlsins skal undirrita umsóknina. Þessi undirritun skal staðfesta að bakhjarlinn er 
fullviss um að:

a) upplýsingarnar sem lagðar eru fram eru fullgerðar,

b) fylgiskjölin innihalda nákvæma lýsingu á tiltækum upplýsingum og

c) klíníska prófunin verður framkvæmd í samræmi við breyttu gögnin.

B. FYLGIBRÉF

3. Fylgibréf með eftirfarandi upplýsingum:

a) í efnislínu, ESB-prófunarnúmer með heiti klínísku prófunarinnar og kenninúmerinu fyrir verulegu
breytinguna sem gerir sérstaka auðkenningu á verulegu breytingunni mögulega og það skal notað með
samræmdum hætti í öllum umsóknargögnunum,

b) auðkenning umsækjandans,

c) auðkenning verulegu breytingarinnar (kenninúmer bakhjarlsins fyrir verulegu breytinguna og dagsetning), 
þar sem breytingin getur vísað til margra breytinga í rannsóknaráætluninni eða vísindaleg fylgiskjöl,

d) skýr ábending um öll sérstök atriði varðandi breytinguna og ábending um hvar viðkomandi upplýsingar
eða texti er staðsettur í upprunalegu umsóknarskjölunum,

e) ábending um allar upplýsingar sem eru ekki á eyðublaðinu fyrir breytinguna sem gætu haft áhrif á áhættu
fyrir þátttakendur og

f) skrá yfir allar klínískar prófanir, eftir atvikum, sem eru verulega breyttar, með ESB-prófunarnúmerum og
viðeigandi kenninúmerum fyrir breytingarnar.

C. UMSÓKNARBLAÐ VEGNA BREYTINGAR

4. Umsóknarblað vegna breytingar, fyllt út á viðeigandi hátt.

D. LÝSING Á BREYTINGUNNI

5. Greina skal frá breytingunni og henni lýst á eftirfarandi hátt:

a) útdráttur úr skjölunum sem á að breyta sem sýnir fyrra og núverandi orðalag með sýnilegum breytingum
(e. track changes) ásamt útdrætti sem sýnir aðeins nýja orðalagið og útskýringu á breytingunum og

b) þrátt fyrir a-lið, ný útgáfa af öllu skjalinu ef breytingarnar eru svo umfangsmiklar eða víðtækar að það
réttlætir alveg nýja útgáfu af skjalinu (í slíku tilviki sýnir viðbótartafla breytingarnar í skjalinu, þar sem
hægt er að setja saman í hóp þær breytingar sem eru eins).

6. Nýja útgáfa skjalsins skal auðkennd með dagsetningunni og uppfærðu útgáfunúmeri.

E. STUÐNINGSUPPLÝSINGAR

7. Stuðningsupplýsingar sem eru til viðbótar skulu, eftir atvikum, innihalda a.m.k.:

a) samantekt gagna,

b) uppfært heildarmat á áhættu/ávinningi,
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c) hugsanlegar afleiðingar fyrir þátttakendur sem þegar eru með í klínísku prófuninni,

d) hugsanlegar afleiðingar fyrir matið á niðurstöðunum,

e) skjöl sem tengjast öllum breytingum á þeim upplýsingum sem veittar eru þátttakendum eða skipuðum
lögráðamönnum þeirra, málsmeðferðinni fyrir upplýst samþykki, eyðublöðum fyrir upplýst samþykki,
upplýsingablöðum eða boðsbréfum og

f) rökstuðning fyrir breytingunum sem sótt er um í umsókninni um verulega breytingu.

F. UPPFÆRSLA Á UMSÓKNAREYÐUBLAÐI ESB

8. Ef veruleg breyting felur í sér breytingar á færslum á umsóknareyðublaði ESB, sem um getur í I. viðauka, skal 
leggja fram endurskoðaða útgáfu á því eyðublaði. Leggja skal áherslu á þau svið sem verða fyrir áhrifum af
verulegu breytingunni í endurskoðaða eyðublaðinu.

G. SÖNNUN FYRIR GREIÐSLU GJALDS (UPPLÝSINGAR FYRIR HVERT HLUTAÐEIGANDI AÐILDARRÍKI)

9. Leggja skal fram sönnun fyrir greiðslu, ef við á.

__________
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III. VIÐAUKI

ÖRYGGISTILKYNNINGAR

1. TILKYNNINGAR RANNSAKANDA TIL BAKHJARLS UM ALVARLEG MEINTILVIK

1. Rannsakandinn þarf ekki að vakta þátttakendur sem hann meðhöndlar að því er varðar meintilvik eftir að
klínísku prófuninni lýkur, nema kveðið sé á um annað í rannsóknaráætluninni.

2. TILKYNNINGAR BAKHJARLS TIL LYFJASTOFNUNARINNAR UM ÓVÆNTAR, ALVARLEGAR
AUKAVERKANIR SEM GRUNUR ER UM, Í SAMRÆMI VIÐ 42. GR.

2.1. Meintilvik og orsakatengsl

2. Mistök við lyfjagjöf, þunganir og notkun sem ekki var fyrirhuguð samkvæmt rannsóknaráætluninni, þ.m.t.
rangnotkun og misnotkun lyfsins, skal falla undir sömu tilkynningaskyldu og aukaverkanir.

3. Við ákvörðun á því hvort meintilvik er aukaverkun skal taka tillit til þess hvort raunhæfur möguleiki sé á
að staðfesta orsakatengsl milli tilviksins og rannsóknarlyfsins með greiningu sem er byggð á fyrirliggjandi
sönnunargögnum.

4. Ef upplýsingar um orsakatengsl frá rannsakandanum sem sendir tilkynninguna liggja ekki fyrir skal bakhjarlinn 
hafa samráð við rannsakandann sem sendir tilkynninguna og hvetja hann til að láta í ljós álit varðandi þetta
atriði. Bakhjarlinn skal ekki draga úr mati rannsakandans á orsakatengslunum. Ef bakhjarlinn er ekki sammála 
mati rannsakandans á orsakatengslum skulu álit rannsakanda og bakhjarls koma fram í tilkynningunni.

2.2. Líkindi, ólíkindi og tilvísunarupplýsingar um öryggi

5. Til að ákvarða hvort meintilvik er óvænt skal taka tillit til þess hvort tilvikið bæti við mikilvægum upplýsingum 
varðandi sértæki, aukna tíðni eða alvarleika þekktra alvarlegra aukaverkana sem þegar eru skráðar.

6. Bakhjarlinn skal setja fram líkindi á meintilviki í tilvísunarupplýsingarnar um öryggi. Líkindin skulu ákvörðuð 
á grundvelli fyrri tilvika sem hefur orðið vart í tengslum við virka efnið, ekki á grundvelli fyrirhugaðra
lyfjafræðilegra eiginleika lyfs eða tilvika sem tengjast sjúkdómi þátttakandans.

7. Tilvísunarupplýsingarnar um öryggi skulu vera í samantektinni á eiginleikum lyfja eða í upplýsingariti
rannsakandans. Í fylgibréfinu skal vísa til staðsetningar tilvísunarupplýsinganna um öryggi í umsóknar-
gögnunum. Ef rannsóknarlyfið er með markaðsleyfi í mörgum hlutaðeigandi aðildarríkjum, sem hafa
mismunandi samantektir á eiginleikum lyfja, skal bakhjarlinn velja þá samantekt sem er mest viðeigandi fyrir
öryggi þátttakenda sem tilvísunarupplýsingar um öryggi.

8. Tilvísunarupplýsingar um öryggi geta breyst á meðan á framkvæmd klínísku prófunarinnar stendur. Þegar
tilkynnt er um óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um skal gilda sú útgáfa tilvísunarupplýsinganna 
um öryggi sem er í gildi þegar grunuðu óvæntu, alvarlegu aukaverkanirnar eiga sér stað. Breyting á
tilvísunarupplýsingunum um öryggi hefur því áhrif á þann fjölda aukaverkana sem skal tilkynna um sem
óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um. Sjá 3. lið þessa viðauka að því er varðar gildandi
tilvísunarupplýsingar um öryggi vegna árlegrar öryggisskýrslu.

9. Hafi rannsakandinn sem gefur tilkynninguna lagt fram upplýsingar um líkindi skal bakhjarlinn taka tillit til
þess.

2.3. Upplýsingar vegna tilkynninga um óvæntar og alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um

10. Upplýsingarnar skulu a.m.k. innihalda:

a) gilt ESB-prófunarnúmer,

b) rannsóknarnúmer bakhjarls,

c) persónugreinanlegan kóðaðan þátttakanda,

d) persónugreinanlegan tilkynnanda,

e) óvænta, alvarlega aukaverkun sem grunur er um,

f) grunsamlegt rannsóknarlyf (þ.m.t. kóði fyrir heiti virka efnisins),

g) mat á orsakatengslum.
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11. Til að hægt sé að vinna tilkynninguna rafrænt með viðunandi hætti skal að auki leggja fram eftirfarandi
stjórnsýsluupplýsingar:

a) sérauðkenni fyrir öryggistilkynningu sendanda (varðandi málið),

b) móttökudag upphaflegu upplýsinganna frá frumheimildinni,

c) móttökudag nýjustu upplýsinga,

d) sérauðkennisnúmer málsins á heimsvísu,

e) auðkenni sendanda.

2.4. Skýrsla til eftirfylgni með óvæntum og alvarlegum aukaverkunum sem grunur er um

12. Ef upphafstilkynningin um óvæntar og alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um, sem um getur í a-lið 2. mgr. 
42. gr. (banvænar eða lífshættulegar), er ófullnægjandi, t.d. ef bakhjarlinn hefur ekki veitt allar upplýsingar
innan sjö daga, skal bakhjarlinn leggja fram fullgerða tilkynningu sem byggir á upphaflegu upplýsingunum
innan átta daga þaðan í frá.

13. Frestur fyrir upphafstilkynninguna (dagur 0 = Di 0) hefst þegar bakhjarlinn hefur móttekið upplýsingarnar sem 
fela í sér lágmarksviðmið vegna tilkynningar.

14. Ef bakhjarlinn fær mikilvægar nýjar upplýsingar um mál, sem þegar hefur verið gefin tilkynning um, hefst
fresturinn aftur á degi núll, þ.e. viðtökudegi nýju upplýsinganna. Þessar upplýsingar skulu lagðar fram í skýrslu 
til eftirfylgni innan 15 daga.

15. Ef upphafstilkynningin um óvæntar og alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um, sem um getur í c-lið 
2. mgr. 42. gr. (upphaflega hvorki taldar banvænar né lífshættulegar en eru í raun banvænar eða lífshættulegar),
er ófullgerð skal gefa skýrslu til eftirfylgni eins fljótt og unnt er en innan sjö daga frá fyrstu vitneskju um að
aukaverkanirnar eru banvænar eða lífshættulegar. Bakhjarlinn skal leggja fram fullgerða tilkynningu innan átta 
daga þaðan í frá.

16. Í tilvikum þar sem óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um reynast vera banvænar eða lífshættulegar, 
þó að í upphafi hafi þær ekki talist banvænar eða lífshættulegar, og ef upphafstilkynningin hefur ekki enn verið
lögð fram, skal semja sameiginlega tilkynningu.

2.5. Afblindun úthlutunar meðferðar

17. Rannsakendur skulu aðeins afblinda úthlutun meðferða til þátttakanda meðan á klínískri prófun stendur ef
afblindun skiptir máli varðandi öryggi þátttakandans.

18. Þegar bakhjarlinn tilkynnir Lyfjastofnuninni um óvæntar og alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um skal
hann aðeins afblinda úthlutun meðferða fyrir þátttakandann sem verður fyrir áhrifum af grunuðu, óvæntu og
alvarlegu aukaverkununum.

19. Ef mögulegt er að tilvik sé óvænt, alvarleg aukaverkun sem grunur er um skal blindun vegna þess þátttakanda
aðeins rofin af bakhjarlinum. Blinduninni skal haldið varðandi aðra aðila sem ábyrgir eru fyrir áframhaldandi
framkvæmd klínísku prófunarinnar (s.s. stjórnendur, vaktarar, rannsakendur) og aðila sem ábyrgir eru fyrir
gagnagreiningu og túlkun niðurstaðna í lok klínísku prófunarinnar, s.s. starfsfólk sem ber ábyrgð á líftölfræði.

20. Afblindaðar upplýsingar skulu eingöngu aðgengilegar aðilum sem þurfa að koma að öryggistilkynningunni
til Lyfjastofnunarinnar, vöktunarráðunum um gagnaöryggi (e. Data Safety Monitoring Boards, (DSMB)) eða
aðilum sem framkvæma áframhaldandi öryggismat meðan á klínísku prófuninni stendur.

21. Að því er varðar klínískar prófanir sem framkvæmdar eru í tengslum við sjúkdóma með hárri veikinda- og
dánartíðni, þar sem endapunktarnir fyrir verkun geta einnig verið óvæntar og alvarlegar aukaverkanir sem
grunur er um, eða ef dánartíðnin eða aðrar „alvarlegar“ niðurstöður sem má hugsanlega tilkynna sem ætlaðar,
óvæntar og alvarlegar aukaverkanir eru endapunktar fyrir verkun í klínískri prófun, getur þó heilleika klínísku
prófunarinnar verið stefnt í hættu ef blindunin er felld niður kerfisbundið. Við þessar og svipaðar aðstæður
skal bakhjarlinn leggja áherslu á það í rannsóknaráætluninni hvaða alvarlegu tilvik skulu meðhöndluð sem
sjúkdómstengd og falla ekki undir kerfisbundna afblindun og hraðtilkynningu.

22. Ef það kemur í ljós eftir afblindun að tilvik reynist óvænt og alvarleg aukaverkun sem grunur er um gilda
reglurnar um tilkynningar á óvæntum, alvarlegum aukaverkunum sem grunur er um sem eru settar fram í 
42. gr. og í 2. lið þessa viðauka.

3. ÁRLEG ÖRYGGISSKÝRSLUGJÖF BAKHJARLSINS

23. Skýrslan skal innihalda, í viðbæti, tilvísunarupplýsingarnar um öryggi sem eru í gildi í upphafi skýrslutímabilsins.
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24. Tilvísunarupplýsingarnar um öryggi, sem eru í gildi í upphafi skýrslutímabilsins, skulu vera tilvísunar upp lýs-
ingarnar um öryggi meðan á skýrslutímabili stendur.

25. Ef gerðar eru verulegar breytingar á tilvísunarupplýsingunum um öryggi meðan á skýrslutímabilinu stendur
skulu þær skráðar í árlegu öryggisskýrslunni. Í því tilviki skulu endurskoðuðu tilvísunarupplýsingarnar um
öryggi lagðar fram sem viðbætir við skýrsluna, til viðbótar við tilvísunarupplýsingarnar um öryggi sem eru
í gildi í upphafi skýrslutímabilsins. Þrátt fyrir breytingarnar á tilvísunarupplýsingunum um öryggi skulu
tilvísunarupplýsingarnar um öryggi, sem eru í gildi í upphafi skýrslutímabilsins, vera tilvísunarupplýsingarnar
um öryggi meðan á skýrslutímabili stendur.

_______
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(*) Veita skal upplýsingar fyrir jafn marga endapunkta og skilgreindir eru í rannsóknaráætluninni.

IV. VIÐAUKI

EFNI SAMANTEKTAR Á NIÐURSTÖÐUM KLÍNÍSKU PRÓFUNARINNAR 

Samantekt á niðurstöðum klínísku prófunarinnar skal innihalda upplýsingar um eftirfarandi atriði:

A. UPPLÝSINGAR UM KLÍNÍSKU PRÓFUNINA:

1. Auðkenning klínísku prófunarinnar (þ.m.t. heiti prófunarinnar og númer rannsóknaráætlunar).

2. Auðkenni (þ.m.t. ESB-prófunarnúmer, önnur auðkenni).

3. Upplýsingar um bakhjarl (þ.m.t. vísindalegir og opinberir tengiliðir).

4. Upplýsingar um reglur varðandi barnalækningar (þ.m.t. upplýsingar um hvort klíníska prófunin sé hluti af
rannsóknaráætluninni um notkun lyfs fyrir börn).

5. Greiningarstig niðurstaðna, (þ.m.t. upplýsingar um dagsetningu milligreiningar á gögnum, milli- eða
lokagreiningarstig, dagsetning loka klínísku prófunarinnar á heimsvísu). Að því er varðar klínískar prófanir,
sem endurtaka rannsóknir á rannsóknarlyfjum sem þegar eru með markaðsleyfi og eru notuð í samræmi við
skilyrði markaðsleyfisins, ætti í samantekt niðurstaðnanna úr klínísku prófuninni einnig að tilgreina vandamál 
sem hafa komið í ljós í heildarniðurstöðum klínísku prófunarinnar í tengslum við atriði sem skipta máli
varðandi verkun tengda lyfsins.

6. Almennar upplýsingar um klínísku prófunina (þ.m.t. upplýsingar um helstu markmið prófunarinnar, hönnun
prófunarinnar, vísindalegan bakgrunn og skýringar á rökum fyrir prófuninni, upphafsdagsetning prófunarinnar, 
ráðstafanir sem gerðar eru til verndar þátttakendum, bakgrunnsmeðferð og tölfræðiaðferðir sem notaðar eru).

7. Þýði þátttakenda (þ.m.t. upplýsingar um raunverulegan fjölda þátttakenda sem taka þátt í klínísku prófuninni í
hlutaðeigandi aðildarríki, í Sambandinu og í þriðju löndum, sundurliðun aldurs og kyns).

B. UPPLÝSINGAR UM ÞÁTTTAKENDUR:

1. Nýskráning (þ.m.t. upplýsingar um fjölda þátttakenda sem eru skimaðir, nýskráðir og hafa dregið sig til baka,
þátttökuviðmið og útilokunarviðmið, upplýsingar um slembiröðun og blindun, rannsóknarlyf sem eru notuð).

2. Tímabil fyrir val.

3. Tímabil eftir val.

C. GRUNNEIGINLEIKAR:

1. Grunneiginleikar varðandi aldur (skyldubundið).

2. Grunneiginleikar varðandi kyn (skyldubundið).

3. Grunneiginleikar (valkvætt), rannsókn á tilteknum eiginleikum.

D. ENDAPUNKTAR:

1. Skilgreining á endapunktum. (*)

2. Endapunktur #1

Tölfræðilegar greiningar

3. Endapunktur #2

Tölfræðilegar greiningar
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E. MEINTILVIK:

1. Upplýsingar um meintilvik.

2. Tilkynningahópur fyrir meintilvik.

3. Alvarlegt meintilvik.

4. Meintilvik sem er ekki alvarlegt.

F. VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR:

1. Verulegar breytingar á heimsvísu.

2. Hlé á heimsvísu og hafin á ný.

3. Takmarkanir, umfjöllun um uppsprettur hugsanlegra skekkna og ónákvæmni og fyrirvarar.

4. Yfirlýsing aðilans sem leggur fram upplýsingarnar um áreiðanleika framlögðu upplýsinganna.

_________
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V. VIÐAUKI

EFNI SAMANTEKTAR Á NIÐURSTÖÐUM KLÍNÍSKU PRÓFUNARINNAR FYRIR LEIKMENN

Samantekt á niðurstöðum klínísku prófunarinnar fyrir leikmenn skal innihalda upplýsingar um eftirfarandi atriði:

1. Auðkenni klínísku prófunarinnar (þ.m.t. heiti prófunarinnar, númer rannsóknaráætlunar, ESB-prófunarnúmer og
önnur auðkenni)

2. Heiti og samskiptaupplýsingar bakhjarls

3. Almennar upplýsingar um klínísku prófunina (þ.m.t. hvar og hvenær prófunin var framkvæmd, helstu markmið
prófunarinnar og útskýring á ástæðunum fyrir að framkvæma hana)

4. Þýði þátttakenda (þ.m.t. upplýsingar um fjölda þátttakenda sem taka þátt í prófuninni í hlutaðeigandi aðildarríki, í
Sambandinu og í þriðju löndum, sundurliðun aldurs og kyns, þátttökuviðmið og útilokunarviðmið)

5. Rannsóknarlyf sem eru notuð

6. Lýsing á aukaverkunum og tíðni þeirra

7. Heildarniðurstöður klínísku prófunarinnar

8. Athugasemdir varðandi útkomu klínísku prófunarinnar

9. Ábendingar um hvort fyrirhugaðar séu klínískar prófanir til eftirfylgni

10. Ábendingar um hvar viðbótarupplýsingar er að finna.

_________
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VI. VIÐAUKI

MERKING RANNSÓKNARLYFJA OG AUKALYFJA

A. RANNSÓKNARLYF ÁN MARKAÐSLEYFIS

A.1. Almennar reglur

1. Eftirfarandi upplýsingar skulu skráðar á innri og ytri umbúðir:

a) heiti, heimilisfang og símanúmer aðaltengiliðar vegna upplýsinga um lyfið, klínísku prófunina og 
afblindun í neyðartilvikum; þetta getur verið bakhjarlinn, samningsbundin rannsóknarstofnun eða
rannsakandi (í þessum viðauka nefndur „aðaltengiliður“),

b) heiti efnisins og styrkleiki eða virkni og ef um er að ræða blinda klíníska prófun skal heiti efnisins skráð 
með heiti samberans eða lyfleysunnar, bæði á umbúðir rannsóknarlyfsins sem er án markaðsleyfis og 
samberans eða lyfleysunnar,

c) lyfjaform, íkomuleið, magn í skammtaeiningum,

d) lotu- eða kenninúmer sem auðkennir innihaldið og pökkunarferlið,

e) tilvísunarkóði klínískrar prófunar til að hægt sé að auðkenna prófunina, prófunarsetrið, rannsakandann
og bakhjarlinn, ef slíkt er ekki gefið upp annars staðar,

f) auðkennisnúmer og/eða meðferðarnúmer þátttakandans og, ef við á, fjöldi heimsókna,

g) heiti rannsakandans (ef það kemur ekki fram í a- eða e-lið),

h) leiðbeiningar um notkun (vísa má til fylgiseðils eða annars skýringarskjals sem ætlað er þátttakandanum 
eða aðilanum sem gefur lyfið),

i) „Notist aðeins við klínískar prófanir“ eða svipað orðalag,

j) geymsluskilyrði,

k) notkunartími, gefinn upp sem mánuður og ár (fyrningardagsetning eða dagsetning endurtekningar
prófunarinnar, eftir því sem við á), og á þann hátt að merkingin sé skýr, og

l) „Geymist þar sem börn ná ekki til“, nema þegar lyfið er notað í prófunum þar sem þátttakendur taka lyfið
ekki heim með sér.

2. Heimilt er að hafa tákn eða skýringarmyndir með til að skýra tilteknar upplýsingar sem getið er hér að
framan. Birta má viðbótarupplýsingar, viðvaranir eða leiðbeiningar varðandi meðhöndlun.

3. Ekki er gerð krafa um skráningu heimilisfangs og símanúmers aðaltengiliðar á merkimiðann ef þátttakendur 
hafa fengið fylgiseðil eða kort sem veitir þessar upplýsingar og hafa fengið leiðbeiningar um að hafa það
alltaf í sinni vörslu.

A.2. Takmörkuð merking innri umbúða

A.2.1. Innri og ytri umbúðir settar fram saman

4. Þegar lyfið er veitt þátttakandanum eða aðilanum sem gefur lyfið í innri og ytri umbúðum sem eiga að vera
saman og upplýsingarnar sem taldar eru upp í þætti A.1 eru á ytri umbúðunum skulu eftirfarandi upplýsingar 
skráðar á innri umbúðirnar (eða allan innsiglaðan búnað til lyfjagjafar sem inniheldur innri umbúðirnar):

a) heiti aðaltengiliðar,

b) lyfjaform, íkomuleið (hægt að undanskilja fyrir skammta í föstu formi til inntöku), magn í
skammtaeiningum og, ef um er að ræða klínískar prófanir sem fela ekki í sér blindun á merkimiða, heiti/
auðkenni og styrkleiki/virkni,

c) lotu- og/eða kenninúmer sem auðgreinir innihaldið og pökkunarferlið,
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d) tilvísunarkóði klínískrar prófunar til að hægt sé að auðkenna prófunina, prófunarsetrið, rannsakandann
og bakhjarlinn, ef slíkt er ekki gefið upp annars staðar,

e) auðkennisnúmer og/eða meðferðarnúmer þátttakandans og, ef við á, fjöldi heimsókna og

f) notkunartími, gefinn upp sem mánuður og ár (fyrningardagsetning eða dagsetning endurtekningar
prófunarinnar, eftir því sem við á), og á þann hátt að merkingin sé skýr.

A.2.2. Litlar innri umbúðir

5. Ef innri umbúðirnar eru þynnupakkningar eða litlar einingar, s.s. lykjur, sem ekki er hægt að birta á
upplýsingarnar sem krafist er í þætti A.1 skulu ytri umbúðirnar vera með merkimiða sem veitir þessar
upplýsingar. Á innri umbúðum skal vera eftirfarandi:

a) heiti aðaltengiliðar,

b) íkomuleið (hægt að undanskilja fyrir skammta í föstu formi til inntöku) og, ef um er að ræða klínískar
prófanir sem fela ekki í sér blindun á merkimiða, heiti/auðkenni og styrkleiki/virkni,

c) lotu- eða kenninúmer sem auðkennir innihaldið og pökkunarferlið,

d) tilvísunarkóði klínískrar prófunar til að hægt sé að auðkenna prófunina, prófunarsetrið, rannsakandann
og bakhjarlinn, ef slíkt er ekki gefið upp annars staðar,

e) auðkennisnúmer/meðferðarnúmer þátttakandans og, ef við á, fjöldi heimsókna og

f) notkunartími, gefinn upp sem mánuður og ár (fyrningardagsetning eða dagsetning endurtekningar
prófunarinnar, eftir því sem við á), og á þann hátt að merkingin sé skýr.

B. AUKALYF ÁN MARKAÐSLEYFIS

6. Eftirfarandi upplýsingar skulu skráðar á innri og ytri umbúðir:

a) heiti aðaltengiliðar,

b) heiti lyfsins ásamt styrkleika þess og lyfjaformi,

c) eigindlegar og megindlegar upplýsingar um virku efnin í hverri skammtaeiningu,

d) lotu- eða kenninúmer sem auðkennir innihaldið og pökkunarferlið,

e) tilvísunarkóði klínískrar prófunar til að hægt sé að auðkenna rannsóknarsetrið, rannsakandann og
þátttakandann,

f) leiðbeiningar um notkun (vísa má til fylgiseðils eða annars skýringarskjals sem ætlað er þátttakandanum 
eða aðilanum sem gefur lyfið),

g) „Notist aðeins við klínískar prófanir“ eða svipað orðalag,

h) geymsluskilyrði og

i) notkunartími (fyrningardagsetning eða dagsetning endurtekningar prófunar, eftir því sem við á).

C. VIÐBÓTARMERKINGAR FYRIR RANNSÓKNARLYF MEÐ MARKAÐSLEYFI

7. Í samræmi við 2. mgr. 67. gr. skulu eftirfarandi upplýsingar skráðar á innri og ytri umbúðir:

a) heiti aðaltengiliðar,

b) tilvísunarkóði klínískrar prófunar til að hægt sé að auðkenna rannsóknarsetrið, rannsakandann,
bakhjarlinn og þátttakandann,

c) „Notist aðeins við klínískar prófanir“ eða svipað orðalag.

D. UPPLÝSINGUM SKIPT ÚT

8. Heimilt er að sleppa upplýsingunum sem taldar eru upp í þáttum A, B og C, öðrum en þeim upplýsingum
sem taldar eru upp í 9. lið, á merkimiða lyfs og gera þær aðgengilegar með öðrum hætti, t.d. með því að
nota miðlægt rafrænt slembiröðunarkerfi eða með því að nota miðlægt upplýsingakerfi, að því tilskildu að
öryggi þátttakandans og áreiðanleika og traustleika gagnanna sé ekki stefnt í hættu. Þetta skal rökstyðja í
rannsóknaráætluninni.
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9. Ekki skal sleppa upplýsingunum sem um getur í eftirfarandi liðum á merkimiða lyfs:

a) b-, c-, d-, f-, j- og k-lið 1. liðar,

b) b-, c-, e- og f-lið 4. liðar,

c) b-, c-, e- og f-lið 5. liðar,

d) b-, d-, e-, h- og i-lið 6. liðar.

________



15.10.2015 Nr. 63/1761EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

VII. VIÐAUKI

SAMSVÖRUNARTAFLA

Tilskipun 2001/20/EB Þessi reglugerð

1. mgr. 1. gr. 1. gr. og 1. mgr. og 1., 2. og 4. liður 2. mgr. 2. gr.

2. mgr. 1. gr. 30. liður 2. mgr. 2. gr.

Fyrsta undirgrein 3. mgr. 1. gr. —

Önnur undirgrein 3. mgr. 1. gr. Þriðja undirgrein 47. gr.

4. mgr. 1. gr. Önnur undirgrein 47. gr.

2. gr. 2. gr.

1. mgr. 3. gr. —

2. mgr. 3. gr. 4., 28., 29. og 76. gr.

3. mgr. 3. gr. f-liður 1. mgr. 28. gr.

4. mgr. 3. gr. g-liður 1. mgr. 28. gr.

4. gr. 10. gr. (1. mgr.), 28., 29. og 32. gr.

5. gr. 10. gr. (2. mgr.), 28., 29. og 31. gr.

6. gr. 4. til 14. gr.

7. gr. 4. til 14. gr.

8. gr. —

9. gr. 4. til 14. gr.

a-liður 10. gr. 15. til 24. gr.

b-liður 10. gr. 54. gr.

c-liður 10. gr. 37. og 38. gr.

11. gr. 81. gr.

12. gr. 77. gr.

1. mgr. 13. gr. 1. til 4. mgr. 61. gr.

2. mgr. 13. gr. 2. mgr. 61. gr.

Fyrsta undirgrein 3. mgr. 13. gr. 1. mgr. 62. gr. og 1. og 3. mgr. 63. gr.

Önnur undirgrein 3. mgr. 13. gr. 1. mgr. 63. gr.

Þriðja undirgrein 13. mgr. 3. gr. —

4. mgr. 13. gr. 62. gr.

5. mgr. 13. gr. —

14. gr. 66. til 70. gr.

1. mgr. 15. gr. 1., 2. og 5. mgr. 78. gr.

2. mgr. 15. gr. 6. mgr. 78. gr.
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3. mgr. 15. gr. —

4. mgr. 15. gr. —

5. mgr. 15. gr. 57., 58. og 78. gr. (7. mgr.)

16. gr. 41. gr.

a- til c-liður. 1. mgr. 17. gr. 42. gr.

d-liður 1. mgr. 17. gr. —

2. mgr. 17. gr. 43. gr.

a-liður 3. mgr. 17. gr. —

b-liður 3. mgr. 17. gr. 1. mgr. 44. gr.

18. gr. —

Fyrsti málsliður fyrstu málsgreinar 19. gr. 75. gr.

Annar málsliður fyrstu málsgreinar 19. gr. 74. gr.

Önnur málsgrein 19. gr. 92. gr.

Þriðja málsgrein 19. gr. —

20. gr. —

21. gr. 88. gr.

22. gr. —

23. gr. —

24. gr. —




