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Muudatusettepanek 75
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kliinilises katses osalejate ohutus ja
õigused peaksid olema kaitstud ning 
kogutud andmed peaksid olema stabiilsed 
ja usaldusväärsed.

(1) Kliinilises katses osalejate ohutus,
õigused ja heaolu peaksid olema kaitstud 
ning kogutud andmed peaksid olema 
stabiilsed ja usaldusväärsed.

Or. en

Selgitus

Esitatud määruse artikli 3 ja Maailma Arstide Liidu 2008. aastal Soulis vastu võetud Helsingi 
deklaratsiooni (mis käsitleb inimestega läbiviidavate meditsiiniliste uuringute eetilisi 
põhimõtteid) artikli 6 kohaselt tuleks esikohale seada inimeste ohutus, õigused ja heaolu.

Muudatusettepanek 76
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kliinilises katses osalejate ohutus ja
õigused peaksid olema kaitstud ning 
kogutud andmed peaksid olema stabiilsed 
ja usaldusväärsed.

(1) Kliinilises katses osalejate ohutus, 
õigused ja tervis peaksid olema kaitstud 
ning kogutud andmed peaksid olema 
stabiilsed ja usaldusväärsed.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kliinilises katses osalejate ohutus ja 
õigused peaksid olema kaitstud ning 
kogutud andmed peaksid olema stabiilsed 
ja usaldusväärsed.

(1) Kliinilises katses osalejate ohutus ja 
õigused peaksid olema kaitstud ning 
kogutud andmed peaksid olema stabiilsed, 
usaldusväärsed ja kajastama rahvastiku 
mitmekesisust nii vanuselise kui ka 
soolise tasakaalu poolest.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kliinilises katses osalejate ohutus ja 
õigused peaksid olema kaitstud ning 
kogutud andmed peaksid olema stabiilsed 
ja usaldusväärsed.

(1) Kliinilises katses osalejate ohutus ja 
õigused peaksid olema kaitstud ning 
kogutud andmed peaksid olema stabiilsed 
ja usaldusväärsed. Osalejate huvid peaksid 
alati olema muudest huvidest tähtsamal 
kohal.

Or. sl

Muudatusettepanek 79
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Et nende põhimõtete järgimist oleks 
võimalik sõltumatult kontrollida, peaks 
kliinilise katse tegemise jaoks olema 
eelnev luba.

(2) Et nende põhimõtete järgimist oleks 
võimalik sõltumatult kontrollida, peaks 
kliinilise katse tegemise jaoks olema 
eelnev luba ning tuleks tagada, et loa 
andjatel ei oleks huvide konflikte ning 
nad ei oleks seotud sponsoriga, asutusega, 
kus katse toimub, ega katsega seotud 
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uurijatega.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Et nende põhimõtete järgimist oleks 
võimalik sõltumatult kontrollida, peaks 
kliinilise katse tegemise jaoks olema 
eelnev luba.

(2) Et nende põhimõtete järgimist oleks 
võimalik sõltumatult kontrollida, peaks 
kliinilise katse tegemise jaoks olema 
eelnev luba ja enne alustamist 
eetikakomitee nõusolek.

Or. en

Selgitus

See täiendus vastab direktiivi 2001/20/EÜ artikli 9 lõikele 1 ning sätestab esitatud määruse 
põhjendustes Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsiooni (Soul, 2008) artikli 15 ning 
rahvusvahelise ühtlustamiskonverentsi hea kliinilise tava suuniste punkti 2.6 kohase 
uurimisprotokolli eelneva loa põhimõtte.

Muudatusettepanek 81
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Et nende põhimõtete järgimist oleks 
võimalik sõltumatult kontrollida, peaks 
kliinilise katse tegemise jaoks olema 
eelnev luba.

(2) Et nende põhimõtete järgimist oleks 
võimalik sõltumatult kontrollida, peaks 
kliinilise katse tegemise jaoks olema 
eelnev luba, mis peaks hõlmama 
eetikakomiteepoolset ülevaatust.
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Or. en

Selgitus

Kuigi oleme ühel nõul selles, et eetikakomitee heakskiit on vajalik, jääme kindlalt praeguse 
ettepaneku juurde, mis hõlmab üht otsust liikmesriigi kohta. Praegune sõnastus jätab mulje 
kahe sammu olemasolust, mis oleks selgelt väär. Sõnastus tuleks töötada välja nii, et
loaandmises sisalduks eetikakomitee heakskiit, see oleks täpsustatud määrusega ja seotud 
tähtaegadega.

Muudatusettepanek 82
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Et nende põhimõtete järgimist oleks 
võimalik sõltumatult kontrollida, peaks 
kliinilise katse tegemise jaoks olema 
eelnev luba.

(2) Et nende põhimõtete järgimist oleks 
võimalik sõltumatult kontrollida, peaks 
kliinilise katse tegemise jaoks olema 
eelnev luba. See luba peaks hõlmama 
teaduslikke, eetilisi ja haldusaspekte.

Or. en

Selgitus

Teaduslikku ja eetilist hinnangut ei saa üksteisest eraldada.

Muudatusettepanek 83
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. 
aprilli 2001. aasta direktiivis 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliinilistes 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. 
aprilli 2001. aasta direktiivis 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliinilistes 
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uuringutes, on esitatud kliinilise uuringu 
määratlus, mida tuleks selgitada. Kliinilise 
uuringu mõiste tuleks täpsemalt 
määratleda sel viisil, et kasutusele 
võetakse laiem mõiste „kliiniline uuring”, 
mille üks kategooria on kliiniline katse.
Nimetatud kategooria tuleks määratleda 
konkreetsete kriteeriumide alusel. Sellise 
lähenemise puhul võetakse 
nõuetekohaselt arvesse rahvusvahelisi 
suuniseid ning säilitatakse kooskõla 
ravimeid reguleerivate ELi õigusaktidega, 
milles on lähtutud kahestumisest 
„kliiniline uuring” ja „ravisse 
mittesekkuv uuring”.

uuringutes, on esitatud kliinilise uuringu 
määratlus, mida tuleks selgitada.

Or. en

Selgitus

Direktiivis 2001/20/EÜ esitatud kliinilise katse vana määratlus tuleks uue vähesekkuvate 
katsete kasutuselevõtu kõrval säilitada koos ühe täpsustusega; selge peaks olema, et 
loaandmisejärgsed ohutus- ja efektiivsuskatsed on kliinilise katse määratlusega ja seega 
määrusega hõlmatud. Need muudatused on esitatud meie muudatusettepanekutes 3,4 ja 5.

Muudatusettepanek 84
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva määruse reguleerimisala 
on direktiivi 2001/20/EÜ 
reguleerimisalaga sisuliselt identne. 
Reguleerimisala piirdub inimtervishoius 
kasutatavaid ravimeid käsitlevate 
kliiniliste teadusuuringutega, kuid on 
siiski väga lai, sest välja on jäetud ainult 
need kliinilised uuringud, mis ei hõlma 
„sekkumist”, näiteks arstide seas tehtavad 
uuringud ilma täiendava sekkumiseta. 
Ravisse mittesekkuvaid uuringuid ehk 
müügiloa saamise järgseid mittesekkuvaid 
ohutusuuringuid algatavad, korraldavad 
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või rahastavad müügiloa omanikud. Need 
uuringud võimaldavad hankida andmeid. 
Uuringud on hõlmatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 
2001. aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2001/20/EÜ eesmärk oli 
lihtsustada ja ühtlustada ELis tehtavaid 
kliinilisi katseid käsitlevaid haldusnorme. 
Kogemused näitavad, et ühtlustatud 
lähenemine kliiniliste katsete 
reguleerimisele on saavutatud ainult 
osaliselt. Seetõttu on eriti keerukas ühe 
kliinilise katse tegemine mitmes 
liikmesriigis. Teaduse arengu põhjal võib 
aga oletada, et tulevikus tehtavad 
kliinilised katsed on suunatud 
konkreetsematele patsiendirühmadele, 
näiteks genoomiinfo abil määratletud 
alarühmad. Piisava hulga patsientide 
kaasamiseks sellistesse katsetesse võib 
osutuda vajalikuks mitme või kõikide 
liikmesriikide osalus. Kliiniliste katsete 
uued loamenetlused peaksid stimuleerima 
nii paljude liikmesriikide osalemist kui 
võimalik. Niisiis tuleks taotluste esitamise 
korra lihtsustamiseks vältida paljuski 
samasuguse teabe mitmekordset esitamist 
ning asendada see ühe taotlustoimiku 
esitamisega ühtse taotluste portaali kaudu, 
mida saaksid kasutada kõik asjaomased 
liikmesriigid.

(4) Direktiivi 2001/20/EÜ eesmärk oli 
lihtsustada ja ühtlustada ELis tehtavaid 
kliinilisi katseid käsitlevaid haldusnorme. 
Kogemused näitavad, et ühtlustatud 
lähenemine kliiniliste katsete 
reguleerimisele on saavutatud ainult 
osaliselt. Seetõttu on eriti keerukas ühe 
kliinilise katse tegemine mitmes 
liikmesriigis. Teaduse arengu põhjal võib 
aga oletada, et tulevikus tehtavad 
kliinilised katsed on suunatud 
konkreetsematele patsiendirühmadele, 
näiteks genoomiinfo abil määratletud 
alarühmad. Piisava hulga patsientide 
kaasamiseks sellistesse katsetesse võib 
osutuda vajalikuks mitme või kõikide 
liikmesriikide osalus. Kliiniliste katsete 
uued loamenetlused peaksid stimuleerima 
nii paljude liikmesriikide osalemist kui 
võimalik. Niisiis tuleks taotluste esitamise 
korra lihtsustamiseks vältida paljuski 
samasuguse teabe mitmekordset esitamist 
ning asendada see ühe taotlustoimiku 
esitamisega ühtse taotluste portaali kaudu, 
mida saaksid kasutada kõik asjaomased 
liikmesriigid. Portaal peab toimima 
asjatut administratiivset tööd vähendavalt 
nii, et selle kasutamisest saaks kasu nii 
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rahvusvahelisi uuringuid tegevad 
sponsorid, akadeemilised teadlased kui ka 
ametnikud.

Or. fi

Muudatusettepanek 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2001/20/EÜ eesmärk oli 
lihtsustada ja ühtlustada ELis tehtavaid 
kliinilisi katseid käsitlevaid haldusnorme. 
Kogemused näitavad, et ühtlustatud 
lähenemine kliiniliste katsete 
reguleerimisele on saavutatud ainult 
osaliselt. Seetõttu on eriti keerukas ühe 
kliinilise katse tegemine mitmes 
liikmesriigis. Teaduse arengu põhjal võib 
aga oletada, et tulevikus tehtavad 
kliinilised katsed on suunatud 
konkreetsematele patsiendirühmadele, 
näiteks genoomiinfo abil määratletud 
alarühmad. Piisava hulga patsientide 
kaasamiseks sellistesse katsetesse võib 
osutuda vajalikuks mitme või kõikide 
liikmesriikide osalus. Kliiniliste katsete 
uued loamenetlused peaksid stimuleerima 
nii paljude liikmesriikide osalemist kui 
võimalik. Niisiis tuleks taotluste esitamise 
korra lihtsustamiseks vältida paljuski 
samasuguse teabe mitmekordset esitamist 
ning asendada see ühe taotlustoimiku 
esitamisega ühtse taotluste portaali kaudu, 
mida saaksid kasutada kõik asjaomased 
liikmesriigid.

(4) Direktiivi 2001/20/EÜ eesmärk oli 
lihtsustada ja ühtlustada ELis tehtavaid 
kliinilisi katseid käsitlevaid haldusnorme. 
Kogemused näitavad, et ühtlustatud 
lähenemine kliiniliste katsete 
reguleerimisele on saavutatud ainult 
osaliselt. Seetõttu on eriti keerukas ühe 
kliinilise katse tegemine mitmes 
liikmesriigis. Teaduse arengu põhjal võib 
aga oletada, et tulevikus tehtavad 
kliinilised katsed on suunatud 
konkreetsematele patsiendirühmadele, 
näiteks genoomiinfo abil määratletud 
alarühmad. Piisava hulga patsientide 
kaasamiseks sellistesse katsetesse võib 
osutuda vajalikuks mitme või kõikide 
liikmesriikide osalus. Kliiniliste katsete 
uued loamenetlused peaksid stimuleerima 
nii paljude liikmesriikide osalemist kui 
võimalik. Niisiis tuleks taotluste esitamise 
korra lihtsustamiseks vältida paljuski 
samasuguse teabe mitmekordset esitamist 
ning asendada see ühe taotlustoimiku 
esitamisega ühtse taotluste portaali kaudu, 
mida saaksid kasutada kõik asjaomased 
liikmesriigid. Arvestades, et ühes 
liikmesriigis läbi viidud kliinilised katsed 
on hädavajalikud ka Euroopa 
teadusuuringutele, peaks käesolevas 
määruses sätestatud menetlus hõlmama 
ka neid kliinilisi katseid. Seega tuleb ka 
nende kliiniliste katsete taotlustoimik 
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esitada Euroopa ühtse taotluste portaali 
kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 87
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Direktiivi 2001/20/EÜ kogemus on 
näidanud ka seda, et ELis tehtavaid 
kliinilisi katseid käsitlevate haldusnormide
lihtsustamise ja ühtlustamise eesmärki ei 
ole õiguslikult võimalik saavutada 
direktiivi, vaid ainult määruse abil. Ainult 
määrusega tagatakse, et liikmesriigid 
rajavad kliinilise katse loataotluse 
hindamise identsetele kriteeriumidele, 
mitte erinevatele siseriiklikele 
ülevõtmismeetmetele. See kehtib nii kogu 
loamenetlusprotsessi kohta kui ka 
käesolevas määruses käsitletavate kõikide 
muude küsimuste kohta, nagu ohutusalane 
aruandlus kliiniliste katsete käigus ning 
kliinilises katses kasutatavate ravimite 
märgistamisnõuded.

(5) Direktiivi 2001/20/EÜ kogemus on 
näidanud ka seda, et ELis tehtavaid 
kliinilisi katseid käsitlevate normide 
lihtsustamise ja ühtlustamise eesmärki ei 
ole õiguslikult võimalik saavutada 
direktiivi, vaid ainult määruse abil. Ainult 
määrusega tagatakse, et liikmesriigid 
rajavad kliinilise katse loataotluse 
hindamise identsetele kriteeriumidele, 
mitte erinevatele siseriiklikele 
ülevõtmismeetmetele. See kehtib nii kogu 
loamenetlusprotsessi kohta kui ka 
käesolevas määruses käsitletavate kõikide 
muude küsimuste kohta, nagu ohutusalane 
aruandlus kliiniliste katsete käigus ning 
kliinilises katses kasutatavate ravimite 
märgistamisnõuded.

Or. en

Selgitus

Sõnaosa „haldus” tuleks välja jätta, sest lisaks haldusaspektidele on vaja ühtlustada ka 
eetilisi aspekte.

Muudatusettepanek 88
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Asjaomased liikmesriigid peaksid 
kliinilise katse loataotluse hindamisel 
koostööd tegema. Koostöö ei peaks aga 
hõlmama riiklikku laadi aspekte ja 
kliinilise katse eetilisi aspekte nagu teadev 
nõusolek.

(6) Asjaomased liikmesriigid peaksid 
kliinilise katse loataotluse hindamisel 
koostööd tegema.

Or. fr

Muudatusettepanek 89
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Asjaomased liikmesriigid peaksid 
kliinilise katse loataotluse hindamisel 
koostööd tegema. Koostöö ei peaks aga 
hõlmama riiklikku laadi aspekte ja 
kliinilise katse eetilisi aspekte nagu teadev 
nõusolek.

(6) Asjaomased liikmesriigid peaksid 
kliinilise katse loataotluse hindamisel 
koostööd tegema. Koostöö ei peaks aga 
hõlmama riiklikku laadi aspekte.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tähtajad kliiniliste katsete 
taotlustoimikute hindamiseks peaksid 
olema piisavalt pikad toimiku hindamiseks, 
tagades samas kiire juurdepääsu uutele 
innovaatilistele raviviisidele ning säilitades 
liidu atraktiivsuse kliiniliste katsete tegijate 
jaoks. Sellest lähtuvalt esitati direktiivis 

(8) Tähtajad kliiniliste katsete 
taotlustoimikute hindamiseks peaksid 
olema piisavalt pikad toimiku hindamiseks, 
tagades samas kiire juurdepääsu uutele 
innovaatilistele raviviisidele ning säilitades 
liidu atraktiivsuse kliiniliste katsete tegijate 
jaoks. Sellest lähtuvalt esitati direktiivis 
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2001/20/EÜ vaikimisi loa andmise 
kontseptsioon. See kontseptsioon tuleks 
alles jätta tähtaegadest kinnipidamise 
tagamiseks. Rahvatervisealases 
kriisiolukorras peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kliinilise katse loataotlust kiiresti 
hinnata ja see rahuldada. Niisiis ei tuleks 
kehtestada minimaalseid heakskiitmise 
tähtaegu.

2001/20/EÜ vaikimisi loa andmise 
kontseptsioon. See kontseptsioon tuleks 
alles jätta tähtaegadest kinnipidamise 
tagamiseks. Juhul kui asjaomane 
liikmesriik ja aruandev liikmesriik ei ole 
hindamisaruannet, hinnangut või otsust 
õigeaegselt esitanud, peaks vaikimisi loa 
andmise põhimõte rakenduma 
automaatselt. Rahvatervisealases 
kriisiolukorras peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kliinilise katse loataotlust kiiresti 
hinnata ja see rahuldada. Niisiis ei tuleks 
kehtestada minimaalseid heakskiitmise 
tähtaegu.

Or. fr

Muudatusettepanek 91
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tähtajad kliiniliste katsete 
taotlustoimikute hindamiseks peaksid 
olema piisavalt pikad toimiku hindamiseks, 
tagades samas kiire juurdepääsu uutele 
innovaatilistele raviviisidele ning säilitades 
liidu atraktiivsuse kliiniliste katsete tegijate 
jaoks. Sellest lähtuvalt esitati direktiivis 
2001/20/EÜ vaikimisi loa andmise 
kontseptsioon. See kontseptsioon tuleks 
alles jätta tähtaegadest kinnipidamise 
tagamiseks. Rahvatervisealases 
kriisiolukorras peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kliinilise katse loataotlust kiiresti 
hinnata ja see rahuldada. Niisiis ei tuleks 
kehtestada minimaalseid heakskiitmise 
tähtaegu.

(8) Tähtajad kliiniliste katsete 
taotlustoimikute hindamiseks peaksid 
olema piisavalt pikad toimiku hindamiseks, 
tagades samas kiire juurdepääsu uutele 
innovaatilistele raviviisidele ning säilitades 
liidu atraktiivsuse kliiniliste katsete tegijate 
jaoks. Sellest lähtuvalt esitati direktiivis 
2001/20/EÜ vaikimisi loa andmise 
kontseptsioon. See kontseptsioon tuleks 
alles jätta tähtaegadest kinnipidamise 
tagamiseks, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid osutavad, et tegemist on 
erandjuhuga, mis õigustab minimaalseid 
viivitusi. Rahvatervisealases kriisiolukorras 
peaks liikmesriikidel olema võimalus 
kliinilise katse loataotlust kiiresti hinnata ja 
see rahuldada. Niisiis ei tuleks kehtestada 
minimaalseid heakskiitmise tähtaegu.

Or. en
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Selgitus

Kuigi tähtaegadest tuleks kinni pidada, sõltub liikmesriikide suutlikkus neid järgida nii 
sissejuurdunud praktikast kui ka ettenägematutest asjaoludest seoses taotluse sisu ja 
tegevusvõimega, mis võib takistada kiiret hindamist. Kui tegemist on erandjuhuga, peaksid 
liikmesriigid saama need vaikimisi loaandmise vältimiseks ära märkida ja püüdma samas 
siiski hindamise õigel ajal lõpule viia.

Muudatusettepanek 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tähtajad kliiniliste katsete 
taotlustoimikute hindamiseks peaksid 
olema piisavalt pikad toimiku hindamiseks, 
tagades samas kiire juurdepääsu uutele 
innovaatilistele raviviisidele ning säilitades 
liidu atraktiivsuse kliiniliste katsete tegijate 
jaoks. Sellest lähtuvalt esitati direktiivis 
2001/20/EÜ vaikimisi loa andmise 
kontseptsioon. See kontseptsioon tuleks 
alles jätta tähtaegadest kinnipidamise 
tagamiseks. Rahvatervisealases 
kriisiolukorras peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kliinilise katse loataotlust kiiresti 
hinnata ja see rahuldada. Niisiis ei tuleks 
kehtestada minimaalseid heakskiitmise 
tähtaegu.

(8) Tähtajad kliiniliste katsete 
taotlustoimikute hindamiseks peaksid 
olema piisavalt pikad toimiku hindamiseks, 
tagades samas kiire juurdepääsu uutele 
innovaatilistele raviviisidele ning säilitades 
liidu atraktiivsuse kliiniliste katsete tegijate 
jaoks. Sellest lähtuvalt esitati direktiivis 
2001/20/EÜ loa kaudse andmise 
kontseptsioon, kui eetikakomitee on selle 
poolt hääletanud ja pädev asutus ei ole 
seda tähtajaks vaidlustanud. See 
kontseptsioon tuleks alles jätta tähtaegadest 
kinnipidamise tagamiseks.
Rahvatervisealases kriisiolukorras peaks 
liikmesriikidel olema võimalus kliinilise 
katse loataotlust kiiresti hinnata ja see 
rahuldada. Niisiis ei tuleks
rahvatervisealase kriisi olukorras
kehtestada minimaalseid heakskiitmise 
tähtaegu.

Or. en

Selgitus

Viide direktiivile 2001/20/EÜ peaks olema täpsem. Direktiivi kohaselt peaks loa andmine 
olema kaudne, s.t kui eetikakomitee on hääletanud selle poolt ja pädev asutus ei ole seda 
ettenähtud tähtajaks vaidlustanud. Erandjuhtudel, mis tekivad eriti keeruliste probleemide 
puhul, tuleks nõuda selgesõnalist kirjalikku luba. Tuleks paremini selgitada, et lõike viimane 
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lause viitab üksnes rahvatervisealase kriisi olukorrale.

Muudatusettepanek 93
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tähtajad kliiniliste katsete 
taotlustoimikute hindamiseks peaksid 
olema piisavalt pikad toimiku hindamiseks, 
tagades samas kiire juurdepääsu uutele 
innovaatilistele raviviisidele ning säilitades 
liidu atraktiivsuse kliiniliste katsete tegijate 
jaoks. Sellest lähtuvalt esitati direktiivis 
2001/20/EÜ vaikimisi loa andmise 
kontseptsioon. See kontseptsioon tuleks 
alles jätta tähtaegadest kinnipidamise 
tagamiseks. Rahvatervisealases 
kriisiolukorras peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kliinilise katse loataotlust kiiresti 
hinnata ja see rahuldada. Niisiis ei tuleks 
kehtestada minimaalseid heakskiitmise 
tähtaegu.

(8) Tähtajad kliiniliste katsete 
taotlustoimikute hindamiseks peaksid 
olema piisavalt pikad toimiku hindamiseks, 
tagades samas kiire juurdepääsu uutele 
innovaatilistele raviviisidele ning säilitades 
liidu atraktiivsuse kliiniliste katsete tegijate 
jaoks, tagades eeskätt kõigi katses 
osalejate ohutuse ja heaolu. Sellest 
lähtuvalt esitati direktiivis 2001/20/EÜ 
vaikimisi loa andmise kontseptsioon. See 
kontseptsioon tuleks alles jätta tähtaegadest 
kinnipidamise tagamiseks. 
Rahvatervisealases kriisiolukorras peaks 
liikmesriikidel olema võimalus kliinilise 
katse loataotlust kiiresti hinnata ja see 
rahuldada. Niisiis ei tuleks kehtestada 
minimaalseid heakskiitmise tähtaegu.

Or. el

Muudatusettepanek 94
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tähtajad kliiniliste katsete 
taotlustoimikute hindamiseks peaksid 
olema piisavalt pikad toimiku hindamiseks, 
tagades samas kiire juurdepääsu uutele 
innovaatilistele raviviisidele ning säilitades 
liidu atraktiivsuse kliiniliste katsete tegijate 

(8) Tähtajad kliiniliste katsete 
taotlustoimikute hindamiseks peaksid 
olema piisavalt pikad toimiku hindamiseks, 
tagades samas kiire juurdepääsu uutele 
innovaatilistele ning ka olemasolevatele 
(nt geneerilised ravimid) raviviisidele ning 
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jaoks. Sellest lähtuvalt esitati direktiivis 
2001/20/EÜ vaikimisi loa andmise 
kontseptsioon. See kontseptsioon tuleks 
alles jätta tähtaegadest kinnipidamise 
tagamiseks. Rahvatervisealases 
kriisiolukorras peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kliinilise katse loataotlust kiiresti 
hinnata ja see rahuldada. Niisiis ei tuleks 
kehtestada minimaalseid heakskiitmise 
tähtaegu.

säilitades liidu atraktiivsuse kliiniliste 
katsete tegijate jaoks. Sellest lähtuvalt 
esitati direktiivis 2001/20/EÜ vaikimisi loa 
andmise kontseptsioon. See kontseptsioon 
tuleks alles jätta tähtaegadest 
kinnipidamise tagamiseks.
Rahvatervisealases kriisiolukorras peaks 
liikmesriikidel olema võimalus kliinilise 
katse loataotlust kiiresti hinnata ja see 
rahuldada. Niisiis ei tuleks kehtestada 
minimaalseid heakskiitmise tähtaegu.

Or. en

Selgitus

Oluline on see, et tõhus kliiniliste katsete loasüsteem (eriti seoses tähtaegadega) oleks tagatud 
selliste katsete puhul, mis on seotud geneeriliste ravimite lubadega, et olemasolevad aeguva 
patendiga ravimid võiks kiiresti registreerida geneerilise ravimina, et tuua kasu rohkematele 
patsientidele ning võimaldada samal ajal tervishoiusüsteemis kokkuhoidu.

Muudatusettepanek 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Liikmesriigid tagavad, et kliiniliste 
katsete läbiviimine võib toimuda nii 
riiklikes kui ka eraraviasutustes võrdsetes 
tingimustes, tingimusel et asutused 
täidavad seaduses sätestatud nõudeid.

Or. es

Selgitus

See selgitus on vajalik liikmesriikides, kus riikliku tervishoiusüsteemi ja eratervishoiusüsteemi 
vahel on olulised erinevused, nagu Hispaanias, et vältida, et mõnel eraraviasutusel võidaks 
keelata katse läbiviimist tema rajatistes.
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Muudatusettepanek 96
Tadeusz Cymański

Ettepanek võtta vastu resolutsioon
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Liikmesriikide jaoks lubade 
väljastamise määratud tähtaegadest 
kinnipidamist lihtsustava IT-taristu 
ajakohastamist võiks kaasfinantseerida 
struktuurifondidest.

Or. pl

Muudatusettepanek 97
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Risk kliinilises katses osaleja ohutusele 
tuleneb peamiselt kahest allikast: uuritav 
ravim ja sekkumine. Paljude kliiniliste 
katsete puhul on täiendav risk katses 
osalejate ohutusele võrreldes normaalsete 
kliiniliste tavadega aga minimaalne.
Eelkõige kehtib see juhul, kui uuritaval 
ravimil on müügiluba (st kvaliteeti, ohutust 
ja tõhusust on müügiloa menetluse raames 
juba hinnatud) ning kui sekkumisega 
osalejale kaasnev täiendav risk on 
normaalse kliinilise tavaga võrreldes 
väike. Niisugused „vähesekkuvad 
kliinilised katsed” on tavapärase ravi ja 
diagnooside hindamise seisukohalt sageli 
ülimalt olulised, sest optimeerivad ravimite 
kasutamist ning aitavad seega kaasa 
rahvatervise taseme tõstmisele. Selliste 
kliiniliste katsete suhtes peaksid kehtima 
leebemad eeskirjad, näiteks lühem 
heakskiitmise tähtaeg.

(9) Risk kliinilises katses osaleja ohutusele 
tuleneb peamiselt kahest allikast: uuritav 
ravim ja sekkumine. Paljude kliiniliste 
katsete puhul on täiendav risk katses 
osalejate ohutusele võrreldes normaalsete 
kliiniliste tavadega aga minimaalne.
Eelkõige kehtib see juhul, kui uuritaval 
ravimil on müügiluba (st kvaliteeti, ohutust 
ja tõhusust on müügiloa menetluse raames 
juba hinnatud) ning kui sekkumisega 
osalejale kaasnev täiendav risk on parima 
käibeloleva tõestatud sekkumisega
võrreldes väike. Niisugused 
„vähesekkuvad kliinilised katsed” on 
tavapärase ravi ja diagnooside hindamise 
seisukohalt sageli ülimalt olulised, sest 
optimeerivad ravimite kasutamist ning 
aitavad seega kaasa rahvatervise taseme 
tõstmisele. Selliste kliiniliste katsete suhtes 
peaksid kehtima leebemad eeskirjad, 
näiteks lühem heakskiitmise tähtaeg.
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Or. en

Muudatusettepanek 98
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Risk kliinilises katses osaleja ohutusele 
tuleneb peamiselt kahest allikast: uuritav 
ravim ja sekkumine. Paljude kliiniliste 
katsete puhul on täiendav risk katses 
osalejate ohutusele võrreldes normaalsete 
kliiniliste tavadega aga minimaalne.
Eelkõige kehtib see juhul, kui uuritaval 
ravimil on müügiluba (st kvaliteeti, ohutust 
ja tõhusust on müügiloa menetluse raames 
juba hinnatud) ning kui sekkumisega 
osalejale kaasnev täiendav risk on 
normaalse kliinilise tavaga võrreldes väike.
Niisugused „vähesekkuvad kliinilised 
katsed” on tavapärase ravi ja diagnooside 
hindamise seisukohalt sageli ülimalt 
olulised, sest optimeerivad ravimite 
kasutamist ning aitavad seega kaasa 
rahvatervise taseme tõstmisele. Selliste 
kliiniliste katsete suhtes peaksid kehtima 
leebemad eeskirjad, näiteks lühem 
heakskiitmise tähtaeg.

(9) Risk kliinilises katses osaleja ohutusele 
tuleneb peamiselt kahest allikast: uuritav 
ravim ja sekkumine. Paljude kliiniliste 
katsete puhul on täiendav risk katses 
osalejate ohutusele võrreldes normaalsete 
kliiniliste tavadega aga minimaalne.
Eelkõige kehtib see juhul, kui uuritaval 
ravimil on müügiluba (st kvaliteeti, ohutust 
ja tõhusust on müügiloa menetluse raames 
juba hinnatud) ning kui sekkumisega 
osalejale kaasnev täiendav risk on 
normaalse kliinilise tavaga võrreldes väike.
Niisugused „vähesekkuvad kliinilised 
katsed” on tavapärase ravi ja diagnooside 
hindamise seisukohalt sageli ülimalt 
olulised, sest optimeerivad ravimite 
kasutamist ning aitavad seega kaasa 
rahvatervise taseme tõstmisele. Selliste 
kliiniliste katsete suhtes peaksid kehtima 
leebemad halduseeskirjad, näiteks lühem 
heakskiitmise tähtaeg.

Or. en

Selgitus

Vähesekkuva kliinilise katse mõiste on heaks kiidetud ja lühem tähtaeg on kiiduväärne. See ei 
tohiks aga tähendada katses osalejate väiksemat kaitset. Lisaks näib Euroopa Komisjoni välja 
pakutud katse olevat vastuolus hiljuti heakskiidetud ravimiohutuse õigusaktidega, milles on 
rõhutatud, et ravimiohutusele tuleks pöörata suurt tähelepanu heakskiitmisele eelneva ja 
järgneva etapi igal ajahetkel.

Muudatusettepanek 99
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Risk kliinilises katses osaleja ohutusele 
tuleneb peamiselt kahest allikast: uuritav 
ravim ja sekkumine. Paljude kliiniliste 
katsete puhul on täiendav risk katses 
osalejate ohutusele võrreldes normaalsete 
kliiniliste tavadega aga minimaalne. 
Eelkõige kehtib see juhul, kui uuritaval 
ravimil on müügiluba (st kvaliteeti, ohutust
ja tõhusust on müügiloa menetluse raames 
juba hinnatud) ning kui sekkumisega 
osalejale kaasnev täiendav risk on 
normaalse kliinilise tavaga võrreldes väike. 
Niisugused „vähesekkuvad kliinilised 
katsed” on tavapärase ravi ja diagnooside 
hindamise seisukohalt sageli ülimalt 
olulised, sest optimeerivad ravimite 
kasutamist ning aitavad seega kaasa 
rahvatervise taseme tõstmisele. Selliste 
kliiniliste katsete suhtes peaksid kehtima 
leebemad eeskirjad, näiteks lühem 
heakskiitmise tähtaeg.

(9) Risk kliinilises katses osaleja ohutusele 
tuleneb peamiselt kahest allikast: uuritav 
ravim ja sekkumine. Paljude kliiniliste 
katsete puhul on täiendav risk katses 
osalejate ohutusele võrreldes normaalsete 
kliiniliste tavadega aga minimaalne. 
Eelkõige kehtib see juhul, kui uuritaval 
ravimil on müügiluba (st kvaliteeti, ohutust 
ja tõhusust on müügiloa menetluse raames 
juba hinnatud) ning kui sekkumisega 
osalejale kaasnev täiendav risk on 
normaalse kliinilise tavaga võrreldes väike. 
Niisugused „vähesekkuvad kliinilised 
katsed” on tavapärase ravi ja diagnooside 
hindamise seisukohalt sageli ülimalt 
olulised, sest optimeerivad ravimite 
kasutamist ning aitavad seega kaasa 
rahvatervise taseme tõstmisele. Selliste 
kliiniliste katsete suhtes peaksid kehtima 
leebemad eeskirjad, näiteks lühem 
heakskiitmise tähtaeg, seadmata ohtu 
teaduslikku tipptaset ja tagades igal ajal 
patsientide turvalisuse.

Or. es

Muudatusettepanek 100
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Risk kliinilises katses osaleja ohutusele 
tuleneb peamiselt kahest allikast: uuritav 
ravim ja sekkumine. Paljude kliiniliste 
katsete puhul on täiendav risk katses 
osalejate ohutusele võrreldes normaalsete 
kliiniliste tavadega aga minimaalne. 

(9) Risk kliinilises katses osaleja ohutusele 
tuleneb peamiselt kahest allikast: uuritav 
ravim ja sekkumine. Paljude kliiniliste 
katsete puhul on täiendav risk katses 
osalejate ohutusele võrreldes normaalsete 
kliiniliste tavadega aga minimaalne. 
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Eelkõige kehtib see juhul, kui uuritaval 
ravimil on müügiluba (st kvaliteeti, ohutust 
ja tõhusust on müügiloa menetluse raames 
juba hinnatud) ning kui sekkumisega 
osalejale kaasnev täiendav risk on 
normaalse kliinilise tavaga võrreldes väike. 
Niisugused „vähesekkuvad kliinilised 
katsed” on tavapärase ravi ja diagnooside 
hindamise seisukohalt sageli ülimalt 
olulised, sest optimeerivad ravimite 
kasutamist ning aitavad seega kaasa 
rahvatervise taseme tõstmisele. Selliste 
kliiniliste katsete suhtes peaksid kehtima 
leebemad eeskirjad, näiteks lühem 
heakskiitmise tähtaeg.

Eelkõige kehtib see juhul, kui uuritaval 
ravimil on müügiluba (st kvaliteeti, ohutust
ja tõhusust on müügiloa menetluse raames 
juba hinnatud) ning kui sekkumisega 
osalejale kaasnev täiendav risk on 
normaalse kliinilise tavaga võrreldes väike. 
Niisugused „madala riskitasemega
kliinilised katsed” on tavapärase ravi ja 
diagnooside hindamise seisukohalt sageli 
ülimalt olulised, sest optimeerivad ravimite 
kasutamist ning aitavad seega kaasa 
rahvatervise taseme tõstmisele. Selliste 
kliiniliste katsete suhtes peaksid kehtima 
leebemad eeskirjad, näiteks lühem 
heakskiitmise tähtaeg.

Or. fr

Muudatusettepanek 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kiireloomulises olukorras ning 
haruldaste ja üliharuldaste eluohtlike 
haiguste korral, kui ravivõimalused ja 
eksperditeadmised on piiratud ning 
geograafiliselt üle maailma laiali, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus hinnata ja 
lubada kliinilise katse taotlusi 
esmajärjekorras.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Mõiste „normaalne kliiniline tava” 
on ülioluline, kui on vaja määratleda, kas 
taotlusele antakse luba kui 
„vähesekkuvale kliinilisele katsele”.
Komisjon peaks suunistes mõistet 
„vähesekkuv kliiniline katse” täpsustama.

Or. en

Selgitus

Mõiste „normaalne kliiniline tava” on väga oluline loamenetluse esimeses etapis, kui 
aruandev liikmesriik annab artikli 5 kohaselt kliinilise katse taotlusele esmase hinnangu. See 
määratlus peaks olema paindlik, kuigi komisjon peaks protsessi abistamiseks esitama sel 
teemal õigusloomega mitteseotud suunised.

Muudatusettepanek 103
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 c) Kliinilised uuringud, mis toetavad 
geneeriliste ravimine registreerimist (nt. 
bioekvivalentsuse või terapeutilise 
ekvivalentsuse uuringud), tähendavad 
käesolevas määruses määratletud 
normaalsete kliiniliste tavadega võrreldes 
uuringus osalejatele minimaalset riski ja 
ebamugavusi, sest võrdlusravimina 
kasutatav originaalravim on heade 
omadustega lubatud toode, mille 
omaduste ohutust ja tõhusust on juba 
hinnatud.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 d) „Uuritav ravim” tähendab ravimi või 
platseebo kujul toimeainet, mida 
kliinilises katses uuritakse või kasutatakse 
võrdlusravimina, kaasa arvatud 
müügiloaga ravimid ning müügiloaga 
ravimid, mida kasutatakse väljaspool 
tavapärast kliinilist tava või vastavalt 
sellele.

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 e) „Täiendav ravim” tähendab 
kliinilises katses kasutatavat ravimit, mis 
ei ole uuritav ravim. Täiendavad ravimid 
hõlmavad eelkõige taustravis kasutatavaid 
ravimeid, farmakoloogilisi toimeaineid, 
päästeravimeid või ravimeid, mida 
kliinilises katses kasutatakse 
lõpptulemuste hindamiseks. Täiendavad 
ravimid ei hõlma ravimeid, mis ei ole 
seotud kliinilise katsega ja mis ei ole 
asjakohased uuringu kavandamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 f) Käesolevas määruses sätestatud 
ajakava peaks põhinema 
kalendripäevadel. Kui käesoleva määruse 
menetluse puhul võetakse aluseks 
tööpäevad, hakkavad valideerimise, 
hindamise ja otsuse tegemise tähtajad 
asjaomastes liikmesriikides varieeruma, 
kuna Euroopa Liidu liikmesriikidel on 
erinev puhkepäevade kalender.

Or. fr

Selgitus

Määruse eelnõus peaks aluseks võtma kalendri-, mitte tööpäevad. Tähtaegadest 
kinnipidamine, mis on Euroopa kliiniliste uuringute konkurentsivõime tegur, eeldab tõhusat 
koostööd asjaomaste liikmesriikide vahel. Liikmesriikidel on erinev puhkepäevade kalender. 
Kui menetluse puhul võetakse aluseks tööpäevad, hakkavad valideerimise, hindamise ja 
otsuse tegemise tähtajad asjaomastes liikmesriikides varieeruma.

Muudatusettepanek 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kliiniliste katsete loataotluste 
hindamise keskmes peaksid olema 
eeldatavad terapeutilised ja rahvatervisele 
ilmnevad kasud („asjakohasus”) ning 
katses osalejate riskid ja ebamugavused.
Asjakohasusest lähtuvalt tuleks arvestada 
väga paljude aspektidega, sealhulgas 
sellega, kas ravimite hindamise ja 
turuleviimise lubamise eest vastutavad 
reguleerivad asutused on soovitanud 
konkreetset kliinilist katset teha või selle 
tegemist nõudnud.

(10) Kliiniliste katsete loataotluste 
hindamise keskmes peaksid olema 
eeldatavad terapeutilised ja rahvatervisele 
ilmnevad kasud („asjakohasus”) ning 
katses osalejate riskid ja ebamugavused.
Asjakohasusest lähtuvalt tuleks arvestada 
väga paljude aspektidega, näiteks 
uuritavate elanikerühmade ning 
võimalike erinevustega tõhususe ja/või 
ohutuse osas kindlates elanike 
allrühmades, eriti sooliste ja vanuseliste 
erinevustega, ning sellega, kas ravimite 
hindamise ja turuleviimise lubamise eest 
vastutavad reguleerivad asutused on 
soovitanud konkreetset kliinilist katset teha 
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või selle tegemist nõudnud.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kliiniliste katsete loataotluste 
hindamise keskmes peaksid olema 
eeldatavad terapeutilised ja rahvatervisele 
ilmnevad kasud („asjakohasus”) ning 
katses osalejate riskid ja ebamugavused.
Asjakohasusest lähtuvalt tuleks arvestada 
väga paljude aspektidega, sealhulgas 
sellega, kas ravimite hindamise ja 
turuleviimise lubamise eest vastutavad 
reguleerivad asutused on soovitanud 
konkreetset kliinilist katset teha või selle 
tegemist nõudnud.

(10) Kliiniliste katsete loataotluste 
hindamise keskmes peaksid olema 
eeldatavad terapeutilised ja rahvatervisele 
ilmnevad kasud („asjakohasus”) ning 
katses osalejate riskid ja ebamugavused.
Asjakohasusest lähtuvalt tuleks arvestada 
väga paljude aspektidega, sealhulgas tuleb 
tagada, et katses osalejate rühm esindaks 
ravitavaid patsiente, sealhulgas naisi ja 
eakaid, ja sellega, kas ravimite hindamise 
ja turuleviimise lubamise eest vastutavad 
reguleerivad asutused on soovitanud 
konkreetset kliinilist katset teha või selle 
tegemist nõudnud.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kliiniliste katsete loataotluste 
hindamise keskmes peaksid olema 
eeldatavad terapeutilised ja rahvatervisele 
ilmnevad kasud („asjakohasus”) ning 
katses osalejate riskid ja ebamugavused.
Asjakohasusest lähtuvalt tuleks arvestada 
väga paljude aspektidega, sealhulgas 

(10) Kliiniliste katsete loataotluste 
hindamise keskmes peaksid olema 
eeldatavad terapeutilised ja rahvatervisele 
ilmnevad kasud („asjakohasus”) ning 
katses osalejate riskid ja ebamugavused.
Asjakohasusest lähtuvalt tuleks arvestada 
väga paljude aspektidega, sealhulgas 
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sellega, kas ravimite hindamise ja 
turuleviimise lubamise eest vastutavad 
reguleerivad asutused on soovitanud 
konkreetset kliinilist katset teha või selle 
tegemist nõudnud.

sellega, kas osalejate rühm on ravitavate 
patsientide seisukohalt asjakohane ja kas 
ravimite hindamise ja turuleviimise 
lubamise eest vastutavad reguleerivad 
asutused on soovitanud konkreetset 
kliinilist katset teha või selle tegemist 
nõudnud.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kliiniliste katsete loataotluste 
hindamise keskmes peaksid olema 
eeldatavad terapeutilised ja rahvatervisele 
ilmnevad kasud („asjakohasus”) ning 
katses osalejate riskid ja ebamugavused.
Asjakohasusest lähtuvalt tuleks arvestada 
väga paljude aspektidega, sealhulgas 
sellega, kas ravimite hindamise ja 
turuleviimise lubamise eest vastutavad 
reguleerivad asutused on soovitanud 
konkreetset kliinilist katset teha või selle 
tegemist nõudnud.

(10) Kliiniliste katsete loataotluste 
hindamise keskmes peaksid olema 
eeldatavad terapeutilised ja rahvatervisele 
ilmnevad kasud („asjakohasus”) ning 
katses osalejate riskid ja ebamugavused.
Asjakohasusest lähtuvalt tuleks arvestada 
väga paljude aspektidega; katse 
hilisemates etappides peaks see hõlmama 
seda, kas katses osalejad esindavad 
patsiente, kellele ravim on suunatud, ja 
kas ravimite hindamise ja turuleviimise 
lubamise eest vastutavad reguleerivad 
asutused on soovitanud konkreetset 
kliinilist katset teha või selle tegemist 
nõudnud.

Or. en

Selgitus

Katses osalejad peaksid võimalikult täpselt kajastama katsetatava ravimi sihtrühma. See on 
eriti oluline katsete III ja IV etapis, kus ravimi ohutust ja tõhusust tuleks hinnata katsetega 
nendel, kes toote turule jõudmisel seda tõenäoliselt kasutama hakkavad. Varasemates 
etappides tegeletakse esmaste ohutusalaste probleemidega, mille puhul katses osalevate 
esindajate kokkukutsumine ei ole väga tähtis.



AM\928644ET.doc 25/70 PE506.158v01-00

ET

Muudatusettepanek 111
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Et muuta paremaks ravimeid, mis 
on kättesaadavad haavatavatele 
rühmadele, nagu põdurad ja vanemad 
inimesed, mitmete krooniliste haiguste all 
kannatavad inimesed ja vaimse tervise 
häiretega inimesed, tuleks tõenäoliselt 
märkimisväärse kliinilise väärtusega 
ravimite puhul uurida täiel määral ja 
asjakohaselt nende mõju nimetatud 
konkreetsetes rühmades, sealhulgas 
nõudeid, mis on seotud nimetatud 
inimeste konkreetsete omaduste ning 
tervise ja heaolu kaitsega.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Direktiivi 2001/20/EÜ kogemus on 
näidanud ka, et 60 % kliinilistest katsetest 
spondeerib farmaatsiatööstus ja 40 % 
muud sidusrühmad, nagu 
teadusringkonnad. Liikmesriigid peaksid 
teadlaste panuse väärtust nõuetekohaselt 
tunnustama. Teadusringkondadest pärit 
sponsorid tuginevad sageli rahastusele, 
mis lähtub osaliselt või tervenisti avaliku 
sektori vahenditest või heategevusest. Et 
selle väärtusliku panuse kasutamist 
suurendada ja akadeemilisi 
teadusuuringuid veelgi enam ergutada, 
vähendamata mingil viisil katsete 
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kvaliteeti, peaksid liikmesriigid 
kehtestama meetmed, millega teha 
teadusringkondadest pärinevate 
sponsorite korraldatavate katsete puhul 
tasude (taotlustasud, inspektsioonide 
tasud jne) suhtes asjakohaseid erandeid.

Or. en

Selgitus

Tasudest loobumine ei mõjuta kuidagi katse kvaliteeti. Avaliku sektori vahendeid ja 
heategevusest pärinevat toetust ei tohiks kasutada tasude ja muude maksude maksmiseks, vaid 
muul viisil teostamatute uuringute tegemiseks.

Muudatusettepanek 113
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Loamenetluses peaks olema sätestatud 
võimalus hindamise peatamiseks, et 
sponsor saaks esitada taotlustoimiku 
hindamise ajal tekkinud küsimusi või 
kommentaare. Peatamise 
maksimumkestusest peaks ilmnema 
asjaolu, kas tegemist on vähesekkuva
kliinilise katsega või mitte. Lisaks tuleks 
tagada, et peatamise lõpetamise järel on 
alati piisavalt aega esitatud täiendava teabe 
hindamiseks.

(11) Loamenetluses peaks olema sätestatud 
võimalus hindamise peatamiseks, et 
sponsor saaks esitada taotlustoimiku 
hindamise ajal tekkinud küsimusi või 
kommentaare. Peatamise 
maksimumkestusest peaks ilmnema 
asjaolu, kas tegemist on madala või 
keskmise riskitasemega kliinilise katsega 
või mitte. Lisaks tuleks tagada, et 
peatamise lõpetamise järel on alati piisavalt 
aega esitatud täiendava teabe hindamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 114
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Et jälgida asjaomast katset alates 
esialgsest eetilisest heakskiidust kuni 
lõpliku avaldamiseni, tuleks igale katsele, 
mis korraldatakse Euroopa Liidus või 
mille tulemusi kasutatakse ravimi 
müügiloa ühise tehnilise dokumendi 
osana, määrata universaalne katse 
registreerimisnumber.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) ELi õigusaktides määratletud 
haruldaste haiguste korral võib riigi 
tasandil olla liiga vähe vajalikke andmeid 
ja teadmisi, et anda kliinilise katse 
loataotluse kohta põhjalik hinnang.
Seetõttu tuleks otsida selliseid teadmisi 
Euroopa tasandil. Seetõttu peaks 
aruandev liikmesriik tegema 
hindamisprotsessis koostööd Euroopa 
Ravimiameti teaduslike nõuannete 
töörühmaga, mis peaks avaldama 
arvamuse asjaomase haiguse või haiguste 
rühma kohta. Vajaduse korral võib see 
arvamus hõlmata aspekte, mis on seotud 
hindamisaruande II osaga ning sellisel 
juhul peab aruandev liikmesriik teatama 
sellest asjaomastele liikmesriikidele.
Selline koostöö tuleb korraldada samade 
tähtaegade jooksul, mis on käesolevas 
määruses ette nähtud mitteharuldaste 
haiguste valdkonnas tehtavatele 
kliinilistele katsetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Arvestades, et enamik kliinilisi 
katseid tehakse ravimeetodite hindamise 
eesmärgil, on suunatud suurtele 
patsiendirühmadele ja hõlmavad suurt 
patsientide valimit, ei tohiks käesoleva 
määrusega diskrimineerida patsiente, kes 
kannatavad haruldaste või üliharuldaste 
haiguste all ning määrus peaks siduma 
katse hindamisega vähese levimusega 
haiguste eripärad.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei kajasta haruldaste ja üliharuldaste haiguste eripärasid. Tulevases 
määruses tuleb võtta arvesse ravimeetodite uuendusi ning see peab olema kooskõlas 
haruldasi ja üliharuldasi haigusi käsitleva poliitikaga, mida on töötatud välja alates direktiivi 
2001/20/EÜ vastuvõtmisest.

Muudatusettepanek 117
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kliinilise katse lubamise puhul tuleks 
käsitleda kõik aspekte, mis on seotud katses 
osaleja kaitse ning andmete stabiilsuse ja 
usaldusväärsusega. Kliinilise katse 
tegemise luba peaks seetõttu sisalduma 
ühes haldusotsuses, mille on vastu võtnud 
asjaomane liikmesriik.

(13) Kliinilise katse lubamise puhul tuleks 
käsitleda kõiki aspekte, mis on seotud 
katses osaleja kaitse ning andmete 
stabiilsuse ja usaldusväärsusega. Kliinilise 
katse tegemise luba peaks seetõttu 
sisalduma ühes otsuses, mille on vastu 
võtnud asjaomane liikmesriik.
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Or. en

Selgitus

Põhjenduses 5 tuleks sõnaosa „haldus” välja jätta. Eetilise heakskiidu protsessi on vaja 
lihtsustada ja lühendada, vähendamata patsiendi kaitset. Katse algatamiseks tuleks hankida 
üks heakskiit, mis hõlmab Euroopa Komisjoniga seotud ja haldusaspekte.

Muudatusettepanek 118
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Hindamisega tegeleva asutuse või 
asutuste kindlaksmääramine peaks olema 
asjaomase liikmesriigi ülesanne. Otsus on 
iga liikmesriigi siseriikliku korralduse 
küsimus. Pädeva asutuse või asutuste 
määramisel peaksid liikmesriigid tagama 
ka väljaõppeta isikute ja patsientide 
kaasamise. Lisaks peaksid nad kindlustama 
vajaliku ekspertiisi kättesaadavuse. Igal 
juhul peaks hindamise ühiselt ja kooskõlas 
rahvusvaheliste suunistega läbi viima 
mõistlik hulk inimesi, kes on sõltumatud, 
kellel on ühiselt vajalik kvalifikatsioon ja 
kogemus. Taotlust hindavad isikud ei 
tohiks olla seotud sponsoriga, asutusega, 
kus kliiniline katse toimub ega katsega 
seotud uurijatega ning peaksid olema 
vabad mis tahes muudest mõjutustest.

(14) Hindamisega tegeleva asutuse või 
asutuste kindlaksmääramine peaks olema 
asjaomase liikmesriigi ülesanne. Need 
asutused tuleks luua vastavalt suunisele 
ICH Topic E 6 (R1) (hea kliiniline tava), 
milles esitatakse üksikasjad vastutuse, 
ülesehituse, ülesannete, toimingute ja 
menetluste kohta. Otsus on iga liikmesriigi 
siseriikliku korralduse küsimus. Pädeva 
asutuse või asutuste määramisel peaksid 
liikmesriigid tagama ka väljaõppeta isikute 
ja patsientide kaasamise. Lisaks peaksid 
nad kindlustama vajaliku ekspertiisi 
kättesaadavuse. Igal juhul peaks hindamise 
ühiselt ja kooskõlas rahvusvaheliste 
suunistega läbi viima mõistlik hulk 
inimesi, kes on sõltumatud, kellel on 
ühiselt vajalik kvalifikatsioon ja kogemus.
Taotlust hindavad isikud ei tohiks olla 
seotud sponsoriga, asutusega, kus kliiniline 
katse toimub ega katsega seotud uurijatega 
ning peaksid olema vabad mis tahes 
muudest mõjutustest.

Or. en

Selgitus

Määruses ei saaks oma eeldustes eirata rahvusvaheliselt kokkulepitud hea kliinilise tava 
kohaseid metoodilisi ja eetilisi standardeid.



PE506.158v01-00 30/70 AM\928644ET.doc

ET

Muudatusettepanek 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Hindamisega tegeleva asutuse või 
asutuste kindlaksmääramine peaks olema 
asjaomase liikmesriigi ülesanne. Otsus on 
iga liikmesriigi siseriikliku korralduse 
küsimus. Pädeva asutuse või asutuste 
määramisel peaksid liikmesriigid tagama 
ka väljaõppeta isikute ja patsientide 
kaasamise. Lisaks peaksid nad kindlustama 
vajaliku ekspertiisi kättesaadavuse. Igal 
juhul peaks hindamise ühiselt ja kooskõlas 
rahvusvaheliste suunistega läbi viima 
mõistlik hulk inimesi, kes on sõltumatud, 
kellel on ühiselt vajalik kvalifikatsioon ja 
kogemus. Taotlust hindavad isikud ei 
tohiks olla seotud sponsoriga, asutusega, 
kus kliiniline katse toimub ega katsega 
seotud uurijatega ning peaksid olema 
vabad mis tahes muudest mõjutustest.

(14) Hindamisega tegeleva asutuse või 
asutuste kindlaksmääramine peaks olema 
asjaomase liikmesriigi ülesanne. Otsus on 
iga liikmesriigi siseriikliku korralduse 
küsimus. Pädeva asutuse või asutuste 
määramisel peaksid liikmesriigid tagama 
ka väljaõppeta isikute ja patsientide 
kaasamise. Lisaks peaksid nad kindlustama 
vajaliku ekspertiisi kättesaadavuse. Igal 
juhul peaks hindamise ühiselt ja kooskõlas 
rahvusvaheliste suunistega läbi viima 
mõistlik hulk inimesi, kes on sõltumatud, 
kellel on ühiselt vajalik kvalifikatsioon ja 
kogemus. Taotlust hindavad isikud ei 
tohiks olla seotud sponsoriga, asutusega, 
kus kliiniline katse toimub ega katsega 
seotud uurijatega ning peaksid olema 
vabad mis tahes muudest mõjutustest.
Taotlust hindavate isikute nimed, 
kvalifikatsioonid ja huvide 
deklaratsioonid peaksid olema avalikult 
kättesaadavad.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Enne müügiloa saamist tuleks 
kliinilise katse andmeid lugeda 
konfidentsiaalseks. Kui müügiluba on 
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saadud, tuleks eeldada, et müügiloa 
toimikus sisalduvad andmed võivad 
sisaldada konfidentsiaalset ja tundlikku 
äriteavet.

Or. en

Selgitus

Kliinilise katse andmete müügiloaeelne ja -järgne kasutamine tuleks eristada. Müügiloa 
saamisel on konfidentsiaalsuse presumptsioon kooskõlas Euroopa Ravimiameti/ravimiametite 
juhtide suunistega.

Muudatusettepanek 121
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Taotlustoimiku keelenõuete 
kehtestamine peaks jääma liikmesriikide 
ülesandeks. Et tagada kliinilise katse 
loataotluse hindamise sujuv toimimine, 
peaksid liikmesriigid kaaluma
meditsiinivaldkonnas üldiselt arusaadava 
keele aktsepteerimist sellise 
dokumentatsiooni keelena, mis ei ole 
määratud katses osalejale tutvumiseks.

(21) Taotlustoimiku keelenõuete 
kehtestamine peaks jääma liikmesriikide 
ülesandeks. Et tagada kliinilise katse 
loataotluse hindamise sujuv toimimine, 
peaksid liikmesriigid taotlema
meditsiinivaldkonnas üldiselt arusaadava 
keele aktsepteerimist sellise 
dokumentatsiooni keelena, mis ei ole 
määratud katses osalejale tutvumiseks, 
näiteks patsiendiinfo ja teadev nõusolek.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on 
tunnustatud inimväärikuse ja 

(22) Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on 
tunnustatud inimväärikuse ja 
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isikupuutumatuse õigust. Eelkõige 
nõutakse hartas, et ükski sekkumine 
meditsiini ja bioloogia valdkonnas ei tohi 
toimuda asjaomase isiku vaba ja teadva 
nõusolekuta. Direktiiv 2001/20/EÜ sisaldas 
palju katses osalejate kaitset reguleerivaid 
eeskirju. Need eeskirjad tuleks säilitada.
Piiratud teovõimega isikute ja alaealiste 
seadusliku esindaja määramist käsitlevad 
eeskirjad erinevad liikmesriigiti. Seega 
peaks piiratud teovõimega isikute ja 
alaealiste seadusliku esindaja 
kindlaksmääramine jääma liikmesriikide 
ülesandeks.

isikupuutumatuse õigust. Eelkõige 
nõutakse hartas, et ükski sekkumine 
meditsiini ja bioloogia valdkonnas ei tohi 
toimuda asjaomase isiku vaba ja teadva 
nõusolekuta. Haavatavatesse 
elanikerühmadesse kuuluvad osalejad, 
nagu piiratud teovõimega isikud, 
alaealised ja teised haavatavad inimesed, 
vajavad lisakaitsemeetmeid. Direktiiv 
2001/20/EÜ sisaldas palju katses osalejate, 
sealhulgas laste ja piiratud teovõimega 
isikute kaitset reguleerivaid eeskirju.
Lisaks on eetikasoovituses (Euroopa 
Komisjon, 2008) esitatud laste puhul 
kohaldatavad erieeskirjad. Need eeskirjad 
tuleks säilitada ja integreerida veelgi 
suuremal määral, et hõlmata kõik 
haavatavad rühmad (rasedad, eakad, 
hädaolukorras isikud jne). Piiratud 
teovõimega isikute ja alaealiste seadusliku 
esindaja määramist käsitlevad eeskirjad 
erinevad liikmesriigiti. Seega peaks 
piiratud teovõimega osalejate ja alaealiste 
seadusliku esindaja kindlaksmääramine 
jääma liikmesriikide ülesandeks.

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus ei tohiks pakkuda vähemat kaitset kui direktiiv 2001/20/EÜ ning sellega 
seotud õigusaktid, nagu pediaatria valdkonna eetikasoovitused. Määrus peaks vastupidi 
esindama võimalust rakendada olemasolevaid eeskirju ja täita konkreetsetes sektorites 
lüngad.

Muudatusettepanek 123
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on 
tunnustatud inimväärikuse ja 
isikupuutumatuse õigust. Eelkõige 

(22) Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on 
tunnustatud inimväärikuse ja 
isikupuutumatuse õigust. Eelkõige 
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nõutakse hartas, et ükski sekkumine 
meditsiini ja bioloogia valdkonnas ei tohi 
toimuda asjaomase isiku vaba ja teadva 
nõusolekuta. Direktiiv 2001/20/EÜ sisaldas 
palju katses osalejate kaitset reguleerivaid 
eeskirju. Need eeskirjad tuleks säilitada.
Piiratud teovõimega isikute ja alaealiste 
seadusliku esindaja määramist käsitlevad 
eeskirjad erinevad liikmesriigiti. Seega 
peaks piiratud teovõimega isikute ja 
alaealiste seadusliku esindaja 
kindlaksmääramine jääma liikmesriikide 
ülesandeks.

nõutakse hartas, et ükski sekkumine 
meditsiini ja bioloogia valdkonnas ei tohi 
toimuda asjaomase isiku vaba ja teadva 
nõusolekuta. Direktiiv 2001/20/EÜ sisaldas 
palju katses osalejate kaitset reguleerivaid 
eeskirju. Need eeskirjad tuleks säilitada.
Haavatavatesse elanikerühmadesse 
kuuluvad osalejad, nagu piiratud 
teovõimega isikud, alaealised ja teised 
haavatavad inimesed vajavad 
lisakaitsemeetmeid. Piiratud teovõimega 
isikute ja alaealiste seadusliku esindaja 
määramist käsitlevad eeskirjad erinevad 
liikmesriigiti. Seega peaks piiratud 
teovõimega osalejate, eakate ja alaealiste 
seadusliku esindaja kindlaksmääramine 
jääma liikmesriikide ülesandeks.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on 
tunnustatud inimväärikuse ja 
isikupuutumatuse õigust. Eelkõige 
nõutakse hartas, et ükski sekkumine 
meditsiini ja bioloogia valdkonnas ei tohi 
toimuda asjaomase isiku vaba ja teadva 
nõusolekuta. Direktiiv 2001/20/EÜ sisaldas 
palju katses osalejate kaitset reguleerivaid 
eeskirju. Need eeskirjad tuleks säilitada. 
Piiratud teovõimega isikute ja alaealiste 
seadusliku esindaja määramist käsitlevad 
eeskirjad erinevad liikmesriigiti. Seega 
peaks piiratud teovõimega isikute ja
alaealiste seadusliku esindaja 
kindlaksmääramine jääma liikmesriikide 
ülesandeks.

(22) Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on 
tunnustatud inimväärikuse ja 
isikupuutumatuse õigust. Eelkõige 
nõutakse hartas, et ükski sekkumine 
meditsiini ja bioloogia valdkonnas ei tohi 
toimuda asjaomase isiku vaba ja teadva 
nõusolekuta. Direktiiv 2001/20/EÜ sisaldas 
palju katses osalejate kaitset reguleerivaid 
eeskirju. Need eeskirjad tuleks säilitada. 
Piiratud teovõimega isikute ja alaealiste 
seadusliku esindaja määramist käsitlevad 
eeskirjad, piiratud teovõimega isikute ja 
haavatavate isikute määratlemine ning 
sellest tulenevad sätted erinevad 
liikmesriigiti. Seega peaks piiratud 
teovõimega isikute, alaealiste ning 
haavatavate isikute seadusliku esindaja 
kindlaksmääramine ning riiklikul tasandil 
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ulatuslikumat kaitset pakkuvate sätete 
kehtestamine jääma liikmesriikide 
ülesandeks.

Or. fr

Selgitus

Tuleb meenutada, et haavatavate isikute suhtes peab käesolev määrus järgima piiravaid 
sätted, mille on asjaomased liikmesriigid kehtestanud teiste haavatavate isikute jaoks, nagu 
rasedad, sünnitavad ja imetavad naised ning vabaduse kaotanud isikud.

Muudatusettepanek 125
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on 
tunnustatud inimväärikuse ja 
isikupuutumatuse õigust. Eelkõige 
nõutakse hartas, et ükski sekkumine 
meditsiini ja bioloogia valdkonnas ei tohi 
toimuda asjaomase isiku vaba ja teadva 
nõusolekuta. Direktiiv 2001/20/EÜ sisaldas 
palju katses osalejate kaitset reguleerivaid 
eeskirju. Need eeskirjad tuleks säilitada. 
Piiratud teovõimega isikute ja alaealiste 
seadusliku esindaja määramist käsitlevad 
eeskirjad erinevad liikmesriigiti. Seega 
peaks piiratud teovõimega isikute ja 
alaealiste seadusliku esindaja 
kindlaksmääramine jääma liikmesriikide 
ülesandeks.

(22) Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja 
kohtulahendis C-34/10 Brüstle vs. 
Greenpeace on tunnustatud inimväärikuse 
ja isikupuutumatuse õigust. Eelkõige 
nõutakse hartas, et ükski sekkumine 
meditsiini ja bioloogia valdkonnas ei tohi 
toimuda asjaomase isiku vaba ja teadva 
nõusolekuta. Direktiiv 2001/20/EÜ sisaldas 
palju katses osalejate kaitset reguleerivaid 
eeskirju. Need eeskirjad tuleks säilitada. 
Piiratud teovõimega isikute ja alaealiste 
seadusliku esindaja määramist käsitlevad 
eeskirjad erinevad liikmesriigiti. Seega 
peaks piiratud teovõimega isikute ja 
alaealiste seadusliku esindaja 
kindlaksmääramine jääma liikmesriikide 
ülesandeks.

Or. fr

Muudatusettepanek 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada selged reeglid hädaolukorras 
antava teadva nõusoleku kohta. Selliste 
olukordade all peetakse silmas näiteks 
juhtumeid, mil patsiendi seisund on äkki 
muutunud eluohtlikuks mitme trauma, 
rabanduse või südameinfarkti tõttu ning 
vaja on viivitamatut meditsiinilist 
sekkumist. Kõnealuste juhtumite korral 
võib osutuda vajalikuks sekkumine juba 
loa saanud käimasolevasse kliinilisse 
katsesse. Teatavates olukordades ei ole aga 
patsiendi teadvusetuse ja viivitamatult 
kättesaadava seadusliku esindaja 
puudumise tõttu võimalik sekkumiseelset 
teadvat nõusolekut saada. Sellepärast 
tuleks määrusega kehtestada selged reeglid, 
millega sätestatakse, et selliseid patsiente 
tohib kliinilisse katsesse kaasata ainult 
väga rangetel tingimustel. Lisaks peaks 
kõnealune kliiniline katse olema otseses 
seoses terviseprobleemiga, mis põhjustab 
patsiendi võimetuse teadvat nõusolekut 
anda. Arvestada tuleb patsiendi mis tahes 
varem esitatud vastuväiteid ning katses 
osaleja või seadusliku esindaja teadvat 
nõusolekut tuleb taotleda esimesel 
võimalusel.

(23) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada selged reeglid hädaolukorras 
antava teadva nõusoleku kohta. Selliste 
olukordade all peetakse silmas näiteks 
juhtumeid, mil patsiendi seisund on äkki 
muutunud eluohtlikuks mitme trauma, 
rabanduse või südameinfarkti tõttu ning 
vaja on viivitamatut meditsiinilist 
sekkumist. Kõnealuste juhtumite korral 
võib osutuda vajalikuks sekkumine juba 
loa saanud käimasolevasse kliinilisse 
katsesse. Teatavates olukordades ei ole aga 
patsiendi teadvusetuse ja viivitamatult 
kättesaadava seadusliku esindaja 
puudumise tõttu võimalik sekkumiseelset 
teadvat nõusolekut saada. Sellepärast 
tuleks määrusega kehtestada selged reeglid, 
millega sätestatakse, et selliseid patsiente 
tohib kliinilisse katsesse kaasata ainult 
väga rangetel tingimustel. Näiteks juhul, 
kui kliiniline katse peaks algama 
viivitamata ja on asjakohane eeldada, et 
osaleja oodatav kasu ületab võimalikud 
riskid või et risk on minimaalne, peaks 
kliinilist katset alustama ilma eelneva 
nõusolekuta. Lisaks peaks kõnealune 
kliiniline katse olema otseses seoses 
terviseprobleemiga, mis põhjustab 
patsiendi võimetuse teadvat nõusolekut 
anda. Arvestada tuleb patsiendi mis tahes 
varem esitatud vastuväiteid ning katses 
osaleja või seadusliku esindaja teadvat 
nõusolekut tuleb taotleda esimesel 
võimalusel.

Or. fr

Selgitus

Philippe Juvin tunneb heameelt määruse eelnõuga pakutava võimaluse üle teha erand 
kliinilistes katsetes osalemisele eelneva nõusoleku andmises hädaolukordade puhul. Kuid ta ei 
soovi piirduda selle võimalusega ainult minimaalse riskiga kliiniliste katsete puhul. Praktikas 
oleks selline säte liiga piirav, kuna see jätaks kõrvale hulgaliselt intensiivravi- ja erakorralise 
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meditsiini valdkonda kuuluvaid uuringuid, mis puudutavad innovaatilisi tooteid.

Muudatusettepanek 127
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada selged reeglid hädaolukorras 
antava teadva nõusoleku kohta. Selliste 
olukordade all peetakse silmas näiteks 
juhtumeid, mil patsiendi seisund on äkki 
muutunud eluohtlikuks mitme trauma, 
rabanduse või südameinfarkti tõttu ning 
vaja on viivitamatut meditsiinilist 
sekkumist. Kõnealuste juhtumite korral 
võib osutuda vajalikuks sekkumine juba 
loa saanud käimasolevasse kliinilisse 
katsesse. Teatavates olukordades ei ole aga 
patsiendi teadvusetuse ja viivitamatult 
kättesaadava seadusliku esindaja 
puudumise tõttu võimalik sekkumiseelset 
teadvat nõusolekut saada. Sellepärast 
tuleks määrusega kehtestada selged reeglid, 
millega sätestatakse, et selliseid patsiente 
tohib kliinilisse katsesse kaasata ainult 
väga rangetel tingimustel. Lisaks peaks 
kõnealune kliiniline katse olema otseses 
seoses terviseprobleemiga, mis põhjustab 
patsiendi võimetuse teadvat nõusolekut 
anda. Arvestada tuleb patsiendi mis tahes 
varem esitatud vastuväiteid ning katses 
osaleja või seadusliku esindaja teadvat 
nõusolekut tuleb taotleda esimesel 
võimalusel.

(23) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada selged reeglid hädaolukorras 
antava teadva nõusoleku kohta. Selliste 
olukordade all peetakse silmas näiteks 
juhtumeid, mil patsiendi seisund on äkki 
muutunud eluohtlikuks mitme trauma, 
rabanduse või südameinfarkti tõttu ning 
vaja on viivitamatut meditsiinilist 
sekkumist. Kõnealuste juhtumite korral 
võib osutuda vajalikuks sekkumine juba 
loa saanud käimasolevasse kliinilisse 
katsesse. Teatavates olukordades ei ole aga 
patsiendi teadvusetuse ja viivitamatult 
kättesaadava seadusliku esindaja 
puudumise tõttu võimalik sekkumiseelset 
teadvat nõusolekut saada. Sellepärast 
tuleks määrusega kehtestada selged reeglid, 
millega sätestatakse, et selliseid patsiente 
tohib kliinilisse katsesse kaasata ainult 
väga rangetel tingimustel. Lisaks peaks 
kõnealune kliiniline katse olema otseses 
seoses terviseprobleemiga, mis põhjustab 
patsiendi võimetuse teadvat nõusolekut 
anda. Arvestada tuleb patsiendi mis tahes 
varem esitatud vastuväiteid ning katses 
osaleja või seadusliku esindaja teadvat 
nõusolekut tuleb taotleda esimesel 
võimalusel. Eetikakomitee peaks hindama 
positiivselt kliinilise katse otsest kasu 
patsiendile ning tõsiasja, et kliiniline 
katse tähendab katses osalejale 
minimaalset riski ja minimaalset 
koormust.

Or. en
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Selgitus

Vastutav eetikakomitee peaks hindama kliinilise katse otsest kasu patsiendile. Hädaolukorra 
kliinilisi katseid ei tohiks viia läbi muudel põhjustel kui asjaomase isiku hüvanguks.

Muudatusettepanek 128
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Vastavalt rahvusvahelistele suunistele 
peaks katses osaleja vaba ja teadev 
nõusolek olema esitatud kirjalikus vormis, 
välja arvatud erakorraliste olukordade 
puhul. See peaks põhinema selgel, 
asjakohasel ja katses osalejale arusaadaval 
teabel.

(24) Vastavalt rahvusvahelistele suunistele 
peaks katses osaleja vaba ja teadev 
nõusolek olema esitatud kirjalikus vormis, 
välja arvatud erakorraliste olukordade 
puhul. See peaks põhinema selgel, 
asjakohasel ja katses osalejale arusaadaval 
teabel. Võimaluse korral tuleks teave 
esitada suuliselt, andes osalejale 
võimaluse küsimusi esitada, samuti tuleks 
osalejale tagada põhjalik kirjalik teave, 
mis tal lubatakse alles jätta. Osalejal 
peaks olema piisav aeg oma otsuse üle 
järele mõelda.

Or. en

Selgitus

Siinkohal tuleks nimetada võimalust pakkuda katses osalejatele suulist teavet.

Muudatusettepanek 129
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Vastavalt rahvusvahelistele suunistele 
peaks katses osaleja vaba ja teadev 
nõusolek olema esitatud kirjalikus vormis, 
välja arvatud erakorraliste olukordade 

(24) Vastavalt rahvusvahelistele suunistele 
peaks katses osaleja vaba ja teadev 
nõusolek olema esitatud kirjalikus vormis, 
välja arvatud erakorraliste olukordade 
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puhul. See peaks põhinema selgel, 
asjakohasel ja katses osalejale arusaadaval 
teabel.

puhul. See peaks põhinema selgel, 
asjakohasel ja katses osalejale arusaadaval 
teabel ning olema esitatud isiku keeles.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Kooskõlas eetikasoovitustega 
(Euroopa Komisjon, 2008) ja lisaks 
eelnevalt märgitule, tuleks lastega seotud 
kliiniliste katsete puhul kohaldada 
asjakohaseid teadva nõusoleku menetlusi.
Nende menetluste puhul tuleks võtta 
arvesse laste vanust ja küpsust.

Or. en

Selgitus

Pediaatria valdkonna soovitused, mille Euroopa Komisjon 2008. aastal välja andis, on 
koostatud selleks, et suurendada eksperimentaalse katse puhul laste kaitset. Laste põhiõiguste 
väljajätmise ärahoidmiseks tuleks need eeskirjad määruses esitada.

Muudatusettepanek 131
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Et patsiendid saaksid hinnata 
kliinilises katses osalemise võimalusi ning 
et asjaomasel liikmesriigil oleks võimalik 
kliinilist katset igakülgselt kontrollida, 
tuleks teatada kliinilise katse alustamisest, 
katses osalejate värbamise lõpetamisest 

(25) Et patsiendid saaksid hinnata 
kliinilises katses osalemise võimalusi ning 
et asjaomasel liikmesriigil oleks võimalik 
kliinilist katset igakülgselt kontrollida, 
tuleks teatada kliinilise katse alustamisest, 
katses osalejate värbamise lõpetamisest 
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ning kliinilise katse lõpetamisest. 
Rahvusvaheliste standardite kohaselt tuleks 
kliinilise katse tulemused teatada 
pädevatele asutustele ühe aasta jooksul 
kliinilise katse lõpetamisest alates.

ning kliinilise katse lõpetamisest. 
Rahvusvaheliste standardite kohaselt tuleks 
kliinilise katse tulemused teatada 
pädevatele asutustele kahe aasta jooksul 
kliinilise katse lõpetamisest alates.

Or. fr

Muudatusettepanek 132
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Et sponsor saaks kogu potentsiaalselt 
asjaomast ohutusalast teavet hinnata, peaks 
uurija teda kõigist tõsistest kõrvalnähtudest 
teavitama.

(26) Et sponsor saaks kogu potentsiaalselt 
asjaomast ohutusalast teavet hinnata, peaks 
uurija teda kõigist tõsistest kõrvalnähtudest 
ja kõigist ettearvamatutest tõsistest 
kõrvalnähtudest teavitama.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Sponsor peaks hindama uurijalt 
saadud teavet ja edastama ametile 
ohutusalase teabe tõsiste kõrvalnähtude 
kohta, mida peetakse kahtlustatavateks 
ootamatuteks rasketeks kõrvaltoimeteks.

(27) Sponsor peaks hindama uurijalt 
saadud teavet ja koheselt edastama ametile 
ohutusalase teabe tõsiste kõrvalnähtude 
kohta, mida peetakse kahtlustatavateks 
ootamatuteks rasketeks kõrvaltoimeteks, 
kasutades artiklis 36 nimetatud 
elektroonilist andmebaasi.

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Amet peaks sama teabe edastama 
liikmesriikidele, et nad saaksid seda 
hinnata.

(28) Amet peaks sama teabe esimesel 
võimalusel edastama liikmesriikidele, et 
nad saaksid seda hinnata.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
registreerimise tehniliste nõuete 
ühtlustamise rahvusvahelisel konverentsil 
osalejad töötasid ühiselt välja heade 
kliiniliste tavade üksikasjalikud juhised, 
mis praegu moodustavad kliiniliste katsete 
kavandamise, läbiviimise, teostuse, 
andmete talletamise ja katsete kohta 
aruannete esitamise rahvusvaheliselt 
tunnustatud standardi kooskõlas Maailma 
Arstide Liidu Helsingi deklaratsioonist 
lähtuvate põhimõtetega. Kliiniliste katsete 
kavandamise, läbiviimise, andmete 
talletamise ja katsete kohta aruannete 
esitamise käigus võib asjakohaste 
kvaliteedinõuete suhtes tekkida spetsiifilisi 
küsimusi. Sel juhul tuleks lähtuda
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
registreerimise tehniliste nõuete 
ühtlustamise rahvusvahelise konverentsi
juhistest heade kliiniliste tavade kohta
eeldusel, et komisjon ei ole välja andnud 
muid spetsiifilisi suuniseid ning need 
juhised ei piira käesoleva määruse 

(29) Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
registreerimise tehniliste nõuete 
ühtlustamise rahvusvahelisel konverentsil 
osalejad töötasid ühiselt välja heade 
kliiniliste tavade üksikasjalikud juhised, 
mis praegu moodustavad kliiniliste katsete 
kavandamise, läbiviimise, teostuse, 
andmete talletamise ja katsete kohta 
aruannete esitamise rahvusvaheliselt
tunnustatud standardi kooskõlas Maailma 
Arstide Liidu Helsingi deklaratsioonist 
lähtuvate põhimõtetega. Kliiniliste katsete 
kavandamise, läbiviimise, andmete 
talletamise ja katsete kohta aruannete 
esitamisel tuleks käesoleva määruse 
eeskirjade kohaldamisel lähtuda 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
registreerimise tehniliste nõuete 
ühtlustamise rahvusvahelise konverentsi 
juhistest heade kliiniliste tavade kohta 
ning muudest komisjoni avaldatud
kohaldatavatest juhistest. Seetõttu peaksid 
head kliinilised tavad olema osa 
käesolevast määrusest ning kaasatud 
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kohaldamist. lisasse [xxx].

Or. en

Selgitus

Direktiiviga 2001/20/EÜ muutus headele kliinilistele tavadele vastamine Euroopas 
õiguslikuks kohustuseks kõikidele ravimeid uurivatele katsetele. Häid kliinilisi tavasid 
täiendavad teaduslikud suunised, mille on koostanud inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee koostöös meditsiiniteadlastega ning mille on välja andnud Euroopa Komisjon. Need 
suunised peaksid jätkuvalt olema ravimiametile esitatava taotluse aluseks.

Muudatusettepanek 136
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Sponsor peaks kliinilise katse 
tegemist nõuetekohaselt kontrollima, et 
tagada tulemuste kindlus ja 
usaldusväärsus. Kontrollimine võib kaasa 
aidata ka katses osaleja ohutuse 
tagamisele, võttes arvesse kliinilise katse 
laadi ja katses osalejate põhiõiguste 
austamist. Kontrolli ulatuse 
kindlaksmääramisel tuleks võtta arvesse 
kliinilise katse laadi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Inimtervishoius kasutatavate ravimite registreerimise tehniliste nõuete ühtlustamise 
rahvusvahelise konverentsi juhised heade kliiniliste tavade kohta peaksid olema käesoleva 
määruse osa ning seetõttu moodustama määruse lisa.

Muudatusettepanek 137
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Sponsor peaks kliinilise katse tegemist 
nõuetekohaselt kontrollima, et tagada 
tulemuste kindlus ja usaldusväärsus. 
Kontrollimine võib kaasa aidata ka katses 
osaleja ohutuse tagamisele, võttes arvesse 
kliinilise katse laadi ja katses osalejate 
põhiõiguste austamist. Kontrolli ulatuse 
kindlaksmääramisel tuleks võtta arvesse 
kliinilise katse laadi.

(30) Sponsor peaks kliinilise katse tegemist 
nõuetekohaselt kontrollima, et tagada 
tulemuste kindlus ja usaldusväärsus. 
Kontrollimine võib kaasa aidata ka katses 
osaleja ohutuse tagamisele, võttes arvesse 
kliinilise katse laadi ja katses osalejate 
põhiõiguste austamist. Kontrolli tuleks
kohandada vastavalt katse olemusele ning 
see peaks keskenduma peamiste riskide 
leevendamisele.

Or. en

Selgitus

Iga katse loataotluse toimik peaks sisaldama riskihinnangut, mis hõlmab erinevaid 
riskifaktoreid ning milles määratletakse selle mõjud katse korraldamisele, kaasa arvatud 
(kuid mitte ainult) katse kontrollimisele.

Muudatusettepanek 138
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kliinilise katsega seotud isikutel, eriti 
uurijatel ja teistel tervishoiutöötajatel, 
peaks olema kliinilise katse ajal 
ülesannete täitmiseks piisav 
kvalifikatsioon ja kliinilise katse tegemise 
kohad peavad olema kliinilise katse jaoks 
sobivad.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Inimtervishoius kasutatavate ravimite registreerimise tehniliste nõuete ühtlustamise 
rahvusvahelise konverentsi juhised heade kliiniliste tavade kohta peaksid olema käesoleva 
määruse osa ning seetõttu moodustama määruse lisa.
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Muudatusettepanek 139
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kliinilise katsega seotud isikutel, eriti 
uurijatel ja teistel tervishoiutöötajatel, 
peaks olema kliinilise katse ajal ülesannete 
täitmiseks piisav kvalifikatsioon ja 
kliinilise katse tegemise kohad peavad 
olema kliinilise katse jaoks sobivad.

(31) Kliinilise katsega seotud isikutel, eriti 
uurijatel ja teistel tervishoiuspetsialistidel, 
peaks olema kliinilise katse ajal ülesannete 
täitmiseks piisav kvalifikatsioon ja 
kliinilise katse tegemise kohad peavad 
olema kliinilise katse jaoks sobivad.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Kliinilise katse asjaoludest sõltuvalt 
peaks olema võimalik jälgida uuritavaid 
ja teatavaid täiendavaid ravimeid 
eesmärgiga tagada katses osalejate ohutus 
ning andmete stabiilsus ja 
usaldusväärsus. Samadel põhjustel tuleks 
need tooted vajadusel hävitada ning 
sõltuvalt kliinilise katse asjaoludest 
säilitada neid spetsiaalsetes tingimustes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Inimtervishoius kasutatavate ravimite registreerimise tehniliste nõuete ühtlustamise 
rahvusvahelise konverentsi juhised heade kliiniliste tavade kohta peaksid olema käesoleva 
määruse osa ning seetõttu moodustama määruse lisa.
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Muudatusettepanek 141
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kliinilise katse käigus võib sponsor 
tuvastada kliinilise katse tegemise 
eeskirjade tõsiseid rikkumisi. Neist tuleks 
asjaomastele liikmesriikidele teatada, et 
liikmesriigid saaksid vajadusel meetmeid 
võtta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Inimtervishoius kasutatavate ravimite registreerimise tehniliste nõuete ühtlustamise 
rahvusvahelise konverentsi juhised heade kliiniliste tavade kohta peaksid olema käesoleva 
määruse osa ning seetõttu moodustama määruse lisa.

Muudatusettepanek 142
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kliinilise katse käigus võib sponsor 
tuvastada kliinilise katse tegemise 
eeskirjade tõsiseid rikkumisi. Neist tuleks 
asjaomastele liikmesriikidele teatada, et 
liikmesriigid saaksid vajadusel meetmeid 
võtta.

(33) Kliinilise katse käigus võib sponsor 
tuvastada kliinilise katse tegemise 
eeskirjade tõsiseid rikkumisi. Neist tuleks 
asjaomastele liikmesriikidele ja 
ravimiametile teatada, et liikmesriigid 
saaksid vajadusel meetmeid võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Roberta Angelilli
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Lisaks kahtlustatavate ootamatute 
raskete kõrvaltoimete ilmnemisele võib 
toimuda ka muid sündmusi, mis on riski 
ja kasulikkuse vahekorra seisukohast 
olulised ning millest tuleks asjaomastele 
liikmesriikidele õigeaegselt teatada.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Inimtervishoius kasutatavate ravimite registreerimise tehniliste nõuete ühtlustamise 
rahvusvahelise konverentsi juhised heade kliiniliste tavade kohta peaksid olema käesoleva 
määruse osa ning seetõttu moodustama määruse lisa.

Muudatusettepanek 144
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Kui ootamatute sündmuste tõttu tuleb 
kliinilist katset kiiresti muuta, peaks 
sponsoril ja uurijal olema võimalik võtta 
kiireloomulisi ohutusmeetmeid eelnevat 
luba taotlemata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Inimtervishoius kasutatavate ravimite registreerimise tehniliste nõuete ühtlustamise 
rahvusvahelise konverentsi juhised heade kliiniliste tavade kohta peaksid olema käesoleva 
määruse osa ning seetõttu moodustama määruse lisa.

Muudatusettepanek 145
Roberta Angelilli
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Et tagada kliinilise katse tegemise 
vastavus uuringuplaanile ning et uurijatel 
oleks vajalik teave uuritavate ravimite 
kohta, mida nad manustavad, peaks 
sponsor andma uurijatele 
uurijateatmikud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Inimtervishoius kasutatavate ravimite registreerimise tehniliste nõuete ühtlustamise 
rahvusvahelise konverentsi juhised heade kliiniliste tavade kohta peaksid olema käesoleva 
määruse osa ning seetõttu moodustama määruse lisa.

Muudatusettepanek 146
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Et tagada kliinilise katse tegemise 
vastavus uuringuplaanile ning et uurijatel 
oleks vajalik teave uuritavate ravimite 
kohta, mida nad manustavad, peaks 
sponsor andma uurijatele uurijateatmikud.

(36) Et tagada kliinilise katse tegemise 
vastavus uuringuplaanile ning et uurijatel 
oleks vajalik teave uuritavate ravimite 
kohta, mida nad manustavad, peaks
sponsor andma uurijatele uurijateatmikud. 
Seda teatmikku tuleb uuendada alati, kui 
saadakse uusi andmeid ohutuse kohta, 
sealhulgas teavet juhtumite kohta, mis 
erinevad ettearvamatutest tõsistest 
kõrvaltoimetest.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Roberta Angelilli
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kliinilise katse käigus saadud teavet 
tuleks salvestada, käidelda ja säilitada 
eesmärgiga tagada katses osalejate 
õigused ja ohutus, kliinilise katse käigus 
saadud andmete stabiilsus ja 
usaldusväärsus, täpne aruandlus ja 
tõlgendamine, tõhus sponsoripoolne 
järelevalve ja liikmesriikide või komisjoni 
tõhus inspekteerimine.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Inimtervishoius kasutatavate ravimite registreerimise tehniliste nõuete ühtlustamise 
rahvusvahelise konverentsi juhised heade kliiniliste tavade kohta peaksid olema käesoleva 
määruse osa ning seetõttu moodustama määruse lisa.

Muudatusettepanek 148
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kliinilise katse käigus saadud teavet 
tuleks salvestada, käidelda ja säilitada 
eesmärgiga tagada katses osalejate õigused 
ja ohutus, kliinilise katse käigus saadud 
andmete stabiilsus ja usaldusväärsus, täpne 
aruandlus ja tõlgendamine, tõhus 
sponsoripoolne järelevalve ja 
liikmesriikide või komisjoni tõhus 
inspekteerimine.

(37) Kliinilise katse käigus saadud teavet 
tuleks salvestada, käidelda ja säilitada 
eesmärgiga tagada katses osalejate õigused,
ohutus ja heaolu, kliinilise katse käigus 
saadud andmete stabiilsus ja 
usaldusväärsus, täpne aruandlus ja 
tõlgendamine, tõhus sponsoripoolne 
järelevalve ja liikmesriikide või komisjoni 
tõhus inspekteerimine.

Or. en

Selgitus

Kavandatava määruse artikli 3 ning Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsiooni (Soul, 
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2008), mis käsitleb inimestega läbiviidavate meditsiiniuuringute eetikapõhimõtteid, artikli 6 
kohaselt tuleks prioriteediks seada inimeste ohutus, õigused ja heaolu.

Muudatusettepanek 149
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kliinilise katse käigus saadud teavet 
tuleks salvestada, käidelda ja säilitada 
eesmärgiga tagada katses osalejate õigused 
ja ohutus, kliinilise katse käigus saadud 
andmete stabiilsus ja usaldusväärsus, täpne 
aruandlus ja tõlgendamine, tõhus 
sponsoripoolne järelevalve ja 
liikmesriikide või komisjoni tõhus 
inspekteerimine.

(37) Kliinilise katse käigus saadud teavet 
tuleks salvestada, käidelda ja säilitada 
eesmärgiga tagada katses osalejate õigused,
ohutus ja heaolu ning kliinilise katse 
käigus saadud andmete stabiilsus ja 
usaldusväärsus, täpne aruandlus ja 
tõlgendamine, tõhus sponsoripoolne 
järelevalve ja liikmesriikide või komisjoni 
tõhus inspekteerimine.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatava määruse artikliga 3.

Muudatusettepanek 150
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Komisjon peab kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva määruse heakskiitmist 
esitama Euroopa Parlamendile hinnangu 
lähteandmete haldamise ning selle kohta, 
kas sõltumatutele teadlastele avatud 
juurdepääsu andmine lähteandmetele on 
teostatav.

Or. en
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Muudatusettepanek 151
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Et oleks võimalik näidata vastavust 
uuringuplaanile ja käesolevale 
määrusele, peaks kliinilise katse 
peatoimik, mis sisaldab asjaomast 
dokumentatsiooni tõhusa järelevalve 
võimaldamiseks (tõhus sponsoripoolne 
järelevalve ja liikmesriikide või komisjoni 
tõhus inspekteerimine), olema sponsori ja 
uurija valduses. Kliinilise katse peatoimik 
tuleks nõuetekohaselt arhiveerida, et 
võimaldada järelevalvet ka pärast 
kliinilise katse lõpetamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Inimtervishoius kasutatavate ravimite registreerimise tehniliste nõuete ühtlustamise 
rahvusvahelise konverentsi juhised heade kliiniliste tavade kohta peaksid olema käesoleva 
määruse osa ning seetõttu moodustama määruse lisa.

Muudatusettepanek 152
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Uurimis- ja arendusalasteks 
katsetusteks ettenähtud ravimid on 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivi 
2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta) reguleerimisalast välja jäetud. 

välja jäetud
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Selliste ravimite hulka kuuluvad ka 
kliinilistes katsetes kasutatavad ravimid. 
Nende suhtes peaksid kehtima 
konkreetsed eeskirjad, mille puhul on 
arvesse võetud niisuguste ravimite 
eripärasid. Eeskirjade kehtestamisel 
tuleks eristada uuritavaid ravimeid 
(katsetatav ravim ja selle võrdlusravimid, 
sealhulgas platseebod) ning täiendavaid 
ravimeid (ravimid, mida kasutatakse 
kliinilises katses, kuid mitte uuritavate 
ravimitena), näiteks taustravis 
kasutatavad ravimid, 
provokatsiooniained, päästeravimid või 
ravimid, mida kliinilises katses 
kasutatakse lõpptulemuste hindamiseks. 
Täiendavate ravimite hulka ei tohiks 
arvata kaasuvaid ravimeid, st ravimeid, 
mis ei ole kliinilise katsega seotud ning 
mis ei ole kliinilise katse kavandamisel
asjakohased.

Or. en

Selgitus

Inimtervishoius kasutatavate ravimite registreerimise tehniliste nõuete ühtlustamise 
rahvusvahelise konverentsi juhised heade kliiniliste tavade kohta peaksid olema käesoleva 
määruse osa ning seetõttu moodustama määruse lisa.

Muudatusettepanek 153
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Katses osaleja ohutuse ning kliinilise 
katse käigus saadud andmete stabiilsuse 
ja usaldusväärsuse tagamiseks ning 
selleks, et võimaldada uuritavate ja 
täiendavate ravimite jagamist kliiniliste 
katsete kohtades kogu liidus, tuleks 
kehtestada nii uuritavate kui ka 
täiendavate ravimite tootmist ja importi 

välja jäetud
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käsitlevad eeskirjad. Nagu direktiivis 
2001/20/EÜ, peaksid need eeskirjad 
kajastama direktiiviga 2001/83/EÜ 
hõlmatud toodete heade tootmistavade 
eeskirju. Üksikutel erijuhtudel peaks 
olema lubatud ka nimetatud eeskirjadest 
kõrvalekaldumine, et kliinilise katse 
tegemist hõlbustada. Seetõttu peaksid 
kohaldatavad eeskirjad võimaldama 
mõningat paindlikkust eeldusel, et katses 
osalejate ohutus ning katse käigus saadud 
andmete stabiilsus ja usaldusväärsus on 
tagatud.

Or. en

Selgitus

Inimtervishoius kasutatavate ravimite registreerimise tehniliste nõuete ühtlustamise 
rahvusvahelise konverentsi juhised heade kliiniliste tavade kohta peaksid olema käesoleva 
määruse osa ning seetõttu moodustama määruse lisa.

Muudatusettepanek 154
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Katses osaleja ohutuse ning kliinilise 
katse käigus saadud andmete kindluse ja 
usaldusväärsuse tagamiseks ning selleks, 
et võimaldada uuritavate ja täiendavate 
ravimite jagamist kliiniliste katsete 
tegemise kohtades kogu liidus, peaksid nii 
uuritavad kui ka täiendavad ravimid 
olema nõuetekohaselt märgistatud. 
Märgistamiseeskirjad peaksid olema 
kohandatud vastavalt katses osalejate 
ning kliinilise katse käigus saadud 
andmete stabiilsuse ja usaldusväärsuse 
suhtes tekkida võivatele ohtudele. Kui 
uuritav või täiendav ravim on vastavalt 
direktiivile 2001/83/EÜ loa saanud 
ravimina juba turule viidud, ei ole 

välja jäetud
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täiendav märgistus avatud katsete puhul 
reeglina nõutav. Lisaks leidub teatavaid 
konkreetseid ravimeid nagu 
radiofarmatseutilised preparaadid, mida 
kasutatakse diagnostilise uuritava 
ravimina – nende jaoks üldised 
märgistamiseeskirjad ei sobi, arvestades 
kliinilistes katsetes kasutatavate 
radiofarmatseutiliste preparaatide suhtes 
kehtivat ranget kontrolli.

Or. en

Selgitus

Inimtervishoius kasutatavate ravimite registreerimise tehniliste nõuete ühtlustamise 
rahvusvahelise konverentsi juhised heade kliiniliste tavade kohta peaksid olema käesoleva 
määruse osa ning seetõttu moodustama määruse lisa.

Muudatusettepanek 155
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Katses osaleja ohutuse ning kliinilise 
katse käigus saadud andmete kindluse ja 
usaldusväärsuse tagamiseks ning selleks, et 
võimaldada uuritavate ja täiendavate 
ravimite jagamist kliiniliste katsete 
tegemise kohtades kogu liidus, peaksid nii 
uuritavad kui ka täiendavad ravimid olema 
nõuetekohaselt märgistatud. 
Märgistamiseeskirjad peaksid olema 
kohandatud vastavalt katses osalejate ning 
kliinilise katse käigus saadud andmete 
stabiilsuse ja usaldusväärsuse suhtes 
tekkida võivatele ohtudele. Kui uuritav või 
täiendav ravim on vastavalt direktiivile 
2001/83/EÜ loa saanud ravimina juba 
turule viidud, ei ole täiendav märgistus 
avatud katsete puhul reeglina nõutav. 
Lisaks leidub teatavaid konkreetseid 
ravimeid nagu radiofarmatseutilised 

(41) Katses osaleja ohutuse ning kliinilise 
katse käigus saadud andmete kindluse ja 
usaldusväärsuse tagamiseks ning selleks, et 
võimaldada uuritavate ja täiendavate 
ravimite jagamist kliiniliste katsete 
tegemise kohtades kogu liidus, peaksid nii 
uuritavad kui ka täiendavad ravimid olema 
nõuetekohaselt märgistatud. 
Märgistamiseeskirjad peaksid olema 
kohandatud vastavalt katses osalejate ning 
kliinilise katse käigus saadud andmete 
stabiilsuse ja usaldusväärsuse suhtes 
tekkida võivatele ohtudele. Kui uuritav või 
täiendav ravim on keskmise või madala 
riskitasemega katsete korral vastavalt 
direktiivile 2001/83/EÜ loa saanud 
ravimina juba turule viidud, ei ole täiendav 
märgistus avatud katsete puhul reeglina 
nõutav. Kasutu ja sobimatu märgistamise 
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preparaadid, mida kasutatakse diagnostilise 
uuritava ravimina – nende jaoks üldised 
märgistamiseeskirjad ei sobi, arvestades 
kliinilistes katsetes kasutatavate 
radiofarmatseutiliste preparaatide suhtes 
kehtivat ranget kontrolli.

asemel ning kooskõlas 2009. aasta heade 
tootmistavadega (13. lisa, artikkel 27) võib 
sellistel uuringutel osalejatele anda 
teabelehe või kaardi katset puudutava 
kasuliku teabega ning paluda neil see 
alles hoida. Lisaks leidub teatavaid 
konkreetseid ravimeid nagu 
radiofarmatseutilised preparaadid, mida 
kasutatakse diagnostilise uuritava ravimina 
– nende jaoks üldised märgistamiseeskirjad 
ei sobi, arvestades kliinilistes katsetes 
kasutatavate radiofarmatseutiliste 
preparaatide suhtes kehtivat ranget 
kontrolli.

Or. en

Selgitus

Sätet selgitab müügiloa staatuse järgi jaotamine.

Muudatusettepanek 156
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Kliinilise katse sponsor võib asuda 
kolmandas riigis. Järelevalve ja kontrolli 
hõlbustamiseks peaks kolmandas riigis 
asuv sponsor määrama liidus asuva 
kontaktisiku, et võimaldada liikmesriigi 
pädeval asutusel sponsoriga suhelda. 
Kontaktisik võib olla füüsiline või 
juriidiline isik.

(44) Kliinilise katse sponsor võib asuda 
kolmandas riigis. Järelevalve ja kontrolli 
hõlbustamiseks peaks kolmandas riigis 
asuv sponsor määrama liidus asuva 
seadusliku esindaja, et võimaldada 
liikmesriigi pädeval asutusel sponsoriga 
suhelda.

Or. en

Selgitus

Seadusliku esindaja ja mitte üksnes kontaktisiku olemasolu on vajalik järelevalve ja kontrolli 
lihtsustamiseks eelkõige sponsori vastutuse korral, isegi kui viimane asub kolmandas riigis.
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Muudatusettepanek 157
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Kliiniliste katsete puhul ravimitega, 
millel puudub luba või juhul kui 
sekkumisega kaasneb märkimisväärne risk 
osalejale, peaks olema tagatud nende 
kahjude hüvitamine, mille hüvitamist on 
kehtivate õigusaktide kohaselt taotletud.

(46) Kliiniliste katsete puhul ravimitega, 
millel puudub luba või juhul kui 
sekkumisega kaasneb märkimisväärne risk 
osalejale, peaks olema tagatud nende 
kahjude hüvitamine, mille hüvitamist on 
kehtivate õigusaktide kohaselt taotletud. 
Alati tuleb siiski tagada osaleja 
õiguskaitse ning määruse alusel muutuv 
kahjuhüvitisi puudutav 
valmisolekukohustus ei või viia 
õiguskaitset vähendavate arenguteni.

Or. fi

Muudatusettepanek 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Kliiniliste katsete puhul ravimitega, 
millel puudub luba või juhul kui 
sekkumisega kaasneb märkimisväärne risk 
osalejale, peaks olema tagatud nende 
kahjude hüvitamine, mille hüvitamist on 
kehtivate õigusaktide kohaselt taotletud.

(46) Kliiniliste katsete puhul ravimitega, 
millel puudub luba, või ravimitega, millel 
on luba, kuid mida kasutatakse väljaspool 
loas sätestatud kasutusala tavapärasest 
hooldusest erinevas ravikavas, või juhul 
kui diagnostilise protseduuriga kaasneb 
märkimisväärne risk osalejale, peaks olema 
tagatud nende kahjude hüvitamine, mille 
hüvitamist on kehtivate õigusaktide 
kohaselt taotletud.

Or. en

Selgitus

Kahjude hüvitamine peaks olema tagatud ka juhul, kui müügiloaga uuritavat ravimit 



AM\928644ET.doc 55/70 PE506.158v01-00

ET

kasutatakse väljaspool tavahooldust või kui diagnostilise protseduuriga (parem sõnastus kui 
sekkumine) kaasneb märkimisväärne risk.

Muudatusettepanek 159
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Praegu saab selliseid kahjusid 
hüvitada kindlustuse kaudu. Kindlustus 
võib katta kahjud, mille hüvitamise peavad 
määratud vastutuse korral katses osalejale 
tasuma sponsor ja uurija. Kindlustus võib 
katses osaleja tasuda ka otse, sponsorile või 
uurijale eelnevat vastutust kehtestamata. 
Kogemus näitab, et kindlustusturg on 
väike ja kindlustuskaitse kulud 
ebaproportsionaalselt kõrged. Pealegi on 
vastutuse normid liikmesriigiti väga 
erinevad ja seetõttu on kindlustuse 
saamine vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele rahvusvaheliste katsete 
sponsorite jaoks keeruline ja koormav. 
Sellepärast peaks iga liikmesriik looma 
riikliku hüvitamismehhanismi, mis 
hüvitab osalejatele kahjud vastavalt 
konkreetse liikmesriigi seadustele.

(47) Praegu saab selliseid kahjusid 
hüvitada kindlustuse kaudu. Kindlustus 
võib katta kahjud, mille hüvitamise peavad 
määratud vastutuse korral katses osalejale 
tasuma sponsor ja uurija. Kindlustus võib 
katses osaleja tasuda ka otse, sponsorile või 
uurijale eelnevat vastutust kehtestamata. 

Or. el

Selgitus

Kliiniline katse hõlmab nii kasu kui ka teatud juhtudel riski, ning kui riskid katab riiklik 
hüvitamismehhanism, kandub lõppkulu üle liikmesriigi kodanikele.

Muudatusettepanek 160
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47



PE506.158v01-00 56/70 AM\928644ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Praegu saab selliseid kahjusid 
hüvitada kindlustuse kaudu. Kindlustus 
võib katta kahjud, mille hüvitamise peavad 
määratud vastutuse korral katses osalejale 
tasuma sponsor ja uurija. Kindlustus võib 
katses osaleja tasuda ka otse, sponsorile või 
uurijale eelnevat vastutust kehtestamata. 
Kogemus näitab, et kindlustusturg on väike 
ja kindlustuskaitse kulud 
ebaproportsionaalselt kõrged. Pealegi on 
vastutuse normid liikmesriigiti väga 
erinevad ja seetõttu on kindlustuse 
saamine vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele rahvusvaheliste katsete 
sponsorite jaoks keeruline ja koormav. 
Sellepärast peaks iga liikmesriik looma
riikliku hüvitamismehhanismi, mis hüvitab 
osalejatele kahjud vastavalt konkreetse 
liikmesriigi seadustele.

(47) Praegu saab selliseid kahjusid 
hüvitada kindlustuse kaudu. Kindlustus 
võib katta kahjud, mille hüvitamise peavad 
määratud vastutuse korral katses osalejale 
tasuma sponsor ja uurija. Kindlustus võib 
katses osaleja tasuda ka otse, sponsorile või 
uurijale eelnevat vastutust kehtestamata. 
Kogemus näitab, et kindlustusturg on väike 
ja kindlustuskaitse kulud kõrged, eriti 
mitteärilisel eesmärgil tegutsevate 
sponsorite jaoks. Selleks et edendada 
kahju hüvitamist mitteärilisel eesmärgil 
tegutsevate sponsorite poolt, peaks iga 
liikmesriik looma riikliku 
hüvitamismehhanismi, mis hüvitab 
osalejatele kahjud vastavalt konkreetse
liikmesriigi seadustele. Riikliku 
hüvitamismehhanismi kasutamine peaks 
olema tasuta või mõõduka tasu eest ning 
peaks piirduma kliiniliste katsetega, mis ei 
ole mõeldud ravimile müügiloa 
saamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Praegu saab selliseid kahjusid 
hüvitada kindlustuse kaudu. Kindlustus 
võib katta kahjud, mille hüvitamise peavad 
määratud vastutuse korral katses osalejale 
tasuma sponsor ja uurija. Kindlustus võib 
katses osaleja tasuda ka otse, sponsorile või 
uurijale eelnevat vastutust kehtestamata. 
Kogemus näitab, et kindlustusturg on väike 
ja kindlustuskaitse kulud 
ebaproportsionaalselt kõrged. Pealegi on 

(47) Praegu saab selliseid kahjusid 
hüvitada kindlustuse kaudu. Kindlustus 
võib katta kahjud, mille hüvitamise peavad 
määratud vastutuse korral katses osalejale 
tasuma sponsor ja uurija. Kindlustus võib 
katses osaleja tasuda ka otse, sponsorile või 
uurijale eelnevat vastutust kehtestamata. 
Kindlustus võib katta ka pikaajalise või 
keskmise kestusega füüsiliste vigastuste, 
valu ja kannatuste ravikulud. Kogemus 
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vastutuse normid liikmesriigiti väga 
erinevad ja seetõttu on kindlustuse saamine 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
rahvusvaheliste katsete sponsorite jaoks 
keeruline ja koormav. Sellepärast peaks iga 
liikmesriik looma riikliku 
hüvitamismehhanismi, mis hüvitab 
osalejatele kahjud vastavalt konkreetse 
liikmesriigi seadustele.

näitab, et kindlustusturg on väike ja 
kindlustuskaitse kulud 
ebaproportsionaalselt kõrged. Pealegi on 
vastutuse normid liikmesriigiti väga 
erinevad ja seetõttu on kindlustuse saamine 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
rahvusvaheliste katsete sponsorite jaoks 
keeruline ja koormav. Sellepärast peaks iga 
liikmesriik looma riikliku 
hüvitamismehhanismi, mis hüvitab 
osalejatele kahjud vastavalt konkreetse 
liikmesriigi seadustele ning tagab 
patsientidele selge ja kättesaadava teabe 
hüvitussüsteemidele juurdepääsu 
lihtsustamiseks.

Or. en

Selgitus

Kehtivate riikliku ja rahvusvahelise tasandi õigusaktide kohaselt võib kindlustus hõlmata 
rahasummat psühholoogiliste ja sotsiaalsete ning majanduslike kahjude hüvitamiseks ning 
see võib katta pikaajaliste või keskmise kestusega füüsiliste vigastuste ravikulud. Lisaks 
näitab kogemus, et uuringutes osalejatel on kehtivate riiklike seaduste alusel üsna raske 
hüvitist saada, kuna seadused hõlmavad piiranguid ja tingimusi, mis ei ole enne katse algust 
teada.

Muudatusettepanek 162
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Praegu saab selliseid kahjusid 
hüvitada kindlustuse kaudu. Kindlustus 
võib katta kahjud, mille hüvitamise peavad 
määratud vastutuse korral katses osalejale 
tasuma sponsor ja uurija. Kindlustus võib 
katses osaleja tasuda ka otse, sponsorile või 
uurijale eelnevat vastutust kehtestamata. 
Kogemus näitab, et kindlustusturg on väike 
ja kindlustuskaitse kulud 
ebaproportsionaalselt kõrged. Pealegi on 
vastutuse normid liikmesriigiti väga 

(47) Praegu saab selliseid kahjusid 
hüvitada kindlustuse kaudu. Kindlustus 
võib katta kahjud, mille hüvitamise peavad 
määratud vastutuse korral katses osalejale 
tasuma sponsor ja uurija. Kindlustus võib 
katses osaleja tasuda ka otse, sponsorile või 
uurijale eelnevat vastutust kehtestamata. 
Kogemus näitab, et kindlustusturg on väike 
ja kindlustuskaitse kulud 
ebaproportsionaalselt kõrged. Pealegi on 
vastutuse normid liikmesriigiti väga 
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erinevad ja seetõttu on kindlustuse saamine 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
rahvusvaheliste katsete sponsorite jaoks 
keeruline ja koormav. Sellepärast peaks iga 
liikmesriik looma riikliku 
hüvitamismehhanismi, mis hüvitab 
osalejatele kahjud vastavalt konkreetse 
liikmesriigi seadustele.

erinevad ja seetõttu on kindlustuse saamine 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
rahvusvaheliste katsete sponsorite jaoks 
keeruline ja koormav. Sellepärast peaks iga 
liikmesriik looma riikliku 
hüvitamismehhanismi, mis hüvitab 
osalejatele kahjud vastavalt konkreetse 
liikmesriigi seadustele. Traditsiooniliselt 
toimivaid kindlustuspõhiseid lahendusi 
peetakse siiski aktsepteeritavaks riiklike 
hüvitamismehhanismide või iseseisvate 
lahendustena.

Or. fi

Muudatusettepanek 163
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Praegu saab selliseid kahjusid 
hüvitada kindlustuse kaudu. Kindlustus 
võib katta kahjud, mille hüvitamise peavad 
määratud vastutuse korral katses osalejale 
tasuma sponsor ja uurija. Kindlustus võib 
katses osaleja tasuda ka otse, sponsorile või 
uurijale eelnevat vastutust kehtestamata. 
Kogemus näitab, et kindlustusturg on väike 
ja kindlustuskaitse kulud 
ebaproportsionaalselt kõrged. Pealegi on 
vastutuse normid liikmesriigiti väga 
erinevad ja seetõttu on kindlustuse saamine 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
rahvusvaheliste katsete sponsorite jaoks 
keeruline ja koormav. Sellepärast peaks 
iga liikmesriik looma riikliku 
hüvitamismehhanismi, mis hüvitab 
osalejatele kahjud vastavalt konkreetse 
liikmesriigi seadustele.

(47) Praegu saab selliseid kahjusid 
hüvitada kindlustuse kaudu. Kindlustus 
võib katta kahjud, mille hüvitamise peavad 
määratud vastutuse korral katses osalejale 
tasuma sponsor ja uurija. Kindlustus võib 
katses osaleja tasuda ka otse, sponsorile või 
uurijale eelnevat vastutust kehtestamata. 
Kogemus näitab, et kindlustusturg on väike 
ja kindlustuskaitse kulud 
ebaproportsionaalselt kõrged. Pealegi on 
vastutuse normid liikmesriigiti väga 
erinevad ja seetõttu on kindlustuse saamine 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
rahvusvaheliste katsete sponsorite jaoks 
keeruline ja koormav. Liikmesriigid 
edendavad ja toetavad teadusuuringuid. 
Sellel otstarbel on kasulik analüüsida 
võimalusi spetsiaalsete 
hüvitamismehhanismide loomiseks 
Euroopa tasandil. Selliste mehhanismide 
kasutamine võib hõlmata tasu nõudmist, 
millel on mittetulunduslik alus ning mis 
määratakse kindlaks, võttes arvesse 
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kliinilise katse riski, kahju tõenäosust ja 
oodatavat kasu katses osalejatele.

Or. el

Selgitus

Kuigi esialgne ettepanek kujutab endast sammu õiges suunas, ei toimiks see võrdselt kõigi 
patsientide kasuks. Kõigil liikmesriikidel ei ole kogemusi ja pädevust riikliku mehhanismi 
osas, mistõttu saavutataks tulemused patsientidele eri kiirustel. Seega varieeruks samas 
rahvusvahelises uuringus osalevate patsientide ravi nende asukohariigist sõltuvalt. 
Lahenduseks võib olla spetsiaalsete hüvitamismehhanismide loomine, milles kasutatakse 
kogemusi ja koostöövõimalusi Euroopa tasandil.

Muudatusettepanek 164
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Teabe liikumise ühtlustamiseks ja 
lihtsustamiseks sponsorite ja liikmesriikide 
ning liikmesriikide endi vahel peaks 
komisjon looma portaali kaudu 
juurdepääsetava andmebaasi ning seda 
haldama.

(51) Teabe liikumise ühtlustamiseks ja 
lihtsustamiseks sponsorite ja liikmesriikide 
ning liikmesriikide endi vahel peaks 
komisjon looma portaali kaudu 
juurdepääsetava andmebaasi ning seda 
haldama. Komisjon ja liikmesriigid 
peaksid parandama üldsuse teadlikkust 
portaali olemasolu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Teabe liikumise ühtlustamiseks ja 
lihtsustamiseks sponsorite ja liikmesriikide 
ning liikmesriikide endi vahel peaks 

(51) Teabe liikumise ühtlustamiseks ja 
lihtsustamiseks sponsorite ja liikmesriikide 
ning liikmesriikide endi vahel peaks 
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komisjon looma portaali kaudu 
juurdepääsetava andmebaasi ning seda 
haldama.

Euroopa Ravimiamet komisjoni nimel
looma portaali kaudu juurdepääsetava 
andmebaasi ning seda haldama.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Andmebaas peaks sisaldama kogu 
kliinilise katsega seotud asjakohast teavet. 
Katses osalevate andmesubjektide 
isikuandmeid ei tohiks andmebaasi 
salvestada. Andmebaasis sisalduv teave 
peaks olema avalik, välja arvatud juhul kui 
konkreetsetel põhjustel ei tohi mingit osa 
teabest avalikustada Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklite 7 ja 8 kohaste 
eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse 
õiguste kaitsmise tõttu.

(52) Andmebaas peaks sisaldama kogu 
kliinilise katsega seotud asjakohast teavet 
ning võimaldama objektiivse teabe 
avalikku levitamist, et toetada Euroopa 
teadusuuringuid ja tõsta rahvatervisealast 
teadlikkust. Andmebaas ei tohiks pärssida 
Euroopa tööstuse innovatsiooni ja 
konkurentsivõimet. Katses osalevate 
andmesubjektide isikuandmeid ei tohiks 
andmebaasi salvestada ja see ei tohiks 
piirata ärihuvide kaitset, sealhulgas 
intellektuaalomandit, nagu on sätestatud 
määruse 1049/2001 artiklis 4. 
Andmebaasis sisalduv teave peaks olema 
avalik, välja arvatud juhul kui 
konkreetsetel põhjustel ei tohi mingit osa 
teabest avalikustada Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklite 7 ja 8 kohaste 
eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse 
õiguste kaitsmise või määruse 1049/2001 
artiklis 4 ette nähtud konfidentsiaalsete 
kaubanduslike andmete kaitse tõttu. 

Or. en

Selgitus

Andmebaas peaks võimaldama avalikult levitada meditsiiniuuringute uusimaid edusamme 
puudutavat usaldusväärset teavet, järgides seejuures ravimitööstuse – mis rahastab ise 
ligikaudu 60 % Euroopa kliinilistest katsetest – konkurentsivõimest tulenevaid nõudeid. 
Avalikustamine peaks tagama isikuandmete ja konfidentsiaalsete kaubanduslike andmete 
kaitse, et vältida kliinilises katses osalevate patsientide stigmatiseerimist ning ebaausa 



AM\928644ET.doc 61/70 PE506.158v01-00

ET

konkurentsi soodustamist, mis võib ohustada Euroopa meditsiiniuuringute konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 167
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Andmebaas peaks sisaldama kogu 
kliinilise katsega seotud asjakohast teavet. 
Katses osalevate andmesubjektide 
isikuandmeid ei tohiks andmebaasi 
salvestada. Andmebaasis sisalduv teave 
peaks olema avalik, välja arvatud juhul kui 
konkreetsetel põhjustel ei tohi mingit osa 
teabest avalikustada Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklite 7 ja 8 kohaste 
eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse 
õiguste kaitsmise tõttu.

(52) Andmebaas peaks sisaldama kogu 
kliinilise katsega seotud asjakohast teavet. 
Kõik kliinilised katsed peaksid olema 
andmebaasis registreeritud enne nendega 
alustamist. Katsetes osalejate värbamise 
algus- ja lõpukuupäevad peaksid samuti 
andmebaasis kajastuma. Sponsoritel 
peaks olema võimalik kanda see teave otse 
andmebaasi, ilma liikmesriike eraldi 
teavitamata. Katses osalevate 
andmesubjektide isikuandmeid ei tohiks 
andmebaasi salvestada. Andmebaasis 
sisalduv teave peaks olema avalik, välja 
arvatud juhul kui konkreetsetel põhjustel ei 
tohi mingit osa teabest avalikustada 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 7 
ja 8 kohaste eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse õiguste kaitsmise tõttu.

Or. en

Selgitus

Praegu tuleb mitmes riigis teatada esimesest katses osalevast patsiendist ning sellega seotud 
paberitöö on liialt koormav teabe jaoks, mille võiks lihtsalt otse ELi andmebaasi sisestada. 
Samuti soovitame, et rahvusvaheliste katsete puhul tuleks teatada ainult esimesest ja 
viimasest uuringus osalevast patsiendist (mitte riikide kaupa). Värbamise lõppedes peaks 
sponsoril ühtlasi olema võimalik märgistada riigid, mis kokkuvõttes patsiente ei värvanud.

Muudatusettepanek 168
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Andmebaas peaks sisaldama kogu 
kliinilise katsega seotud asjakohast teavet. 
Katses osalevate andmesubjektide 
isikuandmeid ei tohiks andmebaasi 
salvestada. Andmebaasis sisalduv teave 
peaks olema avalik, välja arvatud juhul kui 
konkreetsetel põhjustel ei tohi mingit osa 
teabest avalikustada Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklite 7 ja 8 kohaste 
eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse 
õiguste kaitsmise tõttu.

(52) Andmebaas peaks sisaldama kogu 
kliinilise katsega seotud asjakohast teavet 
ning see peaks olema avalikult 
kättesaadav. Katses osalevate 
andmesubjektide isikuandmeid ei tohiks 
andmebaasi salvestada. Andmebaasis 
sisalduv teave peaks olema avalik, välja 
arvatud juhul kui konkreetsetel põhjustel ei 
tohi mingit osa teabest avalikustada 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 7 
ja 8 kohaste eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse õiguste kaitsmise tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52 a) Konfidentsiaalsed kaubanduslikud 
andmed tuleks tuvastada ning need 
peaksid olema kaitstud, et vältida 
patsientide huvide ja/või sponsorite 
konkurentsivõime kahjustamist.

Or. en

Selgitus

Avalikustamine peaks tagama isikuandmete ja konfidentsiaalsete kaubanduslike andmete 
kaitse, et vältida kliinilises katses osalevate patsientide stigmatiseerimist ning ebaausa 
konkurentsi soodustamist, mis võib ohustada Euroopa meditsiiniuuringute konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 170
Antonyia Parvanova
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52 b) Kliiniliste katsete tulemused ning 
kliinilise katse andmed kujutavad endast 
olulist teabeallikat ravimi või toimeaine 
biomeditsiini- ja rahvatervisealaste 
teadusuuringute jätkamiseks ning need 
peaksid olema avalikud, et toetada ja 
edendada ravimi ja selle kliiniliste, 
farmakoloogiliste või muude 
farmakodünaamiliste mõjude või selle 
suhtelise efektiivsuse ja tõhususega 
seonduvate sõltumatute teadusuuringute 
arengut. Enne kliinilise katse andmete 
avaldamist tuleks ravimi müügiloa 
staatust siiski nõuetekohaselt kaaluda, et 
vältida müügiloa menetluse või ELi turul 
toimiva konkurentsidünaamika häirimist, 
edendades samas ELis tehtavate kliiniliste 
uuringute atraktiivsust ja pikaajalist 
elujõulisust.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52 c) Ravimite kliiniliste katsete andmete 
kättesaadavus, väljastamine ja töötlemine 
pärast müügiloa taotluse üle 
otsustusprotsessi lõppemist peaks 
toimuma isikuandmeid kaitstes ning see 
peaks vastama konkreetsetele suunistele, 
et määrata ja tagada hea analüüsitava, 
kliinilise katse andmeformaadid, 
tegevuseeskirjad ning muud õiguslikud 
aspektid. Need suunised peaksid toetama 
optimaalset läbipaistvuse ja avaliku teabe 
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taset, tagades usaldusväärsete 
teadusuuringute arengu ning vältides 
teabe kallutamist või väärkasutust.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Käesolevas määruses esitatud 
tegevuste läbiviimiseks peaks 
liikmesriikidel olema õigus küsida tasu.
Liikmesriigid ei peaks aga nõudma 
mitmekordsete maksete tasumist ühes 
liikmesriigis kliinilise katse loataotlust 
hindavatele eri asutustele.

(55) Käesolevas määruses esitatud 
tegevuste läbiviimiseks peaks 
liikmesriikidel olema õigus küsida tasu, 
kooskõlas iga liikmesriigi praktikaga.

Or. el

Muudatusettepanek 173
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 a) Dokumentidega tutvumise õigust 
tunnustatakse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas. Eelkõige sätestatakse artiklis 42 
õigus tutvuda liidu institutsioonide, 
organite, asutuste ja ametite 
dokumentidega sõltumata dokumendi 
andmekandjast. Need eeskirjad tuleks 
säilitada.

Or. en
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Muudatusettepanek 174
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Ilma et see piiraks ravi kulude ja 
hüvitamise riiklikke süsteeme, ei peaks 
katses osalejad ise uuritavate ravimite eest 
maksma.

(60) Ilma et see piiraks ravi kulude ja 
hüvitamise riiklikke süsteeme, ei peaks 
katses osalejad ise uuritavate ravimite eest 
maksma. Madala ja keskmise 
riskitasemega katsete korral (kui ravikava 
järgib tavahooldust) ning kui uurija 
algatatud katse esmane eesmärk ei ole 
registreerimine, peaks uuritava ravimi 
kulud katma riiklik tervishoiusüsteem.

Or. en

Selgitus

Tuleks hõlbustada katseid, mis võrdlevad müügiloaga tooteid loa saanud näidustuste või 
tavahooldusele vastava ravikava korral. Kuna ravi kirjutatakse nagunii välja, ei mõjuta see 
tervishoiusüsteemide eelarvet.

Muudatusettepanek 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62 a) Vastavalt komisjoni teatisele 
„Üleilmastumise ajastu terviklik 
tööstuspoliitika. Jätkusuutlikkus ja 
konkurentsivõime kesksele kohale” peab 
õigusaktide hindamine muutuma aruka 
reguleerimise lahutamatuks osaks. Selleks 
et käesolev määrus suudaks kliiniliste 
katsete korralduse ja läbiviimise 
teadusliku, tehnilise ja meditsiinilise 
arenguga sammu pidada ja teiste 
õigussätetega ühilduda, peaks komisjon 
määrusega seotud kogemuse ja määruse 
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toimimise kohta korrapäraselt aru andma 
ja esitama oma järeldused parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus

Edusammud tehnoloogias ja meditsiinilises teadmises tähendavad, et kliinilised katsed 
arenevad kiiresti. Läbivaatamisklausel tagab, et määruses tehakse kiiresti vajalikud 
muudatused.

Muudatusettepanek 176
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64 a) Nagu on märgitud komisjoni 
teatises „Üleilmastumise ajastu terviklik 
tööstuspoliitika. Jätkusuutlikkus ja 
konkurentsivõime kesksele kohale”, peab 
õigusaktide hindamine muutuma aruka 
reguleerimise lahutamatuks osaks. Selleks 
et käesolev määrus suudaks kliiniliste 
katsete korralduse ja läbiviimise 
teadusliku ja tehnilise arenguga sammu 
pidada ja teiste õigussätetega ühilduda, 
peaks komisjon määrusega seotud 
kogemuse ja määruse toimimise kohta 
korrapäraselt aru andma ja sellega 
seonduvaid järeldusi esitama.

Or. en

Selgitus

Tuleb sisse seada määruse korrapärane läbivaatamine, et tagada selle sobivus eesmärgiga 
ning et see toetaks teaduse ja tehnoloogia arenguid.

Muudatusettepanek 177
Roberta Angelilli
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Käesolev määrus on kooskõlas 
peamiste rahvusvaheliste 
juhenddokumentidega kliiniliste katsete 
kohta nagu Maailma Arstide Liidu Helsingi 
deklaratsiooni hiliseim (2008. aasta) 
versioon ja head kliinilised tavad, mis 
põhinevad Helsingi deklaratsioonil.

(63) Käesolev määrus on kooskõlas 
Euroopa Nõukogu 1997. aasta 
inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni 
ja selle 2005. aasta lisaprotokolliga 
biomeditsiiniliste teadusuuringute kohta 
ning rahvusvahelise lapse õiguste 
konventsiooniga (ÜRO, 1989). See on
kooskõlas peamiste rahvusvaheliste 
juhenddokumentidega kliiniliste katsete 
kohta nagu Maailma Arstide Liidu Helsingi 
deklaratsiooni hiliseim (2008. aasta) 
versioon ja inimtervishoius kasutatavate 
ravimite registreerimise tehniliste nõuete 
ühtlustamise rahvusvahelise konverentsi 
head kliinilised tavad, mis põhinevad 
Helsingi deklaratsioonil. Arvestatud on ka 
Maailma Terviseorganisatsiooni ja 
Meditsiiniteaduste Rahvusvaheliste 
Organisatsioonide Nõukogu suunistega.

Or. en

Selgitus

ELi määrus peab olema kooskõlas rahvusvaheliste lepingutega, nagu Euroopa Nõukogu 
1997. aasta inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon ja selle 2005. aasta lisaprotokoll 
biomeditsiiniliste teadusuuringute kohta ning lapse õiguste konventsioon, mille on 
ratifitseerinud mitu ELi liikmesriiki.

Muudatusettepanek 178
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Kuna käesoleva määruse eesmärki 
(tagada terves ELis kliiniliste katsete 
andmete kindlus ja usaldusväärsus, 

(66) Kuna käesoleva määruse eesmärki 
(tagada terves ELis kliiniliste katsete 
andmete kindlus ja usaldusväärsus, 
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kindlustades samas katses osalejate 
ohutuse ja õigused) ei suuda liikmesriigid 
piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja 
toime tõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Nimetatud 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
kaugemale sellest, mis on vajalik 
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks,

kindlustades samas katses osalejate 
ohutuse ja õigused ja heaolu) ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada ning selle 
ulatuse ja toime tõttu on seda parem 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus kaugemale sellest, 
mis on vajalik kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks,

Or. en

Selgitus

Kavandatava määruse artikli 3 ning Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsiooni (Soul, 
2008), mis käsitleb inimestega läbiviidavate meditsiiniuuringute eetikapõhimõtteid, artikli 6 
kohaselt tuleks prioriteediks seada inimeste ohutus, õigused ja heaolu.

Muudatusettepanek 179
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Kuna käesoleva määruse eesmärki 
(tagada terves ELis kliiniliste katsete 
andmete kindlus ja usaldusväärsus, 
kindlustades samas katses osalejate 
ohutuse ja õigused) ei suuda liikmesriigid 
piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja 
toime tõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Nimetatud 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
kaugemale sellest, mis on vajalik 
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks,

(66) Kuna käesoleva määruse eesmärki 
(tagada terves ELis kliiniliste katsete 
andmete kindlus ja usaldusväärsus, 
kindlustades samas katses osalejate 
ohutuse, heaolu ja õigused) ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada ning selle 
ulatuse ja toime tõttu on seda parem 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus kaugemale sellest, 
mis on vajalik kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks,

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas kavandatava määruse artikliga 3.

Muudatusettepanek 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66 a) Määrust hinnatakse ja vajaduse 
korral uuendatakse selle paindlikkuse 
tagamiseks iga viie aasta järel. Pidev 
hindamisprotsess on uute innovatsioonide 
võimaldamiseks asendamatu ka tulevikus 
pidevalt areneva meditsiini vaatenurgast. 
Praeguse direktiivi bürokraatiakoormat 
peetakse teadust ja patsientide parima 
võimaliku ravi saamise õigust piiravaks 
teguriks. Määruse mõjusid 
administratiivsele koormusele tuleb 
seepärast regulaarselt jälgida ning tagada 
hindamisprotsessi kaudu selle toimivus 
kliinilisi uuringuid toetava õigusaktina. 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
akadeemilise uurimistöö positsioonile ja 
sellele, et administratiivne koorem ei 
võtaks ressursse akadeemilise uurimistöö 
innovatsioonidelt ja et määruse alusel 
kohustuslikud uued ülesanded ei mõjuks 
negatiivselt teadlase karjääri 
atraktiivsusele. Hinnata tuleb ka 
avalikkuse põhimõtte tähendust Euroopa 
atraktiivsusele teaduskeskkonnana ning 
tasakaalu üksikisiku andmekaitse, 
intellektuaalomandi ning lepinguliste, 
patendi- ja immateriaalsete õiguste vahel. 
Hindamisprotsessis tuleb lisaks vaadelda 
määruse mõju sellele, kas kliiniliste 
uuringute asemel tehakse varasemast 
rohkem katselist ravi, mis avaldab 
ebasoovitavat mõju patsientide ohutusele 
ning katsetulemuste usaldusväärsusele.
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Or. fi


