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Tarkistus 75
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kliinisissä lääketutkimuksissa olisi 
suojeltava tutkittavien turvallisuutta ja
oikeuksia, ja niissä tuotettujen tietojen olisi 
oltava luotettavia ja varmoja.

(1) Kliinisissä lääketutkimuksissa olisi 
suojeltava tutkittavien turvallisuutta, 
oikeuksia ja hyvinvointia, ja niissä 
tuotettujen tietojen olisi oltava luotettavia 
ja varmoja.

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksen 3 artiklan ja Maailman lääkäriliiton Helsingin julistuksen, joka koskee 
ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen tutkimustyön eettisiä periaatteita (Soul 2008), 
6 artiklan mukaan tutkittavien turvallisuus, oikeudet ja hyvinvointi on aina asetettava 
etusijalle.

Tarkistus 76
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kliinisissä lääketutkimuksissa olisi 
suojeltava tutkittavien turvallisuutta ja
oikeuksia, ja niissä tuotettujen tietojen olisi 
oltava luotettavia ja varmoja.

(1) Kliinisissä lääketutkimuksissa olisi 
suojeltava tutkittavien turvallisuutta,
oikeuksia ja terveyttä, ja niissä tuotettujen 
tietojen olisi oltava luotettavia ja varmoja.

Or. en

Tarkistus 77
Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kliinisissä lääketutkimuksissa olisi 
suojeltava tutkittavien turvallisuutta ja 
oikeuksia, ja niissä tuotettujen tietojen olisi 
oltava luotettavia ja varmoja.

(1) Kliinisissä lääketutkimuksissa olisi 
suojeltava tutkittavien turvallisuutta ja 
oikeuksia, ja niissä tuotettujen tietojen olisi 
oltava luotettavia ja varmoja ja niiden olisi 
heijastettava väestön eroavuuksia 
ottamalla huomioon ikä- ja 
sukupuolijakauma.

Or. en

Tarkistus 78
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kliinisissä lääketutkimuksissa olisi 
suojeltava tutkittavien turvallisuutta ja 
oikeuksia, ja niissä tuotettujen tietojen olisi 
oltava luotettavia ja varmoja.

(1) Kliinisissä lääketutkimuksissa olisi 
suojeltava tutkittavien turvallisuutta ja 
oikeuksia, ja niissä tuotettujen tietojen olisi 
oltava luotettavia ja varmoja. Tutkittavien 
edun olisi aina oltava ensisijainen muihin 
intresseihin nähden.

Or. sl

Tarkistus 79
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta näiden periaatteiden 
noudattamista voidaan valvoa 
riippumattomasti, kliiniselle 
lääketutkimukselle olisi myönnettävä lupa 

(2) Jotta näiden periaatteiden 
noudattamista voidaan valvoa
riippumattomasti, kliiniselle 
lääketutkimukselle olisi myönnettävä lupa 
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etukäteen. etukäteen ja olisi varmistettava, ettei luvan 
myöntävillä tahoilla ole eturistiriitoja ja 
että he ovat riippumattomia 
toimeksiantajasta, tutkimuspaikkana 
toimivasta laitoksesta ja tutkimukseen 
osallistuvista tutkijoista.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta näiden periaatteiden 
noudattamista voidaan valvoa 
riippumattomasti, kliiniselle 
lääketutkimukselle olisi myönnettävä lupa 
etukäteen.

(2) Jotta näiden periaatteiden 
noudattamista voidaan valvoa 
riippumattomasti, kliiniselle 
lääketutkimukselle olisi myönnettävä lupa 
etukäteen ja saatava eettisen toimikunnan 
hyväksyntä ennen tutkimuksen 
aloittamista.

Or. en

Perustelu

Tämä lisäys on yhdenmukainen direktiivin 2001/20/EY 9 artiklan 1 kohdan kanssa, ja siinä 
vahvistetaan asetusehdotuksen johdanto-osan kappaleessa tutkimussuunnitelman 
etukäteisluvan periaate Maailman lääkäriliiton Helsingin julistuksen 15 artiklan (Soul 2008) 
ja lääkealan kansainvälisen harmonisointikonferenssin hyvän kliinisen tutkimustavan 
periaatteiden (ICH-GCP) 2.6 osaston mukaisesti.

Tarkistus 81
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta näiden periaatteiden 
noudattamista voidaan valvoa 
riippumattomasti, kliiniselle 
lääketutkimukselle olisi myönnettävä lupa 
etukäteen.

(2) Jotta näiden periaatteiden 
noudattamista voidaan valvoa 
riippumattomasti, kliiniselle 
lääketutkimukselle olisi myönnettävä lupa 
etukäteen ja lupaan olisi sisällyttävä 
eettisen toimikunnan suorittama 
tarkistaminen.

Or. en

Perustelu

Vaikka eettisen toimikunnan hyväksyntä on välttämätön, kannatamme vahvasti nykyistä 
ehdotusta, johon sisältyy yksi päätös jäsenvaltiota kohti. Nykyisestä sanamuodosta saa sen 
vaikutelman, että on kaksi vaihetta, mistä ei alkuunkaan ole kyse. Sanamuodon on oltava 
sellainen, että tulee selväksi, että eettinen hyväksyntä sisältyy lupaan ja sitä täsmennetään 
asetuksessa ja aikarajoja koskevassa asiassa.

Tarkistus 82
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta näiden periaatteiden 
noudattamista voidaan valvoa 
riippumattomasti, kliiniselle 
lääketutkimukselle olisi myönnettävä lupa 
etukäteen.

(2) Jotta näiden periaatteiden 
noudattamista voidaan valvoa 
riippumattomasti, kliiniselle 
lääketutkimukselle olisi myönnettävä lupa 
etukäteen. Luvan olisi katettava 
tieteelliset, eettiset ja hallinnolliset 
näkökohdat.

Or. en

Perustelu

Tieteellistä ja eettistä arviointia ei voi erottaa toisistaan.

Tarkistus 83
Margrete Auken
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Hyvän kliinisen tutkimustavan 
noudattamista ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 4 päivänä huhtikuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/20/EY 
esitettyä tällä hetkellä voimassa olevaa 
kliinisen tutkimuksen määritelmää olisi 
selkeytettävä. Tätä varten kliinisen 
tutkimuksen käsite olisi määriteltävä 
tarkemmin ottamalla käyttöön laajempi 
kliinisen tutkimuksen käsite, jonka yksi 
luokka on kliininen lääketutkimus. 
Kyseisen luokan määrittelyssä olisi 
käytettävä tarkkoja kriteerejä. Tämä 
toimintatapa noudattaa kansainvälisiä 
ohjeita ja EU:n lääkelainsäädäntöä, joka 
rakentuu käsitteiden ’kliininen tutkimus’ 
ja ’non-interventiotutkimus’ 
kahtiajakoon.

(3) Hyvän kliinisen tutkimustavan 
noudattamista ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 4 päivänä huhtikuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/20/EY 
esitettyä tällä hetkellä voimassa olevaa 
kliinisen tutkimuksen määritelmää olisi 
selkeytettävä.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2001/20/EY vanha ”kliinisen tutkimuksen” määritelmä olisi säilytettävä sen 
rinnalla, että otetaan käyttöön alhaisen interventioasteen lääketutkimukset, yhdellä 
selvennyksellä: olisi oltava selvää, että myyntiluvan myöntämisen jälkeiset turvallisuus- ja 
tehokkuustutkimukset sisältyvät kliinisen tutkimuksen määritelmään ja katetaan siten tässä 
asetuksessa. Nämä muutokset sisältyvät tarkistuksiin 3, 4 ja 5.

Tarkistus 84
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tämän asetuksen soveltamisala on 
olennaisesti sama kuin direktiivin 
2001/20/EY soveltamisala. Vaikka sitä 
sovelletaan ainoastaan ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisessä 
tutkimuksessa, sen soveltamisala on laaja, 
sillä sen ulkopuolelle jätetään vain non-
interventiotutkimukset eli lääkäreiden 
tekemät tutkimukset ilman 
lisäinterventiota. Non-
interventiotutkimukset ovat myyntiluvan 
haltijan käynnistämiä, hallinnoimia tai 
rahoittamia myyntiluvan myöntämisen 
jälkeisiä turvallisuustutkimuksia. Niihin 
voi liittyä tiedonlouhintaa. Niihin 
sovelletaan ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 
6. marraskuuta 2001 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2001/83/EY.

Or. fr

Tarkistus 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiivillä 2001/20/EY pyrittiin 
yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 
Euroopan unionissa suoritettaviin kliinisiin 
lääketutkimuksiin liittyviä hallinnollisia 
säännöksiä. Kokemus on kuitenkin 
osoittanut, että kliinisten lääketutkimusten 
sääntelyn yhdenmukaistaminen on 
toteutunut vain osittain. Tästä syystä 
erityisesti kliinisen lääketutkimuksen 
suorittaminen useammassa jäsenvaltiossa 
on hankalaa. Tieteen kehityksen perusteella 
voidaan kuitenkin olettaa, että 

(4) Direktiivillä 2001/20/EY pyrittiin 
yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 
Euroopan unionissa suoritettaviin kliinisiin 
lääketutkimuksiin liittyviä hallinnollisia 
säännöksiä. Kokemus on kuitenkin 
osoittanut, että kliinisten lääketutkimusten 
sääntelyn yhdenmukaistaminen on 
toteutunut vain osittain. Tästä syystä 
erityisesti kliinisen lääketutkimuksen 
suorittaminen useammassa jäsenvaltiossa 
on hankalaa. Tieteen kehityksen perusteella 
voidaan kuitenkin olettaa, että 
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tulevaisuudessa kliiniset lääketutkimukset 
kohdistuvat valikoidumpiin potilasryhmiin, 
kuten genomitiedon avulla määritettyihin 
alaryhmiin. Jotta tällaisiin 
lääketutkimuksiin saadaan mukaan riittävä 
määrä potilaita, saattaa olla välttämätöntä 
suorittaa lääketutkimus useammassa tai 
jopa kaikissa jäsenvaltioissa. Kliinisten 
lääketutkimusten uusien 
hyväksymismenettelyjen tavoitteena on 
helpottaa mahdollisimman monen 
jäsenvaltion mukaan ottamista. Lähes 
samanlaisten tietojen toimittamista moneen 
kertaan olisi vältettävä ja 
toimittamismenettelyjä yksinkertaistettava 
korvaamalla nykyinen menettely 
toimittamista varten perustettavalla 
yhteisellä portaalilla, jonka kautta 
hakemusasiakirjat toimitetaan 
samanaikaisesti kaikkiin asianomaisiin 
jäsenvaltioihin.

tulevaisuudessa kliiniset lääketutkimukset 
kohdistuvat valikoidumpiin potilasryhmiin, 
kuten genomitiedon avulla määritettyihin 
alaryhmiin. Jotta tällaisiin 
lääketutkimuksiin saadaan mukaan riittävä 
määrä potilaita, saattaa olla välttämätöntä 
suorittaa lääketutkimus useammassa tai 
jopa kaikissa jäsenvaltioissa. Kliinisten 
lääketutkimusten uusien 
hyväksymismenettelyjen tavoitteena on 
helpottaa mahdollisimman monen 
jäsenvaltion mukaan ottamista. Lähes 
samanlaisten tietojen toimittamista moneen 
kertaan olisi vältettävä ja 
toimittamismenettelyjä yksinkertaistettava 
korvaamalla nykyinen menettely 
toimittamista varten perustettavalla 
yhteisellä portaalilla, jonka kautta 
hakemusasiakirjat toimitetaan 
samanaikaisesti kaikkiin asianomaisiin 
jäsenvaltioihin. Portaalin tulee toimia 
turhaa hallinnollista työtä karsien niin, 
että sen käytöstä hyötyvät sekä 
monikansallisia tutkimuksia tekevät 
toimeksiantajat ja akateemiset tutkijat että 
viranomaiset

Or. fi

Tarkistus 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiivillä 2001/20/EY pyrittiin 
yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 
Euroopan unionissa suoritettaviin kliinisiin 
lääketutkimuksiin liittyviä hallinnollisia 
säännöksiä. Kokemus on kuitenkin 
osoittanut, että kliinisten lääketutkimusten 
sääntelyn yhdenmukaistaminen on 
toteutunut vain osittain. Tästä syystä 
erityisesti kliinisen lääketutkimuksen 

(4) Direktiivillä 2001/20/EY pyrittiin 
yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 
Euroopan unionissa suoritettaviin kliinisiin 
lääketutkimuksiin liittyviä hallinnollisia 
säännöksiä. Kokemus on kuitenkin 
osoittanut, että kliinisten lääketutkimusten 
sääntelyn yhdenmukaistaminen on
toteutunut vain osittain. Tästä syystä 
erityisesti kliinisen lääketutkimuksen 
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suorittaminen useammassa jäsenvaltiossa 
on hankalaa. Tieteen kehityksen perusteella 
voidaan kuitenkin olettaa, että 
tulevaisuudessa kliiniset lääketutkimukset 
kohdistuvat valikoidumpiin potilasryhmiin, 
kuten genomitiedon avulla määritettyihin 
alaryhmiin. Jotta tällaisiin 
lääketutkimuksiin saadaan mukaan riittävä 
määrä potilaita, saattaa olla välttämätöntä 
suorittaa lääketutkimus useammassa tai 
jopa kaikissa jäsenvaltioissa. Kliinisten 
lääketutkimusten uusien 
hyväksymismenettelyjen tavoitteena on 
helpottaa mahdollisimman monen 
jäsenvaltion mukaan ottamista. Lähes 
samanlaisten tietojen toimittamista moneen 
kertaan olisi vältettävä ja 
toimittamismenettelyjä yksinkertaistettava 
korvaamalla nykyinen menettely 
toimittamista varten perustettavalla 
yhteisellä portaalilla, jonka kautta 
hakemusasiakirjat toimitetaan 
samanaikaisesti kaikkiin asianomaisiin 
jäsenvaltioihin.

suorittaminen useammassa jäsenvaltiossa 
on hankalaa. Tieteen kehityksen perusteella 
voidaan kuitenkin olettaa, että 
tulevaisuudessa kliiniset lääketutkimukset 
kohdistuvat valikoidumpiin potilasryhmiin, 
kuten genomitiedon avulla määritettyihin 
alaryhmiin. Jotta tällaisiin 
lääketutkimuksiin saadaan mukaan riittävä 
määrä potilaita, saattaa olla välttämätöntä 
suorittaa lääketutkimus useammassa tai 
jopa kaikissa jäsenvaltioissa. Kliinisten 
lääketutkimusten uusien 
hyväksymismenettelyjen tavoitteena on 
helpottaa mahdollisimman monen 
jäsenvaltion mukaan ottamista. Lähes 
samanlaisten tietojen toimittamista moneen 
kertaan olisi vältettävä ja 
toimittamismenettelyjä yksinkertaistettava 
korvaamalla nykyinen menettely 
toimittamista varten perustettavalla 
yhteisellä portaalilla, jonka kautta 
hakemusasiakirjat toimitetaan 
samanaikaisesti kaikkiin asianomaisiin 
jäsenvaltioihin. Koska vain yhdessä 
jäsenvaltiossa toteutetut kliiniset 
lääketutkimukset ovat aivan yhtä 
välttämättömiä eurooppalaisen kliinisen 
tutkimuksen kannalta, tässä asetuksessa 
säädettyä menettelyä olisi sovellettava 
myös näihin kliinisiin lääketutkimuksiin. 
Näitä kliinisiä lääketutkimuksia koskevat 
hakemusasiakirjat olisi myös toimitettava 
yhteisen portaalin kautta.

Or. fr

Tarkistus 87
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Direktiivin 2001/20/EY soveltamisesta 
saatu kokemus on osoittanut myös, että 

(5) Direktiivin 2001/20/EY soveltamisesta 
saatu kokemus on osoittanut myös, että 
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tavoitetta yksinkertaistaa ja 
yhdenmukaistaa unionissa suoritettaviin 
kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviä 
hallinnollisia säännöksiä ei voida 
saavuttaa direktiivillä, vaan se voidaan 
saavuttaa ainoastaan antamalla säädös 
asetuksena. Vain asetuksella voidaan taata, 
että jäsenvaltiot arvioivat kliinisten 
lääketutkimusten lupahakemukset 
samanlaisten kriteerien pohjalta eivätkä 
osaksi kansallista lainsäädäntöä saatettujen 
toisistaan poikkeavien säädösten pohjalta. 
Tämä koskee paitsi koko 
hyväksymismenettelyä myös kaikkia muita 
kysymyksiä, joista tässä asetuksessa 
säädetään, kuten turvallisuusraportointia 
kliinisten lääketutkimusten aikana ja 
kliinisissä lääketutkimuksissa käytettävien 
lääkkeiden merkintävaatimuksia.

tavoitetta yksinkertaistaa ja 
yhdenmukaistaa unionissa suoritettaviin 
kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviä 
säännöksiä ei voida saavuttaa direktiivillä, 
vaan se voidaan saavuttaa ainoastaan 
antamalla säädös asetuksena. Vain 
asetuksella voidaan taata, että jäsenvaltiot 
arvioivat kliinisten lääketutkimusten 
lupahakemukset samanlaisten kriteerien 
pohjalta eivätkä osaksi kansallista 
lainsäädäntöä saatettujen toisistaan 
poikkeavien säädösten pohjalta. Tämä 
koskee paitsi koko hyväksymismenettelyä 
myös kaikkia muita kysymyksiä, joista 
tässä asetuksessa säädetään, kuten 
turvallisuusraportointia kliinisten 
lääketutkimusten aikana ja kliinisissä 
lääketutkimuksissa käytettävien lääkkeiden 
merkintävaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Adjektiivi hallinnollisia olisi poistettava, koska hallinnollisten näkökohtien lisäksi on tarpeen 
yhdenmukaistaa myös eettiset näkökohdat.

Tarkistus 88
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä yhteistyötä kliinisten 
lääketutkimusten lupahakemusten 
arvioinnissa. Yhteistyön ei ole kuitenkaan 
tarkoitus ulottua luonteeltaan kansallisiin 
näkökohtiin eikä kliinisiin 
lääketutkimuksiin liittyviin eettisiin 
näkökohtiin, kuten tietoiseen 
suostumukseen.

(6) Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä yhteistyötä kliinisten 
lääketutkimusten lupahakemusten 
arvioinnissa.

Or. fr
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Tarkistus 89
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä yhteistyötä kliinisten 
lääketutkimusten lupahakemusten 
arvioinnissa. Yhteistyön ei ole kuitenkaan 
tarkoitus ulottua luonteeltaan kansallisiin 
näkökohtiin eikä kliinisiin 
lääketutkimuksiin liittyviin eettisiin 
näkökohtiin, kuten tietoiseen 
suostumukseen.

(6) Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä yhteistyötä kliinisten 
lääketutkimusten lupahakemusten 
arvioinnissa. Yhteistyön ei ole kuitenkaan 
tarkoitus ulottua luonteeltaan kansallisiin 
näkökohtiin.

Or. en

Tarkistus 90
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien 
hakemusasiakirjojen arvioinnille 
asetettavien määräaikojen olisi oltava 
riittävän pitkät asiakirjojen arvioimiseksi 
asianmukaisesti, mutta samalla olisi 
varmistettava, että uudet ja innovatiiviset 
hoidot saadaan nopeasti käyttöön ja että 
unioni pysyy houkuttelevana 
tutkimuspaikkana. Tätä taustaa vasten 
direktiivissä 2001/20/EY otettiin käyttöön 
hiljaisen hyväksymisen käsite. Käsite olisi 
säilytettävä määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi. Kansanterveydellisissä 
kriisitilanteissa jäsenvaltioiden olisi 
voitava arvioida ja hyväksyä kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemus nopeasti. 

(8) Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien 
hakemusasiakirjojen arvioinnille 
asetettavien määräaikojen olisi oltava 
riittävän pitkät asiakirjojen arvioimiseksi 
asianmukaisesti, mutta samalla olisi 
varmistettava, että uudet ja innovatiiviset 
hoidot saadaan nopeasti käyttöön ja että 
unioni pysyy houkuttelevana 
tutkimuspaikkana. Tätä taustaa vasten 
direktiivissä 2001/20/EY otettiin käyttöön 
hiljaisen hyväksymisen käsite. Käsite olisi 
säilytettävä määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi. Jos asianomainen 
jäsenvaltio ja raportoiva jäsenvaltio eivät 
toimita arviointiraporttia, arviointia tai 
päätöstä määräaikojen puitteissa, 
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Sen vuoksi hyväksymiselle ei pitäisi 
vahvistaa vähimmäismääräaikoja.

hiljaisen hyväksymisen periaatetta olisi 
sovellettava automaattisesti.
Kansanterveydellisissä kriisitilanteissa 
jäsenvaltioiden olisi voitava arvioida ja 
hyväksyä kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemus nopeasti. Sen vuoksi 
hyväksymiselle ei pitäisi vahvistaa 
vähimmäismääräaikoja.

Or. fr

Tarkistus 91
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien 
hakemusasiakirjojen arvioinnille 
asetettavien määräaikojen olisi oltava 
riittävän pitkät asiakirjojen arvioimiseksi 
asianmukaisesti, mutta samalla olisi 
varmistettava, että uudet ja innovatiiviset 
hoidot saadaan nopeasti käyttöön ja että 
unioni pysyy houkuttelevana 
tutkimuspaikkana. Tätä taustaa vasten 
direktiivissä 2001/20/EY otettiin käyttöön 
hiljaisen hyväksymisen käsite. Käsite olisi 
säilytettävä määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi. Kansanterveydellisissä 
kriisitilanteissa jäsenvaltioiden olisi 
voitava arvioida ja hyväksyä kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemus nopeasti. 
Sen vuoksi hyväksymiselle ei pitäisi 
vahvistaa vähimmäismääräaikoja.

(8) Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien 
hakemusasiakirjojen arvioinnille 
asetettavien määräaikojen olisi oltava 
riittävän pitkät asiakirjojen arvioimiseksi 
asianmukaisesti, mutta samalla olisi 
varmistettava, että uudet ja innovatiiviset 
hoidot saadaan nopeasti käyttöön ja että 
unioni pysyy houkuttelevana 
tutkimuspaikkana. Tätä taustaa vasten 
direktiivissä 2001/20/EY otettiin käyttöön 
hiljaisen hyväksymisen käsite. Käsite olisi 
säilytettävä määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi, elleivät jäsenvaltiot 
ilmoita, että vallalla ovat 
poikkeusolosuhteet, jotka oikeuttavat 
vähäiset viivästykset. 
Kansanterveydellisissä kriisitilanteissa 
jäsenvaltioiden olisi voitava arvioida ja 
hyväksyä kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemus nopeasti. Sen vuoksi 
hyväksymiselle ei pitäisi vahvistaa 
vähimmäismääräaikoja.

Or. en
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Perustelu

Vaikka määräaikoja olisi noudatettava, jäsenvaltioiden kyky noudattaa niitä riippuu 
hakemuksen sisältöön ja toimintakapasiteettiin liittyvistä rutiinielementeistä ja 
ennustamattomista tapahtumista, jotka saattavat estää joutuisan arvioinnin. 
Poikkeusolosuhteiden vallitessa jäsenvaltioiden olisi voitava ilmoittaa niistä hiljaisen 
hyväksynnän estämiseksi yrittäessään vielä saattaa arvioinnin loppuun määräajan puitteissa.

Tarkistus 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien 
hakemusasiakirjojen arvioinnille 
asetettavien määräaikojen olisi oltava 
riittävän pitkät asiakirjojen arvioimiseksi 
asianmukaisesti, mutta samalla olisi 
varmistettava, että uudet ja innovatiiviset
hoidot saadaan nopeasti käyttöön ja että 
unioni pysyy houkuttelevana 
tutkimuspaikkana. Tätä taustaa vasten 
direktiivissä 2001/20/EY otettiin käyttöön 
hiljaisen hyväksymisen käsite. Käsite olisi 
säilytettävä määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi. Kansanterveydellisissä 
kriisitilanteissa jäsenvaltioiden olisi 
voitava arvioida ja hyväksyä kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemus nopeasti. 
Sen vuoksi hyväksymiselle ei pitäisi 
vahvistaa vähimmäismääräaikoja.

(8) Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien 
hakemusasiakirjojen arvioinnille 
asetettavien määräaikojen olisi oltava 
riittävän pitkät asiakirjojen arvioimiseksi 
asianmukaisesti, mutta samalla olisi 
varmistettava, että uudet ja innovatiiviset 
hoidot saadaan nopeasti käyttöön ja että 
unioni pysyy houkuttelevana 
tutkimuspaikkana. Tätä taustaa vasten 
direktiivissä 2001/20/EY otettiin käyttöön 
epäsuoran hyväksymisen käsite, jos 
eettinen toimikunta antaa myönteisen 
lausunnon eikä asiasta vastaava 
viranomainen esitä määräajan kuluessa 
huomautuksia. Käsite olisi säilytettävä 
määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi. Kansanterveydellisissä 
kriisitilanteissa jäsenvaltioiden olisi 
voitava arvioida ja hyväksyä kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemus nopeasti. 
Kansanterveydellisissä kriisitilanteissa
hyväksymiselle ei sen vuoksi pitäisi 
vahvistaa vähimmäismääräaikoja.

Or. en

Perustelu

Viittauksen direktiiviin 2001/20/EY olisi oltava täsmällisempi. Direktiivin mukaisesti 
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hyväksynnän olisi oltava epäsuora, eli hyväksyntä katsotaan myönnetyksi, jos eettinen 
toimikunta antaa myönteisen lausunnon eikä asiasta vastaava viranomainen esitä määräajan 
kuluessa huomautuksia. Erityisen ongelmallisia kysymyksiä koskevissa poikkeustapauksissa 
olisi kuitenkin edellytettävä nimenomaista kirjallista lupaa. Olisi selvennettävä sitä, että 
kohdan viimeinen lause viittaa ainoastaan kansanterveydellisiin kriisitilanteisiin.

Tarkistus 93
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien 
hakemusasiakirjojen arvioinnille 
asetettavien määräaikojen olisi oltava 
riittävän pitkät asiakirjojen arvioimiseksi 
asianmukaisesti, mutta samalla olisi 
varmistettava, että uudet ja innovatiiviset 
hoidot saadaan nopeasti käyttöön ja että 
unioni pysyy houkuttelevana 
tutkimuspaikkana. Tätä taustaa vasten 
direktiivissä 2001/20/EY otettiin käyttöön 
hiljaisen hyväksymisen käsite. Käsite olisi 
säilytettävä määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi. Kansanterveydellisissä 
kriisitilanteissa jäsenvaltioiden olisi 
voitava arvioida ja hyväksyä kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemus nopeasti. 
Sen vuoksi hyväksymiselle ei pitäisi 
vahvistaa vähimmäismääräaikoja.

(8) Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien 
hakemusasiakirjojen arvioinnille 
asetettavien määräaikojen olisi oltava 
riittävän pitkät asiakirjojen arvioimiseksi 
asianmukaisesti, mutta samalla olisi 
varmistettava, että uudet ja innovatiiviset 
hoidot saadaan nopeasti käyttöön ja että 
unioni pysyy houkuttelevana 
tutkimuspaikkana, varmistaen kuitenkin 
aina ensisijaisesti kaikkien tutkittavien 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Tätä 
taustaa vasten direktiivissä 2001/20/EY 
otettiin käyttöön hiljaisen hyväksymisen 
käsite. Käsite olisi säilytettävä 
määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi. Kansanterveydellisissä 
kriisitilanteissa jäsenvaltioiden olisi 
voitava arvioida ja hyväksyä kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemus nopeasti. 
Sen vuoksi hyväksymiselle ei pitäisi 
vahvistaa vähimmäismääräaikoja.

Or. el

Tarkistus 94
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien 
hakemusasiakirjojen arvioinnille 
asetettavien määräaikojen olisi oltava 
riittävän pitkät asiakirjojen arvioimiseksi 
asianmukaisesti, mutta samalla olisi 
varmistettava, että uudet ja innovatiiviset 
hoidot saadaan nopeasti käyttöön ja että 
unioni pysyy houkuttelevana 
tutkimuspaikkana. Tätä taustaa vasten 
direktiivissä 2001/20/EY otettiin käyttöön 
hiljaisen hyväksymisen käsite. Käsite olisi 
säilytettävä määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi. Kansanterveydellisissä 
kriisitilanteissa jäsenvaltioiden olisi 
voitava arvioida ja hyväksyä kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemus nopeasti. 
Sen vuoksi hyväksymiselle ei pitäisi 
vahvistaa vähimmäismääräaikoja.

(8) Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien 
hakemusasiakirjojen arvioinnille 
asetettavien määräaikojen olisi oltava 
riittävän pitkät asiakirjojen arvioimiseksi 
asianmukaisesti, mutta samalla olisi 
varmistettava, että uudet ja innovatiiviset 
sekä olemassa olevat (esim. geneeriset 
lääkkeet) hoidot saadaan nopeasti käyttöön 
ja että unioni pysyy houkuttelevana 
tutkimuspaikkana. Tätä taustaa vasten 
direktiivissä 2001/20/EY otettiin käyttöön 
hiljaisen hyväksymisen käsite. Käsite olisi 
säilytettävä määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi. Kansanterveydellisissä 
kriisitilanteissa jäsenvaltioiden olisi 
voitava arvioida ja hyväksyä kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemus nopeasti. 
Sen vuoksi hyväksymiselle ei pitäisi 
vahvistaa vähimmäismääräaikoja.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että taataan tehokas kliinisten tutkimusten lupajärjestelmä (varsinkin 
määräaikojen tapauksessa) sellaisille tutkimuksille, jotka liittyvät luvan myöntämiseen 
geneerisille lääkkeille, jotta olemassa olevat hoidot, joiden patenttisuoja on umpeutumassa, 
voidaan nopeasti rekisteröidä geneerisiksi lääkkeiksi. Silloin ne voivat hyödyttää suurempaa 
joukkoa potilaita ja mahdollistaa samalla säästöt terveydenhuollon kustannuksissa.

Tarkistus 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kliinisiä lääketutkimuksia voidaan 
tehdä sekä julkisissa että yksityisissä 
keskuksissa samantasoisissa olosuhteissa, 
ellei lainsäädännössä muuta edellytetä. 
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Or. es

Perustelu

Tämä täsmennys on välttämätön sellaisissa jäsenvaltioissa kuin Espanjassa, joissa julkisen ja 
yksityisen terveydenhuoltojärjestelmän välillä vallitsee suuria eroja, jotta voidaan varmistaa, 
ettei mikään estä kliinisten lääketutkimusten suorittamista yksityisissä keskuksissa.

Tarkistus 96
Tadeusz Cymański

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Atk-infrastruktuurin 
uudenaikaistamista, joka helpottaisi 
jäsenvaltioiden mukautumista 
lupamenettelyn kokonaisaikatauluun, 
voitaisiin yhteisrahoittaa 
rakennerahastoista.

Or. pl

Tarkistus 97
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tutkittavan turvallisuuteen kohdistuva riski 
aiheutuu yleisimmin tutkimuslääkkeestä tai 
interventiosta. Monissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa tutkittavan 
turvallisuuteen kohdistuva lisäriski on 
kuitenkin minimaalinen verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Näin on varsinkin silloin, kun 
tutkimuslääkkeellä on myyntilupa (eli sen 
laatu, turvallisuus ja teho on jo arvioitu 
myyntilupamenettelyn yhteydessä) ja kun 

(9) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tutkittavan turvallisuuteen kohdistuva riski 
aiheutuu yleisimmin tutkimuslääkkeestä tai 
interventiosta. Monissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa tutkittavan 
turvallisuuteen kohdistuva lisäriski on 
kuitenkin minimaalinen verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Näin on varsinkin silloin, kun 
tutkimuslääkkeellä on myyntilupa (eli sen 
laatu, turvallisuus ja teho on jo arvioitu 
myyntilupamenettelyn yhteydessä) ja kun 
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interventio aiheuttaa tutkittavalle vain 
hyvin rajoitetun lisäriskin verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Tällaiset alhaisen 
interventioasteen kliiniset lääketutkimukset 
ovat usein ratkaisevan tärkeässä asemassa 
vakiohoitojen ja diagnoosien arvioinneissa, 
joiden ansiosta voidaan optimoida 
lääkkeiden käyttöä ja ylläpitää 
kansanterveyden korkeaa tasoa. Niihin olisi 
sovellettava löyhempiä sääntöjä, kuten 
lyhyempiä määräaikoja luvan 
myöntämisessä.

interventio aiheuttaa tutkittavalle vain 
hyvin rajoitetun lisäriskin verrattuna 
parhaaseen näyttöön perustuvaan 
tämänhetkiseen interventioon. Tällaiset 
alhaisen interventioasteen kliiniset 
lääketutkimukset ovat usein ratkaisevan 
tärkeässä asemassa vakiohoitojen ja 
diagnoosien arvioinneissa, joiden ansiosta 
voidaan optimoida lääkkeiden käyttöä ja 
ylläpitää kansanterveyden korkeaa tasoa. 
Niihin olisi sovellettava löyhempiä 
sääntöjä, kuten lyhyempiä määräaikoja 
luvan myöntämisessä.

Or. en

Tarkistus 98
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tutkittavan turvallisuuteen kohdistuva riski 
aiheutuu yleisimmin tutkimuslääkkeestä tai 
interventiosta. Monissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa tutkittavan 
turvallisuuteen kohdistuva lisäriski on 
kuitenkin minimaalinen verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Näin on varsinkin silloin, kun 
tutkimuslääkkeellä on myyntilupa (eli sen 
laatu, turvallisuus ja teho on jo arvioitu 
myyntilupamenettelyn yhteydessä) ja kun 
interventio aiheuttaa tutkittavalle vain 
hyvin rajoitetun lisäriskin verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Tällaiset alhaisen 
interventioasteen kliiniset lääketutkimukset 
ovat usein ratkaisevan tärkeässä asemassa 
vakiohoitojen ja diagnoosien arvioinneissa, 
joiden ansiosta voidaan optimoida 
lääkkeiden käyttöä ja ylläpitää 
kansanterveyden korkeaa tasoa. Niihin olisi 

(9) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tutkittavan turvallisuuteen kohdistuva riski 
aiheutuu yleisimmin tutkimuslääkkeestä tai 
interventiosta. Monissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa tutkittavan 
turvallisuuteen kohdistuva lisäriski on 
kuitenkin minimaalinen verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Näin on varsinkin silloin, kun 
tutkimuslääkkeellä on myyntilupa (eli sen 
laatu, turvallisuus ja teho on jo arvioitu 
myyntilupamenettelyn yhteydessä) ja kun 
interventio aiheuttaa tutkittavalle vain 
hyvin rajoitetun lisäriskin verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Tällaiset alhaisen 
interventioasteen kliiniset lääketutkimukset 
ovat usein ratkaisevan tärkeässä asemassa 
vakiohoitojen ja diagnoosien arvioinneissa, 
joiden ansiosta voidaan optimoida 
lääkkeiden käyttöä ja ylläpitää 
kansanterveyden korkeaa tasoa. Niihin olisi 
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sovellettava löyhempiä sääntöjä, kuten 
lyhyempiä määräaikoja luvan 
myöntämisessä.

sovellettava löyhempiä hallinnollisia 
sääntöjä, kuten lyhyempiä määräaikoja 
luvan myöntämisessä.

Or. en

Perustelu

Käsite ”alhaisen interventioasteen kliiniset lääketutkimukset” on sopiva ja lyhyempi 
määräaika on tervetullut. Se ei kuitenkaan saisi johtaa tutkittavien heikompaan suojaan 
lääketutkimuksissa. Lisäksi ehdotettu EY-tutkimus näyttää olevan vastoin äskettäin 
hyväksyttyä lääketurvalainsäädäntöä, jossa korostetaan, että lääkkeiden turvallisuuteen 
kiinnitettävän huomion taso on pidettävä aina korkeana hyväksymistä edeltävässä ja sen 
jälkeisessä vaiheessa.

Tarkistus 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tutkittavan turvallisuuteen kohdistuva riski 
aiheutuu yleisimmin tutkimuslääkkeestä tai 
interventiosta. Monissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa tutkittavan 
turvallisuuteen kohdistuva lisäriski on 
kuitenkin minimaalinen verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Näin on varsinkin silloin, kun 
tutkimuslääkkeellä on myyntilupa (eli sen 
laatu, turvallisuus ja teho on jo arvioitu 
myyntilupamenettelyn yhteydessä) ja kun 
interventio aiheuttaa tutkittavalle vain 
hyvin rajoitetun lisäriskin verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Tällaiset alhaisen 
interventioasteen kliiniset lääketutkimukset 
ovat usein ratkaisevan tärkeässä asemassa 
vakiohoitojen ja diagnoosien arvioinneissa, 
joiden ansiosta voidaan optimoida 
lääkkeiden käyttöä ja ylläpitää 
kansanterveyden korkeaa tasoa. Niihin olisi 
sovellettava löyhempiä sääntöjä, kuten 

(9) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tutkittavan turvallisuuteen kohdistuva riski 
aiheutuu yleisimmin tutkimuslääkkeestä tai 
interventiosta. Monissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa tutkittavan 
turvallisuuteen kohdistuva lisäriski on 
kuitenkin minimaalinen verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Näin on varsinkin silloin, kun 
tutkimuslääkkeellä on myyntilupa (eli sen 
laatu, turvallisuus ja teho on jo arvioitu 
myyntilupamenettelyn yhteydessä) ja kun 
interventio aiheuttaa tutkittavalle vain 
hyvin rajoitetun lisäriskin verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Tällaiset alhaisen 
interventioasteen kliiniset lääketutkimukset 
ovat usein ratkaisevan tärkeässä asemassa 
vakiohoitojen ja diagnoosien arvioinneissa, 
joiden ansiosta voidaan optimoida 
lääkkeiden käyttöä ja ylläpitää 
kansanterveyden korkeaa tasoa. Niihin olisi 
sovellettava löyhempiä sääntöjä, kuten 
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lyhyempiä määräaikoja luvan 
myöntämisessä.

lyhyempiä määräaikoja luvan 
myöntämisessä, vaarantamatta 
kuitenkaan tieteellisiä standardeja ja 
varmistaen potilaiden turvallisuuden 
kaikissa tilanteissa.

Or. es

Tarkistus 100
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tutkittavan turvallisuuteen kohdistuva riski 
aiheutuu yleisimmin tutkimuslääkkeestä tai 
interventiosta. Monissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa tutkittavan 
turvallisuuteen kohdistuva lisäriski on 
kuitenkin minimaalinen verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Näin on varsinkin silloin, kun 
tutkimuslääkkeellä on myyntilupa (eli sen 
laatu, turvallisuus ja teho on jo arvioitu 
myyntilupamenettelyn yhteydessä) ja kun 
interventio aiheuttaa tutkittavalle vain 
hyvin rajoitetun lisäriskin verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Tällaiset alhaisen 
interventioasteen kliiniset 
lääketutkimukset ovat usein ratkaisevan 
tärkeässä asemassa vakiohoitojen ja 
diagnoosien arvioinneissa, joiden ansiosta 
voidaan optimoida lääkkeiden käyttöä ja 
ylläpitää kansanterveyden korkeaa tasoa. 
Niihin olisi sovellettava löyhempiä 
sääntöjä, kuten lyhyempiä määräaikoja 
luvan myöntämisessä.

(9) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tutkittavan turvallisuuteen kohdistuva riski 
aiheutuu yleisimmin tutkimuslääkkeestä tai 
interventiosta. Monissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa tutkittavan 
turvallisuuteen kohdistuva lisäriski on 
kuitenkin minimaalinen verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Näin on varsinkin silloin, kun 
tutkimuslääkkeellä on myyntilupa (eli sen 
laatu, turvallisuus ja teho on jo arvioitu 
myyntilupamenettelyn yhteydessä) ja kun 
interventio aiheuttaa tutkittavalle vain 
hyvin rajoitetun lisäriskin verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Tällaiset vähäisen riskin
kliiniset lääketutkimukset ovat usein 
ratkaisevan tärkeässä asemassa 
vakiohoitojen ja diagnoosien arvioinneissa, 
joiden ansiosta voidaan optimoida 
lääkkeiden käyttöä ja ylläpitää 
kansanterveyden korkeaa tasoa. Niihin olisi 
sovellettava löyhempiä sääntöjä, kuten 
lyhyempiä määräaikoja luvan 
myöntämisessä.

Or. fr
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Tarkistus 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava arvioida 
lupahakemuksia ja myöntää kliinisiin 
lääketutkimuksiin lupa ensisijaisesti, kun 
on kyse kiireellisistä tilanteista ja 
sellaisista harvinaisista ja erittäin 
harvinaisista hengenvaarallisista 
sairauksista, joihin liittyvät 
hoitovaihtoehdot ja asiantuntemus ovat 
rajallisia ja maantieteellisesti hajallaan 
eri puolilla maailmaa.

Or. en

Tarkistus 102
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Käsite 'tavanomainen 
lääketieteellinen käytäntö' on olennaisen 
tärkeä päätettäessä, hyväksytäänkö jokin 
hakemus 'alhaisen interventioasteen 
kliinisenä lääketutkimuksena'. Komission 
olisi selvennettävä ohjeissa 'tavanomaisen 
lääketieteellisen käytännön' määritelmää. 

Or. en

Perustelu

'Tavanomaisen lääketieteellisen käytännön' määritelmä on olennaisen tärkeä lupamenettelyn 
ensimmäisessä vaiheessa, jolloin raportoiva jäsenvaltio tekee kliinistä lääketutkimusta 
koskevasta hakemuksesta ensimmäisen arvion 5 artiklan mukaisesti. Määritelmän olisi oltava 
joustava, vaikka komission olisi laadittava tästä asiasta muuhun kuin lainsäädäntöön liittyvät 
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ohjeet prosessin helpottamiseksi.

Tarkistus 103
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 c) Geneeristen lääkkeiden 
rekisteröintiä tukevat kliiniset 
lääketutkimukset (esimerkiksi biologista 
samanarvoisuutta tai terapeuttista 
samanarvoisuutta koskevat tutkimukset) 
aiheuttavat tutkittaville vain vähäisiä 
riskejä ja haittoja tässä asetuksessa 
määriteltyyn tavanomaiseen 
lääketieteelliseen käytäntöön verrattuna, 
koska vertailulääke on perin pohjin 
tutkittu, myyntiluvan saanut tuote, jonka 
laatua, turvallisuutta ja tehoa on jo 
arvioitu.

Or. en

Tarkistus 104
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 d) ”Tutkimuslääkkeellä” tarkoitetaan 
mitä tahansa lääkemuodossa olevaa 
vaikuttavaa ainetta tai lumelääkettä, jota 
tutkitaan tai käytetään kliinisessä 
lääketutkimuksessa vertailulääkkeenä, 
mukaan lukien myyntiluvan saaneet 
lääkkeet ja sellaiset myyntiluvan saaneet 
lääkkeet, joita käytetään muussa kuin 
varsinaisessa käyttötarkoituksessa tai 
tavanomaisen lääketieteellisen käytännön
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mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 105
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 e) ”Oheislääkkeellä” tarkoitetaan mitä 
tahansa kliinisessä lääketutkimuksessa 
käytettävää muuta lääkettä kuin 
tutkimuslääkettä. Oheislääkkeisiin 
luetaan myös taustahoitona käytettävät 
lääkkeet, farmakologiset valmisteet, 
kohtaus- ja varalääkkeet tai kliinisen 
lääketutkimuksen päätetapahtumien 
arvioinnissa käytettävät lääkkeet. 
Oheislääkkeisiin ei lueta lääkkeitä, jotka 
eivät liity kliiniseen lääketutkimukseen ja 
jotka eivät ole relevantteja 
lääketutkimuksen koeasetelman kannalta.

Or. fr

Tarkistus 106
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 f) Kaikkien tässä asetuksessa 
säädettyjen määräaikojen olisi 
perustuttava kalenteripäiviin. Koska 
Euroopan unionin jäsenvaltioilla on eri 
kalenterit ja erilaiset yleiset vapaapäivät, 
jos tämän asetuksen mukainen menettely 
perustettaisiin arkipäiviin, jäsenvaltioissa 
noudatettaisiin erilaisia hyväksymisen, 
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arvioinnin ja päätöksenteon määräaikoja.

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksessa on parempi puhua kalenteripäivistä kuin arkipäivistä. Määräaikojen 
noudattaminen, joka on unionissa tehtävien kliinisten tutkimusten kilpailukykyä lisäävä tekijä, 
edellyttää jäsenvaltioiden tehokasta yhteistyötä. Jäsenvaltioiden yleiset vapaapäivät eroavat 
jossain määrin. Jos menettely perustettaisiin arkipäiviin, jäsenvaltioissa noudatettaisiin 
erilaisia validoinnin, arvioinnin ja päätöksenteon määräaikoja.

Tarkistus 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kliinisiä lääketutkimuksia koskevien 
hakemusten arvioinnissa olisi käsiteltävä 
erityisesti ennakoitua terapeuttista ja 
kansanterveydellistä hyötyä, jäljempänä 
’relevanssi’, sekä tutkittavalle aiheutuvia 
riskejä ja haittoja. Relevanssin osalta olisi 
otettava huomioon useita näkökohtia, kuten 
se, ovatko lääkkeiden myyntilupien 
arvioinnista ja myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kliinistä lääketutkimusta.

(10) Kliinisiä lääketutkimuksia koskevien 
hakemusten arvioinnissa olisi käsiteltävä 
erityisesti ennakoitua terapeuttista ja 
kansanterveydellistä hyötyä, jäljempänä 
’relevanssi’, sekä tutkittavalle aiheutuvia 
riskejä ja haittoja. Relevanssin osalta olisi 
otettava huomioon useita näkökohtia, kuten 
tutkimuksen kohteena olevat alaryhmät 
sekä mahdolliset sukupuoleen tai ikään 
perustuvat erot lääkkeen tehokkuudessa 
ja/tai turvallisuudessa tiettyjen 
alaryhmien kannalta, tai se, ovatko 
lääkkeiden myyntilupien arvioinnista ja 
myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kliinistä lääketutkimusta.

Or. en

Tarkistus 108
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Kliinisiä lääketutkimuksia koskevien 
hakemusten arvioinnissa olisi käsiteltävä 
erityisesti ennakoitua terapeuttista ja 
kansanterveydellistä hyötyä, jäljempänä 
’relevanssi’, sekä tutkittavalle aiheutuvia 
riskejä ja haittoja. Relevanssin osalta olisi 
otettava huomioon useita näkökohtia, kuten 
se, ovatko lääkkeiden myyntilupien 
arvioinnista ja myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kliinistä lääketutkimusta.

(10) Kliinisiä lääketutkimuksia koskevien 
hakemusten arvioinnissa olisi käsiteltävä 
erityisesti ennakoitua terapeuttista ja 
kansanterveydellistä hyötyä, jäljempänä 
’relevanssi’, sekä tutkittavalle aiheutuvia 
riskejä ja haittoja. Relevanssin osalta olisi 
otettava huomioon useita näkökohtia, kuten 
sen varmistaminen, että 
lääketutkimukseen osallistuvat tutkittavat 
edustavat perusjoukkoa, naiset ja 
vanhukset mukaan lukien, jota lääkkeellä 
on tarkoitus hoitaa, ja se, ovatko 
lääkkeiden myyntilupien arvioinnista ja 
myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kliinistä lääketutkimusta.

Or. en

Tarkistus 109
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kliinisiä lääketutkimuksia koskevien 
hakemusten arvioinnissa olisi käsiteltävä 
erityisesti ennakoitua terapeuttista ja 
kansanterveydellistä hyötyä, jäljempänä 
’relevanssi’, sekä tutkittavalle aiheutuvia 
riskejä ja haittoja. Relevanssin osalta olisi 
otettava huomioon useita näkökohtia, kuten 
se, ovatko lääkkeiden myyntilupien 
arvioinnista ja myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kliinistä lääketutkimusta.

(10) Kliinisiä lääketutkimuksia koskevien 
hakemusten arvioinnissa olisi käsiteltävä 
erityisesti ennakoitua terapeuttista ja 
kansanterveydellistä hyötyä, jäljempänä 
’relevanssi’, sekä tutkittavalle aiheutuvia 
riskejä ja haittoja. Relevanssin osalta olisi 
otettava huomioon useita näkökohtia, kuten 
se, että tutkittavien ryhmä on relevantti 
sen väestönosan kannalta, jota lääkkeellä 
on tarkoitus hoitaa, ja se, ovatko 
lääkkeiden myyntilupien arvioinnista ja 
myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kliinistä lääketutkimusta.

Or. en
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Tarkistus 110
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kliinisiä lääketutkimuksia koskevien 
hakemusten arvioinnissa olisi käsiteltävä 
erityisesti ennakoitua terapeuttista ja 
kansanterveydellistä hyötyä, jäljempänä 
’relevanssi’, sekä tutkittavalle aiheutuvia 
riskejä ja haittoja. Relevanssin osalta olisi 
otettava huomioon useita näkökohtia, kuten 
se, ovatko lääkkeiden myyntilupien 
arvioinnista ja myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kliinistä lääketutkimusta.

(10) Kliinisiä lääketutkimuksia koskevien 
hakemusten arvioinnissa olisi käsiteltävä 
erityisesti ennakoitua terapeuttista ja 
kansanterveydellistä hyötyä, jäljempänä 
’relevanssi’, sekä tutkittavalle aiheutuvia 
riskejä ja haittoja. Relevanssin osalta olisi 
otettava huomioon useita näkökohtia, kuten
tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa se, 
että tutkittavat edustavat lääkkeen 
kohdeväestöä, sekä se, ovatko lääkkeiden 
myyntilupien arvioinnista ja 
myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kliinistä lääketutkimusta.

Or. en

Perustelu

Osallistujien olisi mahdollisimman pitkälti heijastettava tutkittavan lääkkeen kohdeyleisöä. 
Tämä on erityisen tärkeää vaiheiden III ja IV tutkimuksissa, joissa lääkkeen turvallisuutta ja 
tehoa olisi arvioitava sellaisilla henkilöillä tehtävillä tutkimuksilla, jotka todennäköisesti 
käyttävät lääkettä sitten, kun se on markkinoilla. Aikaisempien vaiheiden tutkimukset koskevat 
yleisluonteisempia turvallisuusnäkökohtia, joten niissä ei ole yhtä tärkeää käyttää kattavaa 
tutkittavien joukkoa.

Tarkistus 111
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Heikossa asemassa olevien 
ryhmien, kuten heikkokuntoisten ja 
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vanhusten, moninaisia kroonisia 
sairauksia sairastavien henkilöiden ja 
mielenterveyshäiriöistä kärsivien 
henkilöiden, saatavilla olevien hoitojen 
parantamiseksi kliinisesti todennäköisesti 
merkittävät lääkkeet olisi tutkittava 
asianmukaisesti ja perusteellisesti 
selvittäen niiden vaikutukset näihin 
erityisryhmiin ja ottaen huomioon myös 
näiden erityispiirteisiin liittyvät 
vaatimukset sekä näiden terveyden ja 
hyvinvoinnin suojelemisen.

Or. en

Tarkistus 112
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Direktiivistä 2001/20/EY saadut 
kokemukset ovat myös osoittaneet, että 
lääketeollisuus toimii toimeksiantajana 
60 prosentissa kliinisistä 
lääketutkimuksista ja että 40 prosentissa 
toimeksiantaja on muu sidosryhmä, 
esimerkiksi tiedeyhteisö. Jäsenvaltioiden 
olisi tämän vuoksi asianmukaisesti 
tunnustettava akateemisen panoksen 
arvo. Akateemiset toimeksiantajat 
turvautuvat usein rahoitukseen, joka on 
osittain tai kokonaan peräisin julkisista 
varoista tai hyväntekeväisyystahoilta. 
Tämän arvokkaan panoksen 
hyödyntämisen maksimoimiseksi ja 
akateemisen tutkimuksen edistämiseksi, 
mutta ilman tutkimusten laatuun liittyvää 
syrjintää, jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
toimenpiteitä asianmukaisten poikkeusten 
myöntämiseksi maksuista 
(hakemusmaksut, tarkastusmaksut jne.) 
akateemisten toimeksiantajien 
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suorittamissa tutkimuksissa.

Or. en

Perustelu

Maksuista vapauttaminen ei vaikuta millään tavalla tutkimusten laatuun. Julkisia varoja ja 
hyväntekeväisyystahoilta saatavaa tukea ei pitäisi käyttää maksujen ja kulujen maksamiseen, 
vaan sellaisten tutkimusten suorittamiseen, joita ei muuten pystyttäisi tekemään.

Tarkistus 113
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Hyväksymismenettelyyn olisi 
kuuluttava mahdollisuus keskeyttää 
arviointi, jotta toimeksiantaja voi vastata 
hakemusasiakirjojen arvioinnin aikana 
esiin tulleisiin kysymyksiin tai 
huomautuksiin. Keskeytyksen 
enimmäiskeston olisi oltava sidoksissa 
siihen, onko kyseessä alhaisen 
interventioasteen kliininen lääketutkimus 
vai ei. Lisäksi olisi varmistettava, että 
keskeytyksen päätyttyä toimitettujen 
lisätietojen arviointiin on aina varattu 
riittävästi aikaa.

(11) Hyväksymismenettelyyn olisi 
kuuluttava mahdollisuus keskeyttää 
arviointi, jotta toimeksiantaja voi vastata 
hakemusasiakirjojen arvioinnin aikana 
esiin tulleisiin kysymyksiin tai 
huomautuksiin. Keskeytyksen 
enimmäiskeston olisi oltava sidoksissa 
siihen, onko kyseessä vähäisen tai 
keskisuuren riskin kliininen lääketutkimus 
vai ei. Lisäksi olisi varmistettava, että 
keskeytyksen päätyttyä toimitettujen 
lisätietojen arviointiin on aina varattu 
riittävästi aikaa.

Or. fr

Tarkistus 114
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jotta yksittäistä lääketutkimusta 
voidaan seurata alustavasta eettisestä 
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hyväksynnästä alkaen lopulliseen 
julkaisemiseen asti, jokaiselle Euroopan 
unionissa tehtävälle lääketutkimukselle 
tai sellaiselle lääketutkimukselle, jonka 
tuloksia käytetään osana asiakirjaa 
Common Technical Document (yhteinen 
tekninen asiakirja) myyntiluvan 
hankkimiseksi lääkkeelle, olisi annettava 
yleinen lääketutkimuksen 
rekisteröintinumero.

Or. en

Tarkistus 115
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) EU:n lainsäädännössä 
määriteltyjen harvinaisten sairauksien 
tapauksessa kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksen arvioimiseksi tietoon 
perustuvalla tavalla tarvittavat tiedot ja 
asiantuntemus saattavat olla vähäisiä 
kansallisella tasolla. Siksi tällaista 
asiantuntemusta pitäisi etsiä Euroopan 
tasolla. Tätä tarkoitusta varten 
raportoivan jäsenvaltion olisi tehtävä 
arviointiprosessissa yhteistyötä Euroopan 
lääkeviraston tieteellisen neuvoa-antavan 
työryhmän kanssa, jonka olisi annettava 
lausunto kyseessä olevasta sairaudesta tai 
sairausryhmästä. Lausunnossa voidaan 
soveltuvissa tapauksissa käsitellä 
arvioinnin osaan II liittyviä näkökohtia, 
jolloin raportoivan jäsenvaltion olisi 
ilmoitettava asiasta asianomaisille 
jäsenvaltioille. Yhteistyö olisi toteutettava 
samojen määräaikojen puitteissa, joista 
tässä asetuksessa säädetään kliinisten 
tutkimusten suorittamista varten muiden 
kuin harvinaisten sairauksien alalla.
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Or. en

Tarkistus 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Useimpien kliinisten 
lääketutkimusten tarkoituksena on 
arvioida laajoille potilaskohderyhmille 
tarkoitettuja ja suurilla potilaskannoilla 
testattavia terapioita, mutta tässä 
asetuksessa ei saisi syrjiä potilaita, jotka 
kärsivät harvinaisista tai erittäin 
harvinaisista sairauksista, ja harvoin 
esiintyvien tilojen erityispiirteet olisi 
otettava huomioon lääketutkimuksen 
arvioinnissa.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon harvinaisten ja erittäin harvinaisten sairauksien 
erityispiirteitä. Tulevassa asetuksessa on otettava huomioon terapeuttiset innovaatiot, ja sen 
on noudatettava direktiivin 2001/20/EY hyväksymisen jälkeen kehitettyjä, harvinaisia ja 
erittäin harvinaisia sairauksia koskevia toimintalinjoja. 

Tarkistus 117
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kliinisen lääketutkimuksen 
hyväksymisessä olisi käsiteltävä kaikkia 
tutkittavan suojelemiseen ja tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen liittyviä 
näkökohtia. Kliinisen lääketutkimuksen 

(13) Kliinisen lääketutkimuksen 
hyväksymisessä olisi käsiteltävä kaikkia 
tutkittavan suojelemiseen ja tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen liittyviä 
näkökohtia. Kliinisen lääketutkimuksen 
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suorittamista koskevan luvan olisi siksi 
sisällyttävä yhteen ainoaan asianomaisen 
jäsenvaltion tekemään hallinnolliseen
päätökseen.

suorittamista koskevan luvan olisi siksi 
sisällyttävä yhteen ainoaan asianomaisen 
jäsenvaltion tekemään päätökseen.

Or. en

Perustelu

Adjektiivi ”hallinnollinen” on poistettava samaan tapaan kuin johdanto-osan 5 kappaleesta. 
Eettisen hyväksynnän prosessia on tarpeen yksinkertaistaa ja lyhentää potilaan suojelua 
heikentämättä. Lääketutkimuksen aloittamiseksi olisi hankittava vain yksi hyväksyntä, johon 
sisältyvät eettiset ja hallinnolliset näkökohdat.

Tarkistus 118
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Asianomaiset jäsenvaltiot voivat itse 
määritellä arviointiin osallistuvat elimet. 
Kyseinen päätös on kunkin jäsenvaltion 
sisäiseen organisointiin liittyvä asia. 
Soveltuvia elimiä määritellessään 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
mukana on myös maallikoita ja potilaita. 
Lisäksi olisi varmistettava, että käytössä on 
tarvittava asiantuntemus. Arviointiin olisi 
joka tapauksessa osallistuttava 
kohtuullinen määrä henkilöitä, joilla on 
yhdessä tarvittava pätevyys ja kokemus; 
tätä edellytetään myös kansainvälisissä 
ohjeissa. Hakemusta arvioivien 
henkilöiden olisi oltava riippumattomia 
toimeksiantajasta, tutkimuspaikkana 
toimivasta laitoksesta ja tutkimukseen 
osallistuvista tutkijoista sekä muusta 
mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.

(14) Asianomaiset jäsenvaltiot voivat itse 
määritellä arviointiin osallistuvat elimet. 
Nämä elimet olisi perustettava ICH:n E 6-
suuntaviivan (R1) hyvän kliinisen 
tutkimustavan periaatteen mukaisesti. 
Siinä määritellään yksityiskohtaisesti 
vastuualueet, kokoonpano, toiminta, 
operaatiot ja menettelyt. Kyseinen päätös 
on kunkin jäsenvaltion sisäiseen 
organisointiin liittyvä asia. Soveltuvia 
elimiä määritellessään jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että mukana on myös 
maallikoita ja potilaita. Lisäksi olisi 
varmistettava, että käytössä on tarvittava 
asiantuntemus. Arviointiin olisi joka 
tapauksessa osallistuttava kohtuullinen 
määrä henkilöitä, joilla on yhdessä 
tarvittava pätevyys ja kokemus; tätä 
edellytetään myös kansainvälisissä 
ohjeissa. Hakemusta arvioivien 
henkilöiden olisi oltava riippumattomia 
toimeksiantajasta, tutkimuspaikkana 
toimivasta laitoksesta ja tutkimukseen 
osallistuvista tutkijoista sekä muusta 
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mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.

Or. en

Perustelu

Asetuksen lähtökohdissa ei pidä jättää huomioimatta kansainvälisesti sovittuja metodologisia 
ja eettisiä normeja, jotka sisältyvät hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteeseen.

Tarkistus 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Asianomaiset jäsenvaltiot voivat itse 
määritellä arviointiin osallistuvat elimet. 
Kyseinen päätös on kunkin jäsenvaltion 
sisäiseen organisointiin liittyvä asia. 
Soveltuvia elimiä määritellessään 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
mukana on myös maallikoita ja potilaita. 
Lisäksi olisi varmistettava, että käytössä on 
tarvittava asiantuntemus. Arviointiin olisi 
joka tapauksessa osallistuttava 
kohtuullinen määrä henkilöitä, joilla on 
yhdessä tarvittava pätevyys ja kokemus; 
tätä edellytetään myös kansainvälisissä 
ohjeissa. Hakemusta arvioivien 
henkilöiden olisi oltava riippumattomia 
toimeksiantajasta, tutkimuspaikkana 
toimivasta laitoksesta ja tutkimukseen 
osallistuvista tutkijoista sekä muusta 
mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.

(14) Asianomaiset jäsenvaltiot voivat itse 
määritellä arviointiin osallistuvat elimet. 
Kyseinen päätös on kunkin jäsenvaltion 
sisäiseen organisointiin liittyvä asia. 
Soveltuvia elimiä määritellessään 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
mukana on myös maallikoita ja potilaita. 
Lisäksi olisi varmistettava, että käytössä on 
tarvittava asiantuntemus. Arviointiin olisi 
joka tapauksessa osallistuttava 
kohtuullinen määrä henkilöitä, joilla on 
yhdessä tarvittava pätevyys ja kokemus; 
tätä edellytetään myös kansainvälisissä 
ohjeissa. Hakemusta arvioivien 
henkilöiden olisi oltava riippumattomia 
toimeksiantajasta, tutkimuspaikkana 
toimivasta laitoksesta ja tutkimukseen 
osallistuvista tutkijoista sekä muusta 
mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta. Hakemuksia arvioivien 
henkilöiden nimet, virka-asemat ja 
sidonnaisuudet on julkistettava.

Or. en
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Tarkistus 120
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
saadut tiedot pitäisi katsoa kaupallisesti 
luottamuksellisiksi tiedoiksi ennen kuin 
lääke on saanut myyntiluvan. Kun 
myyntilupa on saatu, olisi oletettava, että 
myyntilupa-asiakirjoihin sisältyvät tiedot 
voivat sisältää joitakin luottamuksellisia 
ja kaupallisesti merkittäviä tietoja.

Or. en

Perustelu

Kliinisessä lääketutkimuksessa saatujen tietojen käyttö ennen myyntiluvan saamista ja sen 
jälkeen olisi erotettava toisistaan. Luottamuksellisuutta koskeva olettama tilanteessa, jossa 
myyntilupa on jo saatu, on yhdenmukainen Euroopan lääkeviraston/lääkevirastojen johtajien 
ohjeiden kanssa.

Tarkistus 121
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltiot voivat itse päättää 
hakemusasiakirjoihin liittyvistä 
kielivaatimuksista. Sen varmistamiseksi, 
että kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksen arviointi sujuu 
moitteettomasti, jäsenvaltioiden olisi 
harkittava lääketieteen alalla yleisesti 
ymmärretyn kielen hyväksymistä
sellaisissa asiakirjoissa käytettäväksi 
kieleksi, joita ei ole tarkoitettu tutkittavan 
käyttöön.

(21) Jäsenvaltiot voivat itse päättää 
hakemusasiakirjoihin liittyvistä 
kielivaatimuksista. Sen varmistamiseksi, 
että kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksen arviointi sujuu 
moitteettomasti, jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä hyväksymään lääketieteen alalla 
yleisesti ymmärretty kieli sellaisissa 
asiakirjoissa käytettäväksi kieleksi, joita ei 
ole tarkoitettu tutkittavan käyttöön, kuten 
potilastiedot ja tietoista suostumusta 
koskeva ilmoitus.
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Or. en

Tarkistus 122
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetaan ihmisarvo ja oikeus 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. 
Siinä edellytetään erityisesti, että kaikkiin 
lääketieteen ja biologian alan 
interventioihin tarvitaan asianomaisen 
henkilön tietoisena annettu suostumus. 
Direktiivi 2001/20/EY sisältää kattavat 
säännöt tutkittavan suojelemiseksi. Nämä 
säännöt olisi säilytettävä. Vajaakykyisen 
henkilön ja alaikäisen lapsen laillisen 
edustajan määrittämistä koskevat säännöt 
vaihtelevat jäsenvaltioissa. Sen vuoksi 
jäsenvaltiot voivat itse päättää 
vajaakykyisen henkilön ja alaikäisen 
lapsen laillisen edustajan määrittämisestä.

(22) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetaan ihmisarvo ja oikeus 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. 
Siinä edellytetään erityisesti, että kaikkiin 
lääketieteen ja biologian alan 
interventioihin tarvitaan asianomaisen 
henkilön tietoisena annettu suostumus. 
Heikossa asemassa oleviin väestöryhmiin 
kuuluvat tutkittavat, kuten vajaakykyiset 
tutkittavat ja alaikäiset henkilöt ja muut 
heikossa asemassa olevat henkilöt, 
tarvitsevat erityistä suojelua. Direktiivi 
2001/20/EY sisältää kattavat säännöt 
tutkittavan, myös lapsen ja vajaakykyisen 
tutkittavan, suojelemiseksi. Lisäksi 
vuoden 2008 eettisiin suosituksiin sisältyy 
lapsipotilaisiin sovellettavia 
erityissääntöjä. Nämä säännöt olisi 
säilytettävä ja niitä olisi laajennettava 
siten, että ne kattaisivat kaikki heikossa 
asemassa olevat ryhmät (raskaana olevat 
naiset, vanhukset, hätätilanteisiin 
joutuneet henkilöt jne.). Vajaakykyisen 
henkilön ja alaikäisen lapsen laillisen 
edustajan määrittämistä koskevat säännöt 
vaihtelevat jäsenvaltioissa. Sen vuoksi 
jäsenvaltiot voivat itse päättää 
vajaakykyisen tutkittavan ja alaikäisen 
lapsen laillisen edustajan määrittämisestä.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen ei pitäisi muodostua vähemmän suojelevaksi kuin direktiivi 2001/20/EY ja 
siihen liittyvät säännöt, kuten lapsipotilaisiin sovellettavat eettiset suositukset. Asetuksen 
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pitäisi päinvastoin tarjota tilaisuus panna nykyiset säännöt täytäntöön ja täyttää joillakin 
osa-alueilla vallitsevat tyhjiöt.

Tarkistus 123
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetaan ihmisarvo ja oikeus 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. 
Siinä edellytetään erityisesti, että kaikkiin 
lääketieteen ja biologian alan 
interventioihin tarvitaan asianomaisen 
henkilön tietoisena annettu suostumus. 
Direktiivi 2001/20/EY sisältää kattavat 
säännöt tutkittavan suojelemiseksi. Nämä 
säännöt olisi säilytettävä. Vajaakykyisen 
henkilön ja alaikäisen lapsen laillisen 
edustajan määrittämistä koskevat säännöt 
vaihtelevat jäsenvaltioissa. Sen vuoksi 
jäsenvaltiot voivat itse päättää 
vajaakykyisen henkilön ja alaikäisen 
lapsen laillisen edustajan määrittämisestä.

(22) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetaan ihmisarvo ja oikeus 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. 
Siinä edellytetään erityisesti, että kaikkiin 
lääketieteen ja biologian alan 
interventioihin tarvitaan asianomaisen 
henkilön tietoisena annettu suostumus. 
Direktiivi 2001/20/EY sisältää kattavat 
säännöt tutkittavan suojelemiseksi. Nämä 
säännöt olisi säilytettävä. Heikossa 
asemassa oleviin väestöryhmiin kuuluvat 
tutkittavat, kuten vajaakykyiset tutkittavat 
ja alaikäiset henkilöt, vanhukset ja muut 
heikossa asemassa olevat henkilöt, 
tarvitsevat erityistä suojelua.
Vajaakykyisen henkilön ja alaikäisen 
lapsen laillisen edustajan määrittämistä 
koskevat säännöt vaihtelevat 
jäsenvaltioissa. Sen vuoksi jäsenvaltiot 
voivat itse päättää vajaakykyisen 
tutkittavan, vanhuksen ja alaikäisen lapsen 
laillisen edustajan määrittämisestä.

Or. en

Tarkistus 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale



PE506.158v01-00 36/75 AM\928644FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(22) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetaan ihmisarvo ja oikeus 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. 
Siinä edellytetään erityisesti, että kaikkiin 
lääketieteen ja biologian alan 
interventioihin tarvitaan asianomaisen 
henkilön tietoisena annettu suostumus. 
Direktiivi 2001/20/EY sisältää kattavat 
säännöt tutkittavan suojelemiseksi. Nämä 
säännöt olisi säilytettävä. Vajaakykyisen 
henkilön ja alaikäisen lapsen laillisen 
edustajan määrittämistä koskevat säännöt 
vaihtelevat jäsenvaltioissa. Sen vuoksi 
jäsenvaltiot voivat itse päättää 
vajaakykyisen henkilön ja alaikäisen 
lapsen laillisen edustajan määrittämisestä.

(22) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetaan ihmisarvo ja oikeus 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. 
Siinä edellytetään erityisesti, että kaikkiin 
lääketieteen ja biologian alan 
interventioihin tarvitaan asianomaisen 
henkilön tietoisena annettu suostumus. 
Direktiivi 2001/20/EY sisältää kattavat 
säännöt tutkittavan suojelemiseksi. Nämä 
säännöt olisi säilytettävä. Vajaakykyisen 
henkilön ja alaikäisen lapsen laillisen 
edustajan määrittämistä koskevat säännöt, 
vajaakykyisen henkilön ja heikossa 
asemassa olevien henkilöiden määritelmät 
sekä niistä johtuvat säännökset
vaihtelevat jäsenvaltioissa. Sen vuoksi 
jäsenvaltiot voivat itse päättää 
vajaakykyisen henkilön ja alaikäisen 
lapsen laillisen edustajan määrittämisestä 
ja ottaa mahdollisesti kansallisella tasolla 
käyttöön paremman suojan tarjoavia 
säännöksiä.

Or. fr

Perustelu

Heikossa asemassa olevien henkilöryhmien suojelemisen osalta on syytä palauttaa mieliin, 
että tässä asetuksessa on noudatettava jäsenvaltioiden antamia rajoittavia säännöksiä, jotka 
koskevat muita heikossa asemassa olevien henkilöiden ryhmiä, kuten raskaana olevia, 
synnyttäviä ja imettäviä naisia taikka vapausrangaistusta kärsiviä ihmisiä.

Tarkistus 125
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetaan ihmisarvo ja oikeus 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. 

(22) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
sekä asiassa C-34/10 ”Brüstle vs. 
Greenpeace” tehdyssä päätöksessä
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Siinä edellytetään erityisesti, että kaikkiin 
lääketieteen ja biologian alan 
interventioihin tarvitaan asianomaisen 
henkilön tietoisena annettu suostumus. 
Direktiivi 2001/20/EY sisältää kattavat 
säännöt tutkittavan suojelemiseksi. Nämä 
säännöt olisi säilytettävä. Vajaakykyisen 
henkilön ja alaikäisen lapsen laillisen 
edustajan määrittämistä koskevat säännöt 
vaihtelevat jäsenvaltioissa. Sen vuoksi 
jäsenvaltiot voivat itse päättää 
vajaakykyisen henkilön ja alaikäisen 
lapsen laillisen edustajan määrittämisestä.

tunnustetaan ihmisarvo ja oikeus 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. 
Siinä edellytetään erityisesti, että kaikkiin 
lääketieteen ja biologian alan 
interventioihin tarvitaan asianomaisen 
henkilön tietoisena annettu suostumus. 
Direktiivi 2001/20/EY sisältää kattavat 
säännöt tutkittavan suojelemiseksi. Nämä 
säännöt olisi säilytettävä. Vajaakykyisen 
henkilön ja alaikäisen lapsen laillisen 
edustajan määrittämistä koskevat säännöt 
vaihtelevat jäsenvaltioissa. Sen vuoksi 
jäsenvaltiot voivat itse päättää 
vajaakykyisen henkilön ja alaikäisen 
lapsen laillisen edustajan määrittämisestä.

Or. fr

Tarkistus 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
selkeistä säännöistä, jotka koskevat 
tietoista suostumusta hätätilanteissa. 
Tällaiset tilanteet liittyvät tapauksiin, joissa 
potilas on esimerkiksi joutunut äkilliseen 
hengenvaaraan useiden eri vammojen, 
aivohalvausten tai sydänkohtausten vuoksi 
ja on välittömän intervention tarpeessa. 
Meneillään olevaan jo luvan saaneeseen 
kliiniseen lääketutkimukseen liittyvä 
interventio voi soveltua tällaiseen 
tapaukseen. Joissakin olosuhteissa, jos 
potilas on tajuton eikä hänen laillinen 
edustajansa ole välittömästi saatavilla, ei 
kuitenkaan ole mahdollista saada potilaan 
tietoista suostumusta ennen interventiota. 
Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava selkeät säännöt, joiden 
perusteella tällainen potilas voidaan ottaa 
mukaan kliiniseen lääketutkimukseen 

(23) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
selkeistä säännöistä, jotka koskevat 
tietoista suostumusta hätätilanteissa. 
Tällaiset tilanteet liittyvät tapauksiin, joissa 
potilas on esimerkiksi joutunut äkilliseen 
hengenvaaraan useiden eri vammojen, 
aivohalvausten tai sydänkohtausten vuoksi 
ja on välittömän intervention tarpeessa. 
Meneillään olevaan jo luvan saaneeseen 
kliiniseen lääketutkimukseen liittyvä 
interventio voi soveltua tällaiseen 
tapaukseen. Joissakin olosuhteissa, jos 
potilas on tajuton eikä hänen laillinen 
edustajansa ole välittömästi saatavilla, ei 
kuitenkaan ole mahdollista saada potilaan 
tietoista suostumusta ennen interventiota. 
Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava selkeät säännöt, joiden 
perusteella tällainen potilas voidaan ottaa 
mukaan kliiniseen lääketutkimukseen 
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tiukkoja ehtoja noudattaen. Tämän lisäksi
kyseisen kliinisen lääketutkimuksen olisi 
liityttävä suoraan sairauteen, jonka vuoksi 
potilas ei kykene antamaan tietoista 
suostumustaan. Potilaan aiemmin 
mahdollisesti esittämää kieltoa on 
noudatettava, ja tutkittavan laillisen 
edustajan tietoinen suostumus olisi saatava 
mahdollisimman pian.

tiukkoja ehtoja noudattaen. Esimerkiksi jos 
tutkimus on aloitettava viipymättä ja jos 
on perusteltua olettaa, että kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistumisesta 
tutkittavalle koituvat hyödyt ovat riskejä 
suuremmat tai että osallistumisesta 
aiheutuu vain vähäinen riski, kliininen 
lääketutkimus olisi voitava aloittaa ilman 
etukäteissuostumusta. Tämän lisäksi 
kyseisen kliinisen lääketutkimuksen olisi 
liityttävä suoraan sairauteen, jonka vuoksi 
potilas ei kykene antamaan tietoista 
suostumustaan. Potilaan aiemmin 
mahdollisesti esittämää kieltoa on 
noudatettava, ja tutkittavan laillisen 
edustajan tietoinen suostumus olisi saatava 
mahdollisimman pian.

Or. fr

Perustelu

Philippe Juvin iloitsee asetusehdotuksen suomasta mahdollisuudesta säätää 
etukäteissuostumuksesta myönnettävistä poikkeuksista, kun on kyse hätätilanteissa 
suoritettavista kliinisistä lääketutkimuksista. Hän ei kuitenkaan pidä suotavana, että tämä 
mahdollisuus rajataan vain vähäriskisiin kliinisiin lääketutkimuksiin. Säännös olisi 
käytännössä liian rajoittava. Se estäisi monet elvytyksen ja ensihoidon alan tutkimukset, jotka 
koskevat innovatiivisia valmisteita.

Tarkistus 127
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
selkeistä säännöistä, jotka koskevat 
tietoista suostumusta hätätilanteissa. 
Tällaiset tilanteet liittyvät tapauksiin, joissa 
potilas on esimerkiksi joutunut äkilliseen 
hengenvaaraan useiden eri vammojen, 
aivohalvausten tai sydänkohtausten vuoksi 
ja on välittömän intervention tarpeessa. 
Meneillään olevaan jo luvan saaneeseen 

(23) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
selkeistä säännöistä, jotka koskevat 
tietoista suostumusta hätätilanteissa. 
Tällaiset tilanteet liittyvät tapauksiin, joissa 
potilas on esimerkiksi joutunut äkilliseen 
hengenvaaraan useiden eri vammojen, 
aivohalvausten tai sydänkohtausten vuoksi 
ja on välittömän intervention tarpeessa. 
Meneillään olevaan jo luvan saaneeseen 
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kliiniseen lääketutkimukseen liittyvä 
interventio voi soveltua tällaiseen 
tapaukseen. Joissakin olosuhteissa, jos 
potilas on tajuton eikä hänen laillinen 
edustajansa ole välittömästi saatavilla, ei 
kuitenkaan ole mahdollista saada potilaan 
tietoista suostumusta ennen interventiota. 
Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava selkeät säännöt, joiden 
perusteella tällainen potilas voidaan ottaa 
mukaan kliiniseen lääketutkimukseen 
tiukkoja ehtoja noudattaen. Tämän lisäksi 
kyseisen kliinisen lääketutkimuksen olisi 
liityttävä suoraan sairauteen, jonka vuoksi 
potilas ei kykene antamaan tietoista 
suostumustaan. Potilaan aiemmin 
mahdollisesti esittämää kieltoa on 
noudatettava, ja tutkittavan laillisen 
edustajan tietoinen suostumus olisi saatava 
mahdollisimman pian.

kliiniseen lääketutkimukseen liittyvä 
interventio voi soveltua tällaiseen 
tapaukseen. Joissakin olosuhteissa, jos 
potilas on tajuton eikä hänen laillinen 
edustajansa ole välittömästi saatavilla, ei 
kuitenkaan ole mahdollista saada potilaan 
tietoista suostumusta ennen interventiota. 
Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava selkeät säännöt, joiden 
perusteella tällainen potilas voidaan ottaa 
mukaan kliiniseen lääketutkimukseen 
tiukkoja ehtoja noudattaen. Tämän lisäksi 
kyseisen kliinisen lääketutkimuksen olisi 
liityttävä suoraan sairauteen, jonka vuoksi 
potilas ei kykene antamaan tietoista 
suostumustaan. Potilaan aiemmin 
mahdollisesti esittämää kieltoa on 
noudatettava, ja tutkittavan laillisen 
edustajan tietoinen suostumus olisi saatava 
mahdollisimman pian. Eettisen 
toimikunnan olisi arvioitava myönteisesti 
kliinisestä lääketutkimuksesta potilaalle 
koituvaa välitöntä hyötyä ja sitä, ovatko 
kliinisestä lääketutkimuksesta 
tutkittavalle aiheutuva riski ja rasitus 
minimaaliset.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisen eettisen toimikunnan olisi arvioitava potilaan kliinisestä lääketutkimuksesta 
saamia välittömiä hyötyjä. Hätätilanteissa suoritettavia kliinisiä lääketutkimuksia ei saisi 
tehdä muuta tarkoitusta varten kuin kyseessä olevan tutkittavan edun vuoksi.

Tarkistus 128
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kansainvälisten ohjeiden mukaisesti 
tutkittavan vapaaehtoinen tietoinen 
suostumus olisi annettava 

(24) Kansainvälisten ohjeiden mukaisesti 
tutkittavan vapaaehtoinen tietoinen 
suostumus olisi annettava 
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poikkeustapauksia lukuun ottamatta 
kirjallisesti. Sen olisi perustuttava 
tutkittavalle annettuihin selkeisiin, 
olennaisiin ja ymmärrettäviin tietoihin.

poikkeustapauksia lukuun ottamatta 
kirjallisesti. Sen olisi perustuttava 
tutkittavalle annettuihin selkeisiin, 
olennaisiin ja ymmärrettäviin tietoihin. 
Tällaiset tiedot olisi mahdollisuuksien 
mukaan annettava suullisesti, jolloin 
tutkittavalla olisi tilaisuus esittää 
kysymyksiä, ja tutkittavalle olisi annettava 
kirjallisesti kattavat tiedot, jotka hän saa 
pitää itsellään. Tutkittavalle olisi 
annettava riittävästi aikaa tehdä 
päätöksensä.

Or. en

Perustelu

Tässä kohdin olisi mainittava mahdollisuus antaa tutkittavalle tietoa suullisesti.

Tarkistus 129
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kansainvälisten ohjeiden mukaisesti 
tutkittavan vapaaehtoinen tietoinen 
suostumus olisi annettava 
poikkeustapauksia lukuun ottamatta 
kirjallisesti. Sen olisi perustuttava 
tutkittavalle annettuihin selkeisiin, 
olennaisiin ja ymmärrettäviin tietoihin.

(24) Kansainvälisten ohjeiden mukaisesti 
tutkittavan vapaaehtoinen tietoinen 
suostumus olisi annettava 
poikkeustapauksia lukuun ottamatta 
kirjallisesti. Sen olisi perustuttava 
tutkittavalle annettuihin selkeisiin, 
olennaisiin ja ymmärrettäviin tietoihin ja se 
olisi annettava tutkittavan omalla kielellä.

Or. en

Tarkistus 130
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(24 a) Vuoden 2008 eettisten suositusten 
mukaisesti ja sen lisäksi, mitä edellä on 
mainittu, pediatrian alan kliinisissä 
lääketutkimuksissa olisi sovellettava 
tietoista suostumusta koskevia 
asianmukaisia menettelyjä. Näissä 
menettelyissä olisi otettava huomioon 
lasten ikä ja kypsyystaso.

Or. en

Perustelu

Komission vuonna 2008 antamat lapsipotilaisiin sovellettavat eettiset suositukset on laadittu 
lasten suojelun lisäämiseksi kokeellisia tutkimuksia silmällä pitäen. Nämä säännöt olisi 
sisällytettävä asetukseen, jottei lasten perusoikeuksia laiminlyötäisi.

Tarkistus 131
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta potilaat voivat arvioida 
mahdollisuuksia osallistua kliiniseen 
lääketutkimukseen ja jotta asianomainen 
jäsenvaltio voi valvoa kliinistä 
lääketutkimusta tehokkaasti, kliinisen 
lääketutkimuksen aloittamisesta, sitä 
koskevan rekrytoinnin lopettamisesta ja 
sen päättymisestä olisi ilmoitettava. 
Kansainvälisten ohjeiden mukaisesti 
kliinisen lääketutkimuksen tuloksista olisi 
ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille 
yhden vuoden kuluessa lääketutkimuksen 
päättymisestä.

(25) Jotta potilaat voivat arvioida 
mahdollisuuksia osallistua kliiniseen 
lääketutkimukseen ja jotta asianomainen 
jäsenvaltio voi valvoa kliinistä 
lääketutkimusta tehokkaasti, kliinisen 
lääketutkimuksen aloittamisesta, sitä 
koskevan rekrytoinnin lopettamisesta ja 
sen päättymisestä olisi ilmoitettava. 
Kansainvälisten ohjeiden mukaisesti 
kliinisen lääketutkimuksen tuloksista olisi 
ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille 
kahden vuoden kuluessa lääketutkimuksen 
päättymisestä.

Or. fr

Tarkistus 132
Anna Rosbach
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotta toimeksiantaja voi arvioida 
kaikki mahdollisesti oleelliset turvallisuutta 
koskevat tiedot, tutkijan olisi ilmoitettava 
sille kaikista vakavista haittatapahtumista.

(26) Jotta toimeksiantaja voi arvioida 
kaikki mahdollisesti oleelliset turvallisuutta 
koskevat tiedot, tutkijan olisi ilmoitettava 
sille kaikista vakavista haittatapahtumista
sekä kaikista epäillyistä vakavista 
haittatapahtumista.

Or. en

Tarkistus 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Toimeksiantajan olisi arvioitava 
tutkijalta saamansa tiedot ja ilmoitettava 
Euroopan lääkevirastolle sellaisia vakavia 
haittatapahtumia koskevat 
turvallisuustiedot, joita epäillään 
odottamattomiksi vakaviksi 
haittavaikutuksiksi.

(27) Toimeksiantajan olisi arvioitava 
tutkijalta saamansa tiedot ja ilmoitettava 
välittömästi Euroopan lääkevirastolle 
36 artiklassa tarkoitetun sähköisen 
tietokannan välityksellä sellaisia vakavia 
haittatapahtumia koskevat 
turvallisuustiedot, joita epäillään 
odottamattomiksi vakaviksi 
haittavaikutuksiksi.

Or. en

Tarkistus 134
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Euroopan lääkeviraston olisi (28) Euroopan lääkeviraston olisi 
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toimitettava nämä tiedot jäsenvaltioiden 
arvioitaviksi.

mahdollisimman pian toimitettava nämä 
tiedot jäsenvaltioiden arvioitaviksi.

Or. en

Tarkistus 135
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Ihmiselle tarkoitettujen lääkkeiden 
rekisteröintivaatimusten 
yhdenmukaistamista käsittelevän 
kansainvälisen konferenssin ICH:n 
(International Conference on 
Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for 
Human Use) jäsenet ovat sopineet hyvää 
kliinistä tutkimustapaa koskevista 
yksityiskohtaisista ohjeista, jotka on 
hyväksytty kansainvälisesti kliinisten 
lääketutkimusten koeasetelmaa, 
suorittamista, kirjaamista ja raportointia 
koskevaksi standardiksi, joka on 
yhdenmukainen niiden periaatteiden 
kanssa, jotka esitettiin alunperin Maailman 
lääkäriliiton Helsingin julistuksessa. 
Kliinisten lääketutkimusten koeasetelman, 
suorittamisen, kirjaamisen ja raportoinnin 
yhteydessä voi tulla esiin sovellettavaan 
laatustandardiin liittyviä yksityiskohtaisia 
kysymyksiä. Tällaisissa tapauksissa ICH:n 
hyvää kliinistä tutkimustapaa koskevia 
ohjeita olisi käytettävä ohjenuorana tämän 
asetuksen sääntöjen soveltamiselle 
edellyttäen, että komissio ei ole antanut 
muita erityisohjeita eivätkä mainitut 
ohjeet rajoita tämän asetuksen 
soveltamista.

(29) Ihmiselle tarkoitettujen lääkkeiden 
rekisteröintivaatimusten 
yhdenmukaistamista käsittelevän 
kansainvälisen konferenssin ICH:n 
(International Conference on 
Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for 
Human Use) jäsenet ovat sopineet hyvää 
kliinistä tutkimustapaa koskevista 
yksityiskohtaisista ohjeista, jotka on 
hyväksytty kansainvälisesti kliinisten 
lääketutkimusten koeasetelmaa, 
suorittamista, kirjaamista ja raportointia 
koskevaksi standardiksi, joka on 
yhdenmukainen niiden periaatteiden 
kanssa, jotka esitettiin alunperin Maailman 
lääkäriliiton Helsingin julistuksessa. 
Kliinisten lääketutkimusten koeasetelman, 
suorittamisen, kirjaamisen ja raportoinnin 
yhteydessä ICH:n hyvää kliinistä 
tutkimustapaa koskevia ohjeita ja muita 
asiassa sovellettavia komission 
julkaisemia ohjeita olisi käytettävä 
ohjenuorana tämän asetuksen sääntöjen 
soveltamiselle. Hyvää kliinistä 
tutkimustapaa koskevat ohjeet olisi tämän 
vuoksi sisällytettävä tämän asetuksen 
liitteeseen [xxx].

Or. en
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Perustelu

Direktiivin 2001/20/EY soveltamiseksi hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisen olisi 
oltava lain mukainen velvollisuus kaikissa unionissa tehtävissä lääketutkimuksissa. Hyvää 
kliinistä tutkimustapaa täydentää joukko ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
komitean jäsenvaltioita konsultoiden laatimia ja komission julkaisemia tieteellisiä 
suuntaviivoja. Näiden suuntaviivojen olisi jatkossakin oltava myyntilupahakemusten 
perustana.

Tarkistus 136
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kliinisen lääketutkimuksen tulosten 
luotettavuuden ja varmuuden 
varmistamiseksi toimeksiantajan olisi 
seurattava lääketutkimuksen 
suorittamista riittävästi. Kliinisen 
lääketutkimuksen erityispiirteet huomioon 
ottaen seuranta voi edistää myös 
tutkittavien turvallisuutta ja 
perusoikeuksien noudattamista. 
Seurannan laajuutta määritettäessä olisi 
otettava huomioon kliinisen 
lääketutkimuksen erityispiirteet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lääkealan kansainvälisen harmonisointikonferenssin hyvän kliinisen tutkimustavan 
periaatteiden (ICH-GCP) olisi oltava osa asetusta ja sisällyttävä siihen liitteenä.

Tarkistus 137
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(30) Kliinisen lääketutkimuksen tulosten 
luotettavuuden ja varmuuden 
varmistamiseksi toimeksiantajan olisi 
seurattava lääketutkimuksen suorittamista 
riittävästi. Kliinisen lääketutkimuksen 
erityispiirteet huomioon ottaen seuranta voi 
edistää myös tutkittavien turvallisuutta ja 
perusoikeuksien noudattamista. Seurannan 
laajuutta määritettäessä olisi otettava 
huomioon kliinisen lääketutkimuksen 
erityispiirteet.

(30) Kliinisen lääketutkimuksen tulosten 
luotettavuuden ja varmuuden 
varmistamiseksi toimeksiantajan olisi 
seurattava lääketutkimuksen suorittamista 
riittävästi. Kliinisen lääketutkimuksen 
erityispiirteet huomioon ottaen seuranta voi 
edistää myös tutkittavien turvallisuutta ja 
perusoikeuksien noudattamista. Seuranta 
olisi mukautettava lääketutkimuksen
luonteeseen ja siinä olisi keskityttävä 
keskeisimpien riskien lieventämiseen.

Or. en

Perustelu

Jokaisen lääketukimusta koskevan hakemusasiakirjakokonaisuuden olisi sisällettävä kaikki 
riskitekijät kattava riskinarviointi ja siinä on määriteltävä sen seuraukset lääketutkimuksen 
hallinnointiin ja myös (muttei ainoastaan) lääketutkimuksen seurantaan.

Tarkistus 138
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamiseen osallistuvien henkilöiden, 
erityisesti tutkijoiden ja muun 
terveydenhuoltohenkilöstön, olisi oltava 
riittävän päteviä suorittamaan kliiniseen 
lääketutkimukseen kuuluvat tehtävänsä, 
ja tilojen, joissa kliininen lääketutkimus 
suoritetaan, olisi sovelluttava kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamiseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lääkealan kansainvälisen harmonisointikonferenssin hyvän kliinisen tutkimustavan 
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periaatteiden (ICH-GCP) olisi oltava osa asetusta ja sisällyttävä siihen liitteenä.

Tarkistus 139
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamiseen osallistuvien henkilöiden, 
erityisesti tutkijoiden ja muun 
terveydenhuoltohenkilöstön, olisi oltava 
riittävän päteviä suorittamaan kliiniseen 
lääketutkimukseen kuuluvat tehtävänsä, ja 
tilojen, joissa kliininen lääketutkimus 
suoritetaan, olisi sovelluttava kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamiseen.

(31) Kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamiseen osallistuvien henkilöiden, 
erityisesti tutkijoiden ja muiden 
terveydenhuollon ammattilaisten, olisi 
oltava riittävän päteviä suorittamaan 
kliiniseen lääketutkimukseen kuuluvat 
tehtävänsä, ja tilojen, joissa kliininen 
lääketutkimus suoritetaan, olisi 
sovelluttava kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamiseen.

Or. en

Tarkistus 140
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Kliinisen lääketutkimuksen 
olosuhteet saattavat edellyttää, että 
tutkimuslääke ja tietyt oheislääkkeet ovat 
jäljitettävissä, jotta tutkittavan 
turvallisuus ja tietojen luotettavuus ja 
varmuus voidaan varmistaa. Samasta 
syystä kyseiset valmisteet olisi tarvittaessa 
hävitettävä ja varastoitava 
erityisvaatimusten mukaisesti, mikäli 
kliinisen lääketutkimuksen olosuhteet sitä 
edellyttävät.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Lääkealan kansainvälisen harmonisointikonferenssin hyvän kliinisen tutkimustavan 
periaatteiden (ICH-GCP) olisi oltava osa asetusta ja sisällyttävä siihen liitteenä.

Tarkistus 141
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kliinisen lääketutkimuksen aikana 
toimeksiantajan tietoon saattaa tulla, että 
lääketutkimuksen suorittamista koskevia 
sääntöjä on rikottu vakavasti. Tästä olisi 
ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille, 
jotta nämä voivat toteuttaa mahdollisesti 
tarvittavat toimet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lääkealan kansainvälisen harmonisointikonferenssin hyvän kliinisen tutkimustavan 
periaatteiden (ICH-GCP) olisi oltava osa asetusta ja sisällyttävä siihen liitteenä.

Tarkistus 142
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kliinisen lääketutkimuksen aikana 
toimeksiantajan tietoon saattaa tulla, että 
lääketutkimuksen suorittamista koskevia 
sääntöjä on rikottu vakavasti. Tästä olisi 
ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille, 
jotta nämä voivat toteuttaa mahdollisesti 
tarvittavat toimet.

(33) Kliinisen lääketutkimuksen aikana 
toimeksiantajan tietoon saattaa tulla, että
lääketutkimuksen suorittamista koskevia 
sääntöjä on rikottu vakavasti. Tästä olisi 
ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille 
sekä lääkevirastolle, jotta nämä voivat 
toteuttaa mahdollisesti tarvittavat toimet.
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Or. en

Tarkistus 143
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Epäillyistä odottamattomista 
vakavista haittavaikutuksista 
ilmoittamisen lisäksi saattaa esiintyä 
muita tapahtumia, jotka ovat oleellisia 
riski-hyötysuhteen kannalta ja joista olisi 
ilmoitettava ajoissa asianomaisille 
jäsenvaltioille.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lääkealan kansainvälisen harmonisointikonferenssin hyvän kliinisen tutkimustavan 
periaatteiden (ICH-GCP) olisi oltava osa asetusta ja sisällyttävä siihen liitteenä.

Tarkistus 144
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jos odottamattomat tapahtumat 
edellyttävät, että kliiniseen 
lääketutkimukseen on tehtävä kiireellisiä 
muutoksia, toimeksiantajalla ja tutkijalla 
olisi oltava mahdollisuus toteuttaa 
kiireellisiä turvallisuustoimia ennen luvan 
saantia.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Lääkealan kansainvälisen harmonisointikonferenssin hyvän kliinisen tutkimustavan 
periaatteiden (ICH-GCP) olisi oltava osa asetusta ja sisällyttävä siihen liitteenä.

Tarkistus 145
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jotta voidaan varmistaa, että 
kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamisessa noudatetaan 
tutkimussuunnitelmaa ja että tutkijoilla 
on käytettävissään antamaansa 
tutkimuslääkettä koskevat tiedot, 
toimeksiantajan olisi toimitettava 
tutkijoille tutkijan tietopaketti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lääkealan kansainvälisen harmonisointikonferenssin hyvän kliinisen tutkimustavan 
periaatteiden (ICH-GCP) olisi oltava osa asetusta ja sisällyttävä siihen liitteenä.

Tarkistus 146
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jotta voidaan varmistaa, että kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamisessa 
noudatetaan tutkimussuunnitelmaa ja että 
tutkijoilla on käytettävissään antamaansa 
tutkimuslääkettä koskevat tiedot, 
toimeksiantajan olisi toimitettava tutkijoille 
tutkijan tietopaketti.

(36) Jotta voidaan varmistaa, että kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamisessa 
noudatetaan tutkimussuunnitelmaa ja että 
tutkijoilla on käytettävissään antamaansa 
tutkimuslääkettä koskevat tiedot, 
toimeksiantajan olisi toimitettava tutkijoille 
tutkijan tietopaketti. Tietopaketti olisi 
saatettava ajan tasalle aina, kun saataville 
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tulee uutta turvallisuustietoa, mukaan 
lukien tiedot muista tapahtumista kuin 
epäillyistä odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 147
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavat tiedot olisi rekisteröitävä, 
käsiteltävä ja tallennettava riittävällä 
tavalla, jotta voidaan varmistaa 
tutkittavan turvallisuus ja oikeudet, 
lääketutkimuksessa tuotettujen tietojen 
luotettavuus ja varmuus, tarkka 
raportointi ja tulkinta sekä 
toimeksiantajan toteuttaman seurannan 
ja jäsenvaltioiden tai komission 
tarkastusten tehokkuus.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lääkealan kansainvälisen harmonisointikonferenssin hyvän kliinisen tutkimustavan 
periaatteiden (ICH-GCP) olisi oltava osa asetusta ja sisällyttävä siihen liitteenä.

Tarkistus 148
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavat tiedot olisi rekisteröitävä, 

(37) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavat tiedot olisi rekisteröitävä, 
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käsiteltävä ja tallennettava riittävällä 
tavalla, jotta voidaan varmistaa tutkittavan 
turvallisuus ja oikeudet, 
lääketutkimuksessa tuotettujen tietojen 
luotettavuus ja varmuus, tarkka raportointi 
ja tulkinta sekä toimeksiantajan 
toteuttaman seurannan ja jäsenvaltioiden 
tai komission tarkastusten tehokkuus.

käsiteltävä ja tallennettava riittävällä 
tavalla, jotta voidaan varmistaa tutkittavan 
turvallisuus, oikeudet ja hyvinvointi, 
lääketutkimuksessa tuotettujen tietojen 
luotettavuus ja varmuus, tarkka raportointi 
ja tulkinta sekä toimeksiantajan 
toteuttaman seurannan ja jäsenvaltioiden 
tai komission tarkastusten tehokkuus.

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksen 3 artiklan ja Maailman lääkäriliiton Helsingin julistuksen, joka koskee 
ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen tutkimustyön eettisiä periaatteita (Soul 2008), 
6 artiklan mukaan tutkittavien turvallisuus, oikeudet ja hyvinvointi on aina asetettava 
etusijalle.

Tarkistus 149
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavat tiedot olisi rekisteröitävä, 
käsiteltävä ja tallennettava riittävällä 
tavalla, jotta voidaan varmistaa tutkittavan 
turvallisuus ja oikeudet, 
lääketutkimuksessa tuotettujen tietojen 
luotettavuus ja varmuus, tarkka raportointi 
ja tulkinta sekä toimeksiantajan 
toteuttaman seurannan ja jäsenvaltioiden 
tai komission tarkastusten tehokkuus.

(37) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavat tiedot olisi rekisteröitävä, 
käsiteltävä ja tallennettava riittävällä 
tavalla, jotta voidaan varmistaa tutkittavan 
turvallisuus, oikeudet ja hyvinvointi, 
lääketutkimuksessa tuotettujen tietojen 
luotettavuus ja varmuus, tarkka raportointi 
ja tulkinta sekä toimeksiantajan 
toteuttaman seurannan ja jäsenvaltioiden 
tai komission tarkastusten tehokkuus.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on johdonmukaisuus asetusehdotuksen 3 artiklan kanssa.
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Tarkistus 150
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Komission olisi kahden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 
esitettävä Euroopan parlamentille 
arviointi käsittelemättömien tietojen 
hallinnoinnista sekä mahdollisuudesta 
ottaa käyttöön riippumattomien 
tutkijoiden avoin pääsy kaikkia kliinisiä 
lääketutkimuksia koskeviin 
käsittelemättömiin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 151
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tutkimussuunnitelman ja tämän 
asetuksen noudattamisen osoittamiseksi, 
toimeksiantajan ja tutkijan olisi pidettävä 
yllä kliinisen lääketutkimuksen 
kantatiedostoa, joka sisältää tarvittavat 
asiakirjat tehokasta valvontaa varten 
(toimeksiantajan toteuttama seuranta ja 
jäsenvaltioiden ja komission 
tarkastukset). Kliinistä lääketutkimusta 
koskeva kantatiedosto olisi arkistoitava 
asianmukaisesti, jotta valvonta on 
mahdollista myös kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisen jälkeen.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Lääkealan kansainvälisen harmonisointikonferenssin hyvän kliinisen tutkimustavan 
periaatteiden (ICH-GCP) olisi oltava osa asetusta ja sisällyttävä siihen liitteenä.

Tarkistus 152
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Tutkimus- ja tuotekehityskokeisiin 
tarkoitetut lääkkeet eivät kuulu ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/83/EY 
soveltamisalaan. Kliinisissä 
lääketutkimuksissa käytettävät lääkkeet 
ovat tällaisia lääkkeitä. Niiden 
erityispiirteiden vuoksi niihin olisi 
sovellettava erityissääntöjä. Sääntöjen 
laadinnassa olisi eroteltava 
tutkimuslääkkeet (tutkittava valmiste ja 
sen vertailuvalmisteet sekä lumelääkkeet 
(plasebot)) ja oheislääkkeet (kliinisessä 
lääketutkimuksessa käytettävät lääkkeet, 
jotka eivät ole tutkimuslääkkeitä), kuten 
taustahoitona käytettävät lääkkeet, 
provokaatiovalmisteet, kohtaus- ja 
varalääkkeet tai kliinisen 
lääketutkimuksen päätetapahtumien 
arvioinnissa käytettävät lääkkeet. 
Oheislääkkeisiin ei saisi kuulua 
samanaikaista lääkitystä, eli kliinisen 
lääketutkimuksen piiriin kuulumatonta 
lääkitystä, joka ei ole oleellinen 
lääketutkimuksen koeasetelman kannalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lääkealan kansainvälisen harmonisointikonferenssin hyvän kliinisen tutkimustavan 
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periaatteiden (ICH-GCP) olisi oltava osa asetusta ja sisällyttävä siihen liitteenä.

Tarkistus 153
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jotta voidaan varmistaa tutkittavien 
turvallisuus ja kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuus ja varmuus sekä 
tutkimuslääkkeiden ja oheislääkkeiden 
toimittaminen tutkimuspaikoille koko 
unionissa, olisi laadittava sekä 
tutkimuslääkkeiden että oheislääkkeiden 
valmistusta ja maahantuontia koskevat 
säännöt. Direktiivin 2001/20/EY tavoin 
säännöissä olisi otettava huomioon 
voimassa olevat hyvien tuotantotapojen 
säännöt, joita sovelletaan direktiivissä 
2001/83/EY tarkoitettuihin valmisteisiin. 
Joissakin erityistapauksissa näistä 
säännöistä olisi voitava poiketa kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamisen 
helpottamiseksi. Sen vuoksi sovellettavien 
sääntöjen olisi oltava jossain määrin 
joustavia edellyttäen, että tutkittavan 
turvallisuus ja kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuus ja varmuus eivät vaarannu.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lääkealan kansainvälisen harmonisointikonferenssin hyvän kliinisen tutkimustavan 
periaatteiden (ICH-GCP) olisi oltava osa asetusta ja sisällyttävä siihen liitteenä.

Tarkistus 154
Roberta Angelilli
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Tutkimuslääkkeisiin ja 
oheislääkkeisiin olisi tehtävä 
asianmukaiset merkinnät tutkittavan 
turvallisuuden ja kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuden ja varmuuden 
varmistamiseksi sekä kyseisten 
valmisteiden toimittamiseksi 
tutkimuspaikoille kaikkialla unionissa. 
Merkintöjä koskevat säännöt olisi 
mukautettava tutkittavan turvallisuudelle 
aiheutuvaan riskiin ja kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen. Mikäli 
tutkimuslääke tai oheislääke on jo 
saatettu markkinoille direktiivin 
2001/83/EY mukaisen myyntiluvan 
saaneena lääkkeenä, yleisen säännön 
mukaan lisämerkintöjä ei pääsääntöisesti 
pitäisi edellyttää avoimissa tutkimuksissa. 
Lisäksi on erityisvalmisteita, kuten 
diagnostisista syistä tutkimuslääkkeinä 
käytettäviä radiofarmaseuttisia lääkkeitä, 
joiden osalta merkintöjä koskevat yleiset 
säännöt eivät ole käyttökelpoisia, koska 
radiofarmaseuttisten lääkkeiden käyttö 
kliinisissä lääketutkimuksissa on erittäin 
valvottua.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lääkealan kansainvälisen harmonisointikonferenssin hyvän kliinisen tutkimustavan 
periaatteiden (ICH-GCP) olisi oltava osa asetusta ja sisällyttävä siihen liitteenä.

Tarkistus 155
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(41) Tutkimuslääkkeisiin ja 
oheislääkkeisiin olisi tehtävä asianmukaiset 
merkinnät tutkittavan turvallisuuden ja 
kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettavien 
tietojen luotettavuuden ja varmuuden 
varmistamiseksi sekä kyseisten 
valmisteiden toimittamiseksi 
tutkimuspaikoille kaikkialla unionissa. 
Merkintöjä koskevat säännöt olisi 
mukautettava tutkittavan turvallisuudelle 
aiheutuvaan riskiin ja kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen. Mikäli 
tutkimuslääke tai oheislääke on jo saatettu 
markkinoille direktiivin 2001/83/EY 
mukaisen myyntiluvan saaneena 
lääkkeenä, yleisen säännön mukaan 
lisämerkintöjä ei pääsääntöisesti pitäisi 
edellyttää avoimissa tutkimuksissa. Lisäksi 
on erityisvalmisteita, kuten diagnostisista 
syistä tutkimuslääkkeinä käytettäviä 
radiofarmaseuttisia lääkkeitä, joiden osalta 
merkintöjä koskevat yleiset säännöt eivät 
ole käyttökelpoisia, koska 
radiofarmaseuttisten lääkkeiden käyttö 
kliinisissä lääketutkimuksissa on erittäin 
valvottua.

(41) Tutkimuslääkkeisiin ja 
oheislääkkeisiin olisi tehtävä asianmukaiset 
merkinnät tutkittavan turvallisuuden ja 
kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettavien 
tietojen luotettavuuden ja varmuuden 
varmistamiseksi sekä kyseisten 
valmisteiden toimittamiseksi 
tutkimuspaikoille kaikkialla unionissa. 
Merkintöjä koskevat säännöt olisi 
mukautettava tutkittavan turvallisuudelle 
aiheutuvaan riskiin ja kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen. Sellaisissa 
keskisuuren tai pienen riskin 
lääketutkimuksissa, joissa tutkimuslääke 
tai oheislääke on jo saatettu markkinoille 
direktiivin 2001/83/EY mukaisen 
myyntiluvan saaneena lääkkeenä, yleisen 
säännön mukaan lisämerkintöjä ei 
pääsääntöisesti pitäisi edellyttää avoimissa 
tutkimuksissa. Hyödyttömien ja 
epätarkoituksenmukaisten 
pakkausmerkintöjen sijaan ja 
vuodelta 2009 peräisin olevien hyvän 
tuotantotavan periaatteiden (liite 13, 
27 artikla) mukaisesti tällaisiin 
lääketutkimuksiin osallistuville 
tutkittaville voitaisiin antaa seloste tai 
kortti, jossa on hyödyllistä tietoa 
lääketutkimuksesta, ja neuvoa 
säilyttämään se hallussaan koko ajan.
Lisäksi on erityisvalmisteita, kuten 
diagnostisista syistä tutkimuslääkkeinä 
käytettäviä radiofarmaseuttisia lääkkeitä, 
joiden osalta merkintöjä koskevat yleiset 
säännöt eivät ole käyttökelpoisia, koska 
radiofarmaseuttisten lääkkeiden käyttö 
kliinisissä lääketutkimuksissa on erittäin 
valvottua.

Or. en

Perustelu

Myyntilupatilanteeseen perustuva eriyttäminen selventää tätä säännöstä.
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Tarkistus 156
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Kliinisen lääketutkimuksen 
toimeksiantaja voi olla sijoittautunut 
kolmanteen maahan. Seurannan ja 
valvonnan helpottamiseksi kolmanteen 
maahan sijoittautuneen toimeksiantajan 
olisi nimettävä yhteyshenkilö unionissa, 
jotta asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi pitää 
yhteyttä toimeksiantajaan. Yhteyshenkilö 
voi olla oikeushenkilö tai luonnollinen 
henkilö.

(44) Kliinisen lääketutkimuksen 
toimeksiantaja voi olla sijoittautunut 
kolmanteen maahan. Seurannan ja 
valvonnan helpottamiseksi kolmanteen 
maahan sijoittautuneen toimeksiantajan 
olisi nimettävä laillinen edustaja
unionissa, jotta asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi pitää 
yhteyttä toimeksiantajaan.

Or. en

Perustelu

Laillisen edustajan eikä ainoastaan yhteyshenkilön mukanaolo on tarpeellista, jotta voidaan 
helpottaa valvontaa erityisesti toimeksiantajan vastuuta koskevissa tapauksissa, vaikka tämä 
olisi sijoittautunut kolmansiin maihin.

Tarkistus 157
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Sellaisissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa, joissa 
tutkimuslääkkeillä ei ole myyntilupaa tai 
joissa interventio aiheuttaa tutkittavan 
turvallisuudelle vähäistä suuremman riskin, 
olisi taattava sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti hyväksytty vahingonkorvaus.

(46) Sellaisissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa, joissa 
tutkimuslääkkeillä ei ole myyntilupaa tai 
joissa interventio aiheuttaa tutkittavan 
turvallisuudelle vähäistä suuremman riskin, 
olisi taattava sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti hyväksytty vahingonkorvaus. 
Tutkittavan oikeusturva tulee kuitenkin 
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aina varmistaa eikä asetuksen myötä 
muuttuva vahingonkorvauksia koskeva 
varautumisvelvollisuus saa johtaa 
oikeusturvaa heikentävään kehitykseen.

Or. fi

Tarkistus 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Sellaisissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa, joissa 
tutkimuslääkkeillä ei ole myyntilupaa tai 
joissa interventio aiheuttaa tutkittavan 
turvallisuudelle vähäistä suuremman riskin, 
olisi taattava sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti hyväksytty vahingonkorvaus.

(46) Sellaisissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa, joissa 
tutkimuslääkkeillä ei ole myyntilupaa,
joissa myyntiluvan saaneita 
tutkimuslääkkeitä käytetään muulla 
tavoin kuin niiden myyntiluvan ehtojen 
mukaisesti hoitoa koskevista 
vaatimuksista erillään olevassa 
hoitokäytännössä, tai joissa diagnostinen 
menettely aiheuttaa tutkittavan 
turvallisuudelle vähäistä suuremman riskin, 
olisi taattava sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti hyväksytty vahingonkorvaus.

Or. en

Perustelu

Korvausten saaminen on varmistettava myös tilanteissa, joissa myyntiluvan saanutta 
tutkimuslääkettä käytetään muulla tavoin kuin hoitoa koskevien vaatimusten mukaisesti tai 
joissa diagnostinen menettely (interventiota parempi sanamuoto) aiheuttaa vähäistä 
suuremman riskin.

Tarkistus 159
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(47) Tällä hetkellä tällaiset 
vahingonkorvaukset on katettu 
vakuutuksilla. Vakuutus voi kattaa 
tutkittavalle maksettavat 
vahingonkorvaukset, silloin kun 
toimeksiantajan tai tutkijan vahinkovastuu 
on todettu. Vakuutus voi kattaa myös 
sellaiset tutkittavalle suoraan maksettavat 
vahingonkorvaukset, joiden osalta 
toimeksiantajan tai tutkijan 
vahinkovastuuta ei ole todettu etukäteen.
Kokemus on osoittanut, että 
vakuutusmarkkinat ovat pienet ja 
vakuutusturvan kustannukset 
suhteettomat suuret. Koska 
vastuujärjestelmät vaihtelevat suuresti 
jäsenvaltioissa, monikansallisen kliinisen 
lääketutkimuksen toimeksiantajan on 
vaikeaa ja vaivalloista saada vakuutus 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Sen vuoksi kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
perustettava kansallinen 
korvausmekanismi, josta tutkittaville 
maksettavat korvaukset suoritetaan 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

(47) Tällä hetkellä tällaiset 
vahingonkorvaukset on katettu 
vakuutuksilla. Vakuutus voi kattaa 
tutkittavalle maksettavat 
vahingonkorvaukset, silloin kun 
toimeksiantajan tai tutkijan vahinkovastuu 
on todettu. Vakuutus voi kattaa myös 
sellaiset tutkittavalle suoraan maksettavat 
vahingonkorvaukset, joiden osalta 
toimeksiantajan tai tutkijan 
vahinkovastuuta ei ole todettu etukäteen. 

Or. el

Perustelu

Kliiniset lääketutkimukset tuottavat hyötyä ja joissakin olosuhteissa aiheuttavat riskejä. Jos 
ne katetaan kansallisista korvausjärjestelmistä, loppukustannukset maksavat kyseessä olevan 
jäsenvaltion kansalaiset.

Tarkistus 160
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(47) Tällä hetkellä tällaiset 
vahingonkorvaukset on katettu 
vakuutuksilla. Vakuutus voi kattaa 
tutkittavalle maksettavat 
vahingonkorvaukset, silloin kun 
toimeksiantajan tai tutkijan vahinkovastuu 
on todettu. Vakuutus voi kattaa myös 
sellaiset tutkittavalle suoraan maksettavat 
vahingonkorvaukset, joiden osalta 
toimeksiantajan tai tutkijan 
vahinkovastuuta ei ole todettu etukäteen. 
Kokemus on osoittanut, että 
vakuutusmarkkinat ovat pienet ja 
vakuutusturvan kustannukset suhteettomat 
suuret. Koska vastuujärjestelmät 
vaihtelevat suuresti jäsenvaltioissa, 
monikansallisen kliinisen
lääketutkimuksen toimeksiantajan on 
vaikeaa ja vaivalloista saada vakuutus 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sen 
vuoksi kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
perustettava kansallinen 
korvausmekanismi, josta tutkittaville 
maksettavat korvaukset suoritetaan 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

(47) Tällä hetkellä tällaiset 
vahingonkorvaukset on katettu 
vakuutuksilla. Vakuutus voi kattaa 
tutkittavalle maksettavat 
vahingonkorvaukset, silloin kun 
toimeksiantajan tai tutkijan vahinkovastuu 
on todettu. Vakuutus voi kattaa myös 
sellaiset tutkittavalle suoraan maksettavat 
vahingonkorvaukset, joiden osalta 
toimeksiantajan tai tutkijan 
vahinkovastuuta ei ole todettu etukäteen. 
Kokemus on osoittanut, että 
vakuutusmarkkinat ovat pienet ja 
vakuutusturvan kustannukset suuret 
varsinkin ei-kaupallisilla 
toimeksiantajilla. Ei-kaupallisten 
toimeksiantajien korvausmaksujen 
suorittamisen helpottamiseksi kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi perustettava 
kansallinen korvausmekanismi, josta 
tutkittaville maksettavat korvaukset 
suoritetaan kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti. Kansallisen 
korvausmekanismin käytön olisi oltava 
maksutonta tai kohtuuhintaista ja se olisi 
rajoitettava kattamaan vain sellaiset 
kliiniset lääketutkimukset, joita ei ole 
tarkoitus käyttää myyntiluvan saamiseksi 
lääkkeelle.

Or. en

Tarkistus 161
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Tällä hetkellä tällaiset 
vahingonkorvaukset on katettu 
vakuutuksilla. Vakuutus voi kattaa 

(47) Tällä hetkellä tällaiset 
vahingonkorvaukset on katettu 
vakuutuksilla. Vakuutus voi kattaa 
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tutkittavalle maksettavat 
vahingonkorvaukset, silloin kun 
toimeksiantajan tai tutkijan vahinkovastuu 
on todettu. Vakuutus voi kattaa myös 
sellaiset tutkittavalle suoraan maksettavat 
vahingonkorvaukset, joiden osalta 
toimeksiantajan tai tutkijan 
vahinkovastuuta ei ole todettu etukäteen. 
Kokemus on osoittanut, että 
vakuutusmarkkinat ovat pienet ja 
vakuutusturvan kustannukset suhteettomat 
suuret. Koska vastuujärjestelmät 
vaihtelevat suuresti jäsenvaltioissa, 
monikansallisen kliinisen 
lääketutkimuksen toimeksiantajan on 
vaikeaa ja vaivalloista saada vakuutus 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sen 
vuoksi kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
perustettava kansallinen 
korvausmekanismi, josta tutkittaville 
maksettavat korvaukset suoritetaan 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

tutkittavalle maksettavat 
vahingonkorvaukset, silloin kun 
toimeksiantajan tai tutkijan vahinkovastuu 
on todettu. Vakuutus voi kattaa myös 
sellaiset tutkittavalle suoraan maksettavat 
vahingonkorvaukset, joiden osalta 
toimeksiantajan tai tutkijan 
vahinkovastuuta ei ole todettu etukäteen. 
Korvaus voi kattaa myös pitkän tai 
keskipitkän aikavälin fyysiseen 
loukkaantumiseen tarvittavan 
sairaanhoidon sekä aiheutuneen kivun ja 
säryn. Kokemus on osoittanut, että 
vakuutusmarkkinat ovat pienet ja 
vakuutusturvan kustannukset suhteettomat 
suuret. Koska vastuujärjestelmät 
vaihtelevat suuresti jäsenvaltioissa, 
monikansallisen kliinisen 
lääketutkimuksen toimeksiantajan on 
vaikeaa ja vaivalloista saada vakuutus 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sen 
vuoksi kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
perustettava kansallinen 
korvausmekanismi, josta tutkittaville 
maksettavat korvaukset suoritetaan 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti, ja tarjottava potilaille selkeää 
ja helposti saatavissa olevaa tietoa 
korvausjärjestelmien käyttämisen 
helpottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Voimassa olevassa kansallisessa ja kansainvälisessä lainsäädäntökehyksessä on vahvistettu, 
että korvaus voi koostua rahasummasta, jolla korvataan psykologisia ja sosiaalisia vahinkoja 
ja taloudellisia menetyksiä, ja sillä voidaan kattaa pitkän tai keskipitkän aikavälin fyysiseen 
loukkaantumiseen tarvittavaa sairaanhoitoa. Kokemus on lisäksi osoittanut, että tutkimuksiin 
osallistuvien on vaikeaa saada korvausta nykyisten kansallisten lakien puitteissa, sillä ne 
sisältävät rajoituksia ja ehtoja, jotka eivät ole tiedossa ennen lääketutkimuksen 
käynnistämistä.

Tarkistus 162
Riikka Manner
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Tällä hetkellä tällaiset 
vahingonkorvaukset on katettu 
vakuutuksilla. Vakuutus voi kattaa 
tutkittavalle maksettavat 
vahingonkorvaukset, silloin kun 
toimeksiantajan tai tutkijan vahinkovastuu 
on todettu. Vakuutus voi kattaa myös 
sellaiset tutkittavalle suoraan maksettavat 
vahingonkorvaukset, joiden osalta 
toimeksiantajan tai tutkijan 
vahinkovastuuta ei ole todettu etukäteen. 
Kokemus on osoittanut, että 
vakuutusmarkkinat ovat pienet ja 
vakuutusturvan kustannukset suhteettomat 
suuret. Koska vastuujärjestelmät 
vaihtelevat suuresti jäsenvaltioissa, 
monikansallisen kliinisen 
lääketutkimuksen toimeksiantajan on 
vaikeaa ja vaivalloista saada vakuutus 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sen 
vuoksi kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
perustettava kansallinen 
korvausmekanismi, josta tutkittaville 
maksettavat korvaukset suoritetaan 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

(47) Tällä hetkellä tällaiset 
vahingonkorvaukset on katettu 
vakuutuksilla. Vakuutus voi kattaa 
tutkittavalle maksettavat 
vahingonkorvaukset, silloin kun 
toimeksiantajan tai tutkijan vahinkovastuu 
on todettu. Vakuutus voi kattaa myös 
sellaiset tutkittavalle suoraan maksettavat 
vahingonkorvaukset, joiden osalta 
toimeksiantajan tai tutkijan 
vahinkovastuuta ei ole todettu etukäteen. 
Kokemus on osoittanut, että 
vakuutusmarkkinat ovat pienet ja 
vakuutusturvan kustannukset suhteettomat 
suuret. Koska vastuujärjestelmät 
vaihtelevat suuresti jäsenvaltioissa, 
monikansallisen kliinisen 
lääketutkimuksen toimeksiantajan on 
vaikeaa ja vaivalloista saada vakuutus 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sen 
vuoksi kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
perustettava kansallinen 
korvausmekanismi, josta tutkittaville 
maksettavat korvaukset suoritetaan 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti. Kuitenkin perinteisesti 
toimivat vakuutuspohjaiset ratkaisut 
katsotaan hyväksyttäviksi kansallisina
korvausmekanismeina tai itsenäisenä 
ratkaisuna.

Or. fi

Tarkistus 163
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(47) Tällä hetkellä tällaiset 
vahingonkorvaukset on katettu 
vakuutuksilla. Vakuutus voi kattaa 
tutkittavalle maksettavat 
vahingonkorvaukset, silloin kun 
toimeksiantajan tai tutkijan vahinkovastuu 
on todettu. Vakuutus voi kattaa myös 
sellaiset tutkittavalle suoraan maksettavat 
vahingonkorvaukset, joiden osalta 
toimeksiantajan tai tutkijan 
vahinkovastuuta ei ole todettu etukäteen. 
Kokemus on osoittanut, että 
vakuutusmarkkinat ovat pienet ja 
vakuutusturvan kustannukset suhteettomat 
suuret. Koska vastuujärjestelmät 
vaihtelevat suuresti jäsenvaltioissa, 
monikansallisen kliinisen 
lääketutkimuksen toimeksiantajan on 
vaikeaa ja vaivalloista saada vakuutus 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sen 
vuoksi kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
perustettava kansallinen 
korvausmekanismi, josta tutkittaville 
maksettavat korvaukset suoritetaan 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

(47) Tällä hetkellä tällaiset 
vahingonkorvaukset on katettu 
vakuutuksilla. Vakuutus voi kattaa 
tutkittavalle maksettavat 
vahingonkorvaukset, silloin kun 
toimeksiantajan tai tutkijan vahinkovastuu 
on todettu. Vakuutus voi kattaa myös 
sellaiset tutkittavalle suoraan maksettavat 
vahingonkorvaukset, joiden osalta 
toimeksiantajan tai tutkijan 
vahinkovastuuta ei ole todettu etukäteen. 
Kokemus on osoittanut, että 
vakuutusmarkkinat ovat pienet ja 
vakuutusturvan kustannukset suhteettomat 
suuret. Koska vastuujärjestelmät 
vaihtelevat suuresti jäsenvaltioissa, 
monikansallisen kliinisen 
lääketutkimuksen toimeksiantajan on 
vaikeaa ja vaivalloista saada vakuutus 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä akateemisen tutkimuksen 
edistämiseksi. Tätä varten olisi tarpeen 
harkita mahdollisuutta ottaa käyttöön 
erityisiä korvausmekanismeja unionin 
tasolla. Korvausmekanismien käyttöön 
voisi liittyä maksujen maksaminen voittoa 
tavoittelemattomalta pohjalta ottaen 
huomioon kliinisten lääketutkimusten 
riskit, tutkittaville mahdollisesti koituvat 
vahingot ja ennakoidut hyödyt.

Or. el

Perustelu

Vaikka alkuperäinen ehdotus on oikeansuuntainen, se ei kuitenkaan hyödytä kaikkia potilaita 
yhtä paljon. Kaikilla jäsenvaltioilla ei ole kansallisiin mekanismeihin tarvittavaa kokemusta
tai asiantuntemusta, mikä johtaisi kaksitasoiseen hoitojärjestelmään. Silloin samaan rajat 
ylittävään tutkimusohjelmaan osallistuvat potilaat saisivat erilaista hoitoa eri maissa. Yhtenä 
ratkaisuna voisi olla erityisten korvausmekanismien käyttöönotto kokemusten ja yhteistyön 
laajuuden perusteella unionin tasolla.
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Tarkistus 164
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Tiedonkulun tehostamiseksi ja 
helpottamiseksi toimeksiantajan ja 
jäsenvaltioiden välillä ja toisaalta 
jäsenvaltioiden välillä komission olisi 
huolehdittava sellaisen tietokannan 
perustamisesta ja ylläpidosta, johon pääsee 
portaalin kautta.

(51) Tiedonkulun tehostamiseksi ja 
helpottamiseksi toimeksiantajan ja 
jäsenvaltioiden välillä ja toisaalta 
jäsenvaltioiden välillä komission olisi 
huolehdittava sellaisen tietokannan 
perustamisesta ja ylläpidosta, johon pääsee
portaalin kautta. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi edistettävä suuren 
yleisön tietoisuutta tämän portaalin 
olemassaolosta.

Or. en

Tarkistus 165
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Tiedonkulun tehostamiseksi ja 
helpottamiseksi toimeksiantajan ja 
jäsenvaltioiden välillä ja toisaalta 
jäsenvaltioiden välillä komission olisi
huolehdittava sellaisen tietokannan 
perustamisesta ja ylläpidosta, johon pääsee 
portaalin kautta.

(51) Tiedonkulun tehostamiseksi ja 
helpottamiseksi toimeksiantajan ja 
jäsenvaltioiden välillä ja toisaalta 
jäsenvaltioiden välillä Euroopan 
lääkeviraston olisi komission puolesta 
huolehdittava sellaisen tietokannan 
perustamisesta ja ylläpidosta, johon pääsee 
portaalin kautta.

Or. en

Tarkistus 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Tietokannassa olisi oltava kaikki 
kliinistä lääketutkimusta koskevat oleelliset 
tiedot. Tietokantaan ei pitäisi kirjata 
kliiniseen lääketutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien henkilötietoja. Tietokannan 
tietojen olisi oltava julkisia, ellei ole 
erityistä syytä olla julkaisematta tiettyjä 
tietoja, jotta voidaan suojella Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa 
tunnustettua oikeutta yksityiselämään ja 
henkilötietojen suojaan.

(52) Tietokannassa olisi oltava kaikki 
kliinistä lääketutkimusta koskevat oleelliset 
tiedot, ja sen olisi mahdollistettava 
objektiivisen tiedon julkinen levittäminen, 
jotta voidaan tukea eurooppalaista 
tutkimusta ja lisätä tietämystä 
kansanterveyden alalla. Se ei saisi 
heikentää innovaatiota eikä Euroopan 
teollisuuden kilpailuasemaa. Tietokantaan 
ei pitäisi kirjata kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien henkilötietoja, eikä se saisi 
heikentää kaupallisten etujen suojelua, 
mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 
mukaisesti. Tietokannan tietojen olisi 
oltava julkisia, ellei ole erityistä syytä olla 
julkaisematta tiettyjä tietoja, jotta voidaan 
suojella Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa 
tunnustettua oikeutta yksityiselämään ja 
henkilötietojen suojaan tai kaupallisesti 
luottamuksellisia tietoja asetuksen (EY) 
N:o 1049/2001 4 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tietokannan olisi mahdollistettava lääketieteellisen tutkimuksen uusimpia edistysaskelia 
koskevan luotettavan tiedon julkinen levittäminen siten, että kunnioitetaan samalla 
lääketeollisuuden kilpailusta aiheutuvia vaatimuksia, sillä lääketeollisuus rahoittaa noin 
60 prosenttia Euroopan kliinisistä lääketutkimuksista. Julkisen levittämisen yhteydessä olisi 
suojeltava henkilötietoja ja kaupallisesti luottamuksellisia tietoja, jotta voidaan estää 
kliiniseen lääketutkimukseen osallistuvien potilaiden mahdollinen leimautuminen ja epäreilun 
kilpailun edistäminen, sillä tämä vaarantaisi eurooppalaisen lääketieteellisen tutkimuksen 
kilpailukyvyn.

Tarkistus 167
Petru Constantin Luhan
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Tietokannassa olisi oltava kaikki 
kliinistä lääketutkimusta koskevat oleelliset 
tiedot. Tietokantaan ei pitäisi kirjata 
kliiniseen lääketutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien henkilötietoja. Tietokannan 
tietojen olisi oltava julkisia, ellei ole 
erityistä syytä olla julkaisematta tiettyjä 
tietoja, jotta voidaan suojella Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa 
tunnustettua oikeutta yksityiselämään ja 
henkilötietojen suojaan.

(52) Tietokannassa olisi oltava kaikki 
kliinistä lääketutkimusta koskevat oleelliset 
tiedot. Kaikki kliiniset lääketutkimukset 
olisi rekisteröitävä tietokantaan ennen 
tutkimusten aloittamista. Tietokannassa 
olisi julkaistava myös tutkittavien 
rekrytoinnin aloitus- ja 
päättymispäivämäärät. Toimeksiantajien 
pitäisi voida syöttää kyseiset tiedot 
suoraan tietokantaan joutumatta 
ilmoittamaan asiasta jäsenvaltioille.
Tietokantaan ei pitäisi kirjata kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien henkilötietoja. Tietokannan 
tietojen olisi oltava julkisia, ellei ole 
erityistä syytä olla julkaisematta tiettyjä 
tietoja, jotta voidaan suojella Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa 
tunnustettua oikeutta yksityiselämään ja 
henkilötietojen suojaan.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä monet maat edellyttävät, että ensimmäisestä rekisteröidystä potilaasta 
ilmoitetaan, ja tästä aiheutuu runsaasti hallinnollista työtä, vaikka kyseiset tiedot voitaisiin 
yksinkertaisesti vain syöttää suoraan EU:n tietokantaan. Ehdotamme myös, että vain 
kansainvälisissä lääketutkimuksissa tutkimuksen ensimmäisestä ja viimeisestä potilaasta olisi 
ilmoitettava (ei maakohtaisesti). Rekrytoinnin päätyttyä toimeksiantajan olisi myös voitava 
merkitä ne maat, jotka loppujen lopuksi eivät rekrytoineet potilaita.

Tarkistus 168
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Tietokannassa olisi oltava kaikki (52) Tietokannassa olisi oltava kaikki 
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kliinistä lääketutkimusta koskevat oleelliset 
tiedot. Tietokantaan ei pitäisi kirjata 
kliiniseen lääketutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien henkilötietoja. Tietokannan 
tietojen olisi oltava julkisia, ellei ole 
erityistä syytä olla julkaisematta tiettyjä 
tietoja, jotta voidaan suojella Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa 
tunnustettua oikeutta yksityiselämään ja 
henkilötietojen suojaan.

kliinistä lääketutkimusta koskevat oleelliset 
tiedot ja tietokannan olisi oltava yleisesti 
saatavilla. Tietokantaan ei pitäisi kirjata 
kliiniseen lääketutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien henkilötietoja. Tietokannan 
tietojen olisi oltava julkisia, ellei ole 
erityistä syytä olla julkaisematta tiettyjä 
tietoja, jotta voidaan suojella Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa 
tunnustettua oikeutta yksityiselämään ja 
henkilötietojen suojaan.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(52 a) Kaupallisesti luottamukselliset 
tiedot olisi kartoitettava, ja niitä olisi 
suojeltava, jotta ei vahingoiteta potilaiden 
etuja ja/tai toimeksiantajien 
kilpailuasemaa.

Or. en

Perustelu

Tietojen julkisen levittämisen yhteydessä olisi suojeltava henkilötietoja ja kaupallisesti 
luottamuksellisia tietoja, jotta voidaan estää kliiniseen lääketutkimukseen osallistuvien 
potilaiden mahdollinen leimautuminen ja epäreilun kilpailun edistäminen, sillä tämä 
vaarantaisi eurooppalaisen lääketieteen tutkimuksen kilpailukyvyn.

Tarkistus 170
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(52 b) Kliinisten lääketutkimusten 
tulokset sekä kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevat tilastotiedot ovat relevantti ja 
arvokas tietolähde jotakin lääkettä tai 
vaikuttavaa ainetta koskevan 
biolääketieteen tai kansanterveyden alan 
tutkimuksen jatkamisen kannalta, ja ne 
olisi asetettava saataville, jotta voidaan 
tukea ja edistää johonkin lääkkeeseen ja 
sen kliinisiin, farmakologisiin tai muihin 
farmakodynaamisiin vaikutuksiin tai sen 
suhteelliseen tehoon ja vaikuttavuuteen 
kohdistuvaa riippumatonta tutkimusta. 
Lääkkeen myyntilupatilanne olisi 
kuitenkin otettava asianmukaisesti 
huomioon ennen kuin kliinistä 
lääketutkimusta koskevia tietoja 
julkistetaan, jottei myyntilupaprosessia tai 
EU: markkinoiden kilpailudynamiikkaa 
häiritä, samalla kun edistetään EU-
vetoisen kliinisen tutkimuksen vetovoimaa 
ja pitkän aikavälin elinkelpoisuutta.

Or. en

Tarkistus 171
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(52 c) Pääsy kliinistä lääketutkimusta 
koskeviin tietoihin, niiden julkistaminen 
ja käsittely silloin, kun 
myyntilupahakemusta koskeva 
päätöksentekoprosessi on saatu 
päätökseen, eivät saisi vaikuttaa 
henkilötietojen suojeluun ja niissä olisi 
noudatettava erityisiä suuntaviivoja hyvän 
analyysikäytännön, kliinistä 
lääketutkimusta koskevien tietojen 
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muodon, toimivaltuuksien sekä muiden 
lainopillisten näkökohtien 
määrittelemiseksi ja varmistamiseksi. 
Tällaisten suuntaviivojen avulla olisi 
edistettävä optimaalista avoimuuden ja 
yleisölle tiedottamisen tasoa varmistaen 
samalla luotettavan tieteellisen 
tutkimuksen kehittämisen ja välttäen 
puolueellisuutta tai tietojen väärinkäyttöä.

Or. en

Tarkistus 172
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
tämän asetuksen edellyttämät toimet, 
niiden olisi voitava periä maksuja.
Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin vältettävä 
kyseisessä jäsenvaltiossa kliinisten 
lääketutkimusten lupahakemusten 
arviointiin osallistuville eri elimille 
maksettavia moninkertaisia maksuja.

(55) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
tämän asetuksen edellyttämät toimet, 
niiden olisi voitava periä maksuja niiden 
kunkin noudattamien käytäntöjen 
mukaisesti.

Or. el

Tarkistus 173
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(59 a) Oikeus tutustua asiakirjoihin 
tunnustetaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa. Jäljempänä 
42 artiklassa todetaan nimenomaan, että 
Euroopan unionin toimielimillä, elimillä 
ja virastoilla on oikeus tutustua 
asiakirjoihin riippumatta asiakirjan 
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esittämismuodosta. Nämä säännöt olisi 
säilytettävä.

Or. en

Tarkistus 174
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Rajoittamatta sitä, mitä kansallisissa 
järjestelmissä määrätään lääketieteellisen 
hoidon kustannuksista ja korvauksista, 
tutkimuslääkkeiden olisi oltava tutkittaville 
maksuttomia.

(60) Rajoittamatta sitä, mitä kansallisissa 
järjestelmissä määrätään lääketieteellisen 
hoidon kustannuksista ja korvauksista, 
tutkimuslääkkeiden olisi oltava tutkittaville 
maksuttomia. Vähäisen riskin sekä 
keskisuuren riskin lääketutkimuksissa 
(jos hoitokäytäntö on hoitoa koskevien 
vaatimusten mukainen), jos rekisteröinti 
ei ole tutkijan käynnistämän 
lääketutkimuksen alkuperäinen tavoite, 
tutkimuslääkkeen kustannukset olisi 
katettava kansallisesta 
terveydenhuoltojärjestelmästä.

Or. en

Perustelu

On tarpeen edistää sellaisia lääketutkimuksia, joissa myyntiluvan saaneita lääkkeitä 
vertaillaan niiden luvallisen käyttötarkoituksen puitteissa tai hoitoa koskevien vaatimusten 
mukaisissa hoitokäytännöissä. Koska hoito määrättäisiin joka tapauksessa, tällä ei ole 
vaikutusta terveydenhuoltojärjestelmien budjettiin.

Tarkistus 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(62 a) Komission tiedonannon 
”Globalisaation aikakauden yhdennetty 
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teollisuuspolitiikka – Kilpailukyky ja 
kestävyys keskeiselle sijalle” mukaan 
lainsäädännön systemaattisesta 
arvioinnista olisi tultava keskeinen osa 
järkevää sääntelyä. Sen varmistamiseksi, 
että tämä asetus pysyy mukana tieteen, 
teknologian ja lääketieteen kehityksen 
tahdissa kliinisten lääketutkimusten 
organisoinnissa ja toteuttamisessa ja että 
sillä on rajapinta muiden säädösten 
kanssa, komission olisi raportoitava 
säännöllisesti parlamentille ja neuvostolle 
asetuksesta saatavista kokemuksista ja 
sen toiminnasta sekä ilmoittaa tekemänsä 
johtopäätökset.

Or. en

Perustelu

Kliiniset lääketutkimukset kehittyvät nopeasti tekniikan kehittymisen ja lääketieteellisen 
tietämyksen lisääntymisen seurauksena. Uudelleentarkastelua koskevalla lausekkeella 
varmistetaan, että asetuksella voidaan reagoida nopeasti kaikkiin tarvittaviin muutoksiin.

Tarkistus 176
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(64 a) Kuten komission tiedonannossa 
”Globalisaation aikakauden yhdennetty 
teollisuuspolitiikka – Kilpailukyky ja 
kestävyys keskeiselle sijalle” todetaan, 
lainsäädännön systemaattisesta 
arvioinnista olisi tultava keskeinen osa 
järkevää sääntelyä. Sen varmistamiseksi, 
että tämä asetus pysyy mukana tieteen, 
teknologian ja lääketieteen kehityksen 
tahdissa kliinisten lääketutkimusten 
organisoinnissa ja toteuttamisessa ja että 
sillä on rajapinta muiden säädösten 
kanssa, komission olisi raportoitava 
säännöllisesti asetuksesta saatavista 
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kokemuksista ja sen toiminnasta sekä 
ilmoittaa niistä tekemänsä johtopäätökset.

Or. en

Perustelu

On syytä säätää asetuksen säännöllisestä uudelleentarkastelusta sen varmistamiseksi, että 
asetus pysyy tarkoitustaan vastaavana ja tukee tieteen ja teknologian edistystä.

Tarkistus 177
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Tämä asetus on tärkeimpien kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevien 
kansainvälisten ohjeasiakirjojen mukainen, 
joita ovat muun muassa uusin (vuodelta 
2008) Maailman lääkäriliiton Helsingin 
julistus ja hyvät kliiniset tutkimustavat, 
jotka perustuvat Helsingin julistukseen.

(63) Tämä asetus on ihmisoikeuksista ja 
biolääketieteestä tehdyn Euroopan 
neuvoston Oviedon yleissopimuksen 
(1997) ja sen biolääketieteellisestä 
tutkimuksesta tehdyn lisäpöytäkirjan 
(2005) sekä lapsen oikeuksia koskevan 
YK:n yleissopimuksen (1989) mukainen. 
Se on tärkeimpien kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevien 
kansainvälisten ohjeasiakirjojen mukainen, 
joita ovat muun muassa uusin (vuodelta 
2008) Maailman lääkäriliiton Helsingin 
julistus ja ICH-GCP:n hyvät kliiniset 
tutkimustavat, jotka perustuvat Helsingin 
julistukseen. Myös Maailman 
terveysjärjestön / CIOMS:n ohjeet on 
otettu huomioon.

Or. en

Perustelu

EU:n asetuksen on oltava yhdenmukainen monien EU:n jäsenvaltioiden ratifioimien 
kansainvälisten sopimusten kanssa, joita ovat esimerkiksi ihmisoikeuksista ja 
biolääketieteestä tehty Euroopan neuvoston Oviedon yleissopimus (1997) ja sen 
biolääketieteellisestä tutkimuksesta tehty lisäpöytäkirja (2005) sekä lapsen oikeuksia koskeva 
YK:n yleissopimus.
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Tarkistus 178
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Koska jäsenvaltiot eivät voi yksinään 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitetta, joka on kliinisissä 
lääketutkimuksissa tuotettavien tietojen 
luotettavuuden ja varmuuden sekä 
tutkittavien turvallisuuden ja oikeuksien 
varmistaminen unionissa, vaan se voidaan 
toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi,

(66) Koska jäsenvaltiot eivät voi yksinään 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitetta, joka on kliinisissä 
lääketutkimuksissa tuotettavien tietojen 
luotettavuuden ja varmuuden sekä 
tutkittavien turvallisuuden ja oikeuksien 
sekä hyvinvoinnin varmistaminen 
unionissa, vaan se voidaan toimien 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksen 3 artiklan ja Maailman lääkäriliiton Helsingin julistuksen, joka koskee 
ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen tutkimustyön eettisiä periaatteita (Soul 2008), 
6 artiklan mukaan tutkittavien turvallisuus, oikeudet ja hyvinvointi on aina asetettava 
etusijalle.

Tarkistus 179
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Koska jäsenvaltiot eivät voi yksinään (66) Koska jäsenvaltiot eivät voi yksinään 
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riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitetta, joka on kliinisissä 
lääketutkimuksissa tuotettavien tietojen 
luotettavuuden ja varmuuden sekä 
tutkittavien turvallisuuden ja oikeuksien 
varmistaminen unionissa, vaan se voidaan 
toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi,

riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitetta, joka on kliinisissä 
lääketutkimuksissa tuotettavien tietojen 
luotettavuuden ja varmuuden sekä 
tutkittavien turvallisuuden, hyvinvoinnin ja 
oikeuksien varmistaminen unionissa, vaan 
se voidaan toimien laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on johdonmukaisuus asetusehdotuksen 3 artiklan kanssa.

Tarkistus 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(66 a) Asetusta arvioidaan ja tarvittaessa 
uudistetaan viiden vuoden välein sen 
joustavuuden takaamiseksi. Jatkuva 
arviointiprosessi on korvaamaton uusien 
innovaatioiden mahdollistamiseksi myös 
tulevaisuudessa koko ajan kehittyvän 
lääketieteen viitekehyksessä. Nykyisen 
direktiivin byrokratiataakkaa pidetään 
tieteen ja potilaiden oikeutta saada 
parasta mahdollista hoitoa rajoittavana 
tekijänä. Asetuksen vaikutuksia 
hallinnolliseen kuormitukseen on siksi 
syytä seurata säännöllisesti ja varmistaa 
arviointiprosessissa sen toimivuus 
kliinistä tutkimusta tukevana 
lainsäädäntönä. Erityishuomiota tulee 
kiinnittää akateemisen tutkimuksen 
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asemaan ja siihen, ettei hallinnollinen 
taakka vie resursseja akateemisen 
tutkimuksen innovaatioilta ja etteivät 
asetuksen velvoittamat uudet tehtävät 
vaikuta negatiivisesti tutkijan uran 
houkuttelevuuteen. Myös 
julkisuusperiaatteen merkitystä Euroopan 
houkuttelevuuteen tutkimusympäristönä 
sekä tasapainoon yksilön tietosuojan, 
intellektuellin omaisuuden ja sopimus-, 
patentti- ja immateriaalioikeuksien 
kesken tulee arvioida. Arviointiprosessissa 
on lisäksi arvioitava asetuksen vaikutus 
siihen, tehdäänkö kliinisten tutkimusten 
sijaan entistä enemmän kokeellisia 
hoitoja, millä olisi epätoivottuja 
vaikutuksia potilasturvallisuuteen sekä 
koetulosten luotettavuuteen.

Or. fi


