
AM\928647ET.doc PE506.161v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

2012/0192(COD)

1.3.2013

MUUDATUSETTEPANEKUD
461–606

Raporti projekt
Glenis Willmott
(PE504.236v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi katseid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ

Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))



PE506.161v01-00 2/74 AM\928647ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\928647ET.doc 3/74 PE506.161v01-00

ET

Muudatusettepanek 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teadev nõusolek on kirjalik, 
kuupäevastatud ja allkirjastatud ning antud 
vabatahtlikult katse osaleja või tema 
seadusliku esindaja poolt pärast seda, kui 
teda on nõuetekohaselt teavitatud kliinilise 
katse olemusest, tähtsusest, mõjudest ja 
riskidest. Nõusolek on asjakohaselt 
dokumenteeritud. Kui katses osaleja ei ole 
võimeline kirjutama, võib erandjuhtudel 
anda suulise nõusoleku vähemalt ühe 
erapooletu tunnistaja juuresolekul. Katses 
osalejale või tema seaduslikule esindajale 
antakse koopia dokumendist, millega ta 
andis teadva nõusoleku.

1. Teadev nõusolek on kirjalik, 
kuupäevastatud ja allkirjastatud ning antud 
vabatahtlikult katses osaleja või tema 
seadusliku esindaja poolt pärast seda, kui 
teda on ammendavalt teavitatud kliinilise 
katse olemusest, kestusest, tähtsusest, 
mõjudest ja riskidest, sealhulgas ka sellest, 
kas kliiniline katse tuleb katkestada, 
võimalikest alternatiivsetest 
ravimeetoditest ning antud mis tahes 
muud riiklikes õigusaktides sätestatud 
teavet. Samuti tuleb anda teavet suuliselt 
võimalusega küsida küsimusi ja 
andmesubjektile tuleb anda kirjalikult 
ammendavat teavet, mida tal lubatakse 
säilitada. Osalejal peab olema piisav aeg 
oma otsuse üle järele mõelda. Antud teave 
ja teadev nõusolek on asjakohaselt 
dokumenteeritud. Kui katses osaleja ei ole 
võimeline kirjutama, võib erandjuhtudel 
anda suulise nõusoleku vähemalt ühe 
sellise erapooletu tunnistaja juuresolekul, 
keda katses osaleja usaldab. Katses 
osalejale või tema seaduslikule esindajale 
antakse koopia dokumendist, millega ta 
andis teadva nõusoleku.

Dokumendil, millega antakse teadev 
nõusolek, on süstemaatiliselt esitatud 
järgmine teave:
a. katse registreerimisnumber ELi 
portaalis ja
b. avaldus, et tulemused tehakse ELi 
portaalis kättesaadavaks aasta jooksul 
pärast katse lõpetamist, koos ligikaudse 
kuupäeva osutamisega.



PE506.161v01-00 4/74 AM\928647ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Andmesubjektidele antav teave peaks vastama üksikisiku teabevajadustele. Võtab uuesti 
kasutusele direktiivis 2001/20/EÜ sätestatud minimaalse teabe teadva nõusoleku kohta, et 
võimaldada võrdseid õigusi kogu Euroopa kodanikele, ja see tuleb säilitada. „Erapooletu 
tunnistaja” tuleks identida ja ta peaks teadva nõusoleku vormi katses osaleja eest 
allkirjastama.

Muudatusettepanek 462
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teadev nõusolek on kirjalik, 
kuupäevastatud ja allkirjastatud ning 
antud vabatahtlikult katse osaleja või 
tema seadusliku esindaja poolt pärast 
seda, kui teda on nõuetekohaselt 
teavitatud kliinilise katse olemusest,
tähtsusest, mõjudest ja riskidest. Nõusolek
on asjakohaselt dokumenteeritud. Kui 
katses osaleja ei ole võimeline kirjutama, 
võib erandjuhtudel anda suulise 
nõusoleku vähemalt ühe erapooletu 
tunnistaja juuresolekul. Katses osalejale
või tema seaduslikule esindajale antakse 
koopia dokumendist, millega ta andis 
teadva nõusoleku.

1. Kirjalik teave, mis antakse katses 
osalejale ja/või tema seaduslikule 
esindajale ning mille eesmärk on saada 
teadev nõusolek, on lühike, selge ja 
asjakohane ning väljaõppeta isikule 
mõistetav. See hõlmab nii meditsiinilist 
kui ka õiguslikku teavet. See teavitab 
andmesubjekti tema õigusest tühistada 
oma teadev nõusolek. See esitab selge ja 
ammendava teabe, mis on seotud 
õiguskaitsevahendite ja katse ajal 
tekkinud vigastuste korral hüvitamise 
süsteemile juurdepääsu tingimustega. 

Or. en

Selgitus

Määrusest ei saa välja jätta sätteid, mis on sätestatud EÜ eetikasoovitustega, mis kujutavad 
endast kõige uuemat ja asjakohasemat korraldust pediaatriliste kliiniliste katsete kohta. 
Kaaluda tuleks lapse nõusolekut, nagu on määratud ülalmainitud Euroopa 
eetikasoovitustega, mille komisjon avaldas 2008. aastal. See on üle võtnud direktiivis 
2001/20/EÜ sõnastatud viite „lapse eeldatavale tahtele”. Vigastatud osalejad seisavad 
erinevate riiklike määruste – mis hõlmavad hulgaliselt piiranguid ja tingimusi – alusel 
hüvitiste saamisel silmitsi tõsiste probleemidega.
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Muudatusettepanek 463
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teadev nõusolek on kirjalik, 
kuupäevastatud ja allkirjastatud ning antud 
vabatahtlikult katse osaleja või tema 
seadusliku esindaja poolt pärast seda, kui 
teda on nõuetekohaselt teavitatud kliinilise 
katse olemusest, tähtsusest, mõjudest ja 
riskidest. Nõusolek on asjakohaselt 
dokumenteeritud. Kui katses osaleja ei ole 
võimeline kirjutama, võib erandjuhtudel 
anda suulise nõusoleku vähemalt ühe 
erapooletu tunnistaja juuresolekul. Katses 
osalejale või tema seaduslikule esindajale 
antakse koopia dokumendist, millega ta 
andis teadva nõusoleku.

1. Teadev nõusolek on kirjalik, 
kuupäevastatud ja allkirjastatud ning antud 
vabatahtlikult katses osaleja või tema 
seadusliku esindaja poolt pärast seda, kui 
teda on ammendavalt ja arusaadavalt
teavitatud kliinilise katse olemusest, 
tähtsusest, mõjudest ja riskidest, ning 
pärast vastava teabe kirjalikult 
kättesaamist. Nõusolek on asjakohaselt 
dokumenteeritud. Kui katses osaleja ei ole 
võimeline kirjutama, võib erandjuhtudel 
anda suulise nõusoleku vähemalt ühe 
erapooletu tunnistaja juuresolekul. Katses 
osalejale või tema seaduslikule esindajale 
antakse koopia dokumendist, millega ta 
andis teadva nõusoleku.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teadev nõusolek on kirjalik, 
kuupäevastatud ja allkirjastatud ning antud 
vabatahtlikult katse osaleja või tema 
seadusliku esindaja poolt pärast seda, kui 
teda on nõuetekohaselt teavitatud kliinilise 
katse olemusest, tähtsusest, mõjudest ja 
riskidest. Nõusolek on asjakohaselt 
dokumenteeritud. Kui katses osaleja ei ole 

1. Teadev nõusolek on kirjalik, 
kuupäevastatud ja allkirjastatud ning antud 
vabatahtlikult katses osaleja või tema 
seadusliku esindaja poolt pärast seda, kui 
teda on nõuetekohaselt teavitatud kliinilise 
katse olemusest, tähtsusest, mõjudest ja 
riskidest. Nõusolek on asjakohaselt 
dokumenteeritud. Kui katses osaleja ei ole 
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võimeline kirjutama, võib erandjuhtudel 
anda suulise nõusoleku vähemalt ühe 
erapooletu tunnistaja juuresolekul. Katses 
osalejale või tema seaduslikule esindajale 
antakse koopia dokumendist, millega ta 
andis teadva nõusoleku.

võimeline kirjutama, võib erandjuhtudel 
anda suulise nõusoleku vähemalt ühe 
erapooletu tunnistaja juuresolekul ja 
kõnealuse erapooletu tunnistaja identiteet 
registreeritakse. Katses osalejale või tema 
seaduslikule esindajale antakse koopia 
dokumendist, millega ta andis teadva 
nõusoleku.

Or. en

Selgitus

Erapooletu tunnistaja tuleks identida ja ta peaks teadva nõusoleku vormi katses osaleja eest 
allkirjastama.

Muudatusettepanek 465
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teadev nõusolek on kirjalik, 
kuupäevastatud ja allkirjastatud ning antud 
vabatahtlikult katse osaleja või tema 
seadusliku esindaja poolt pärast seda, kui 
teda on nõuetekohaselt teavitatud kliinilise 
katse olemusest, tähtsusest, mõjudest ja 
riskidest. Nõusolek on asjakohaselt 
dokumenteeritud. Kui katses osaleja ei ole 
võimeline kirjutama, võib erandjuhtudel 
anda suulise nõusoleku vähemalt ühe 
erapooletu tunnistaja juuresolekul. Katses 
osalejale või tema seaduslikule esindajale 
antakse koopia dokumendist, millega ta 
andis teadva nõusoleku.

1. Teadev nõusolek on kirjalik, 
kuupäevastatud ja allkirjastatud ning antud 
vabatahtlikult katses osaleja või tema 
seadusliku esindaja poolt pärast seda, kui 
teda on nõuetekohaselt teavitatud kliinilise 
katse olemusest, tähtsusest, mõjudest ja 
riskidest. Nõusolek on asjakohaselt 
dokumenteeritud. Kui katses osaleja ei ole 
võimeline kirjutama, võib erandjuhtudel 
anda suulise nõusoleku vähemalt ühe 
erapooletu tunnistaja juuresolekul, kes on 
uurijast sõltumatu. Katses osalejale või 
tema seaduslikule esindajale antakse 
koopia dokumendist, millega ta andis 
teadva nõusoleku.

Or. fr

Muudatusettepanek 466
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks artikli 28 
kohaldamist ja juhul, kui kliinilise katse 
riskitase on minimaalne, võib anda 
suulise nõusoleku, kui see on vastavalt 
asjaomase liikmesriigi õigusaktidele 
nõuetekohaselt dokumenteeritud.

Or. fr

Selgitus

Määruse eelnõus ei kohandata teavitamise ja nõusoleku taotlemise üksikasjalikku korda 
vastavalt uuringuga kaasnevale riskile ja stressile. Kõnealuse küsimuse siseriikliku iseloomu 
tõttu on vaja võimaldada liikmesriikidel leevendada tingimusi, et taotleda minimaalse riskiga 
kliiniliste katsete läbiviimiseks nõusolekut, eeldusel et osaleja nõusolek dokumenteeritakse 
nõuetekohaselt.

Muudatusettepanek 467
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kirjalik teave, mis antakse katses 
osalejale ja/või tema seaduslikule 
esindajale ning mille eesmärk on saada 
teadev nõusolek, on lühike, selge ja 
asjakohane ning väljaõppeta isikule 
mõistetav. See hõlmab nii meditsiinilist kui 
ka õiguslikku teavet. Selles teavitatakse 
katses osalejat tema õigusest teadev 
nõusolek tühistada.

2. Enne katses osaleja teadva nõusoleku 
saamist antakse talle ja/või tema 
seaduslikule esindajale kirjalik teave. See
on lühike, selge ja asjakohane ning 
väljaõppeta isikule mõistetav. See hõlmab 
nii meditsiinilist kui ka õiguslikku teavet. 
Selles teavitatakse katses osalejat tema 
õigusest teadev nõusolek igal ajal katse 
jooksul tühistada.

Or. en

Selgitus

Kirjalik teave antakse enne katses osaleja või tema seadusliku esindaja otsust anda teadev 
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nõusolek. Teadva nõusoleku tühistamise õigus peaks olema igal ajal võimalik, nagu on artikli 
28 lõikes 3 sätestatud.

Muudatusettepanek 468
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kirjalik teave, mis antakse katses 
osalejale ja/või tema seaduslikule 
esindajale ning mille eesmärk on saada 
teadev nõusolek, on lühike, selge ja 
asjakohane ning väljaõppeta isikule 
mõistetav. See hõlmab nii meditsiinilist kui 
ka õiguslikku teavet. Selles teavitatakse 
katses osalejat tema õigusest teadev 
nõusolek tühistada.

2. Kirjalik teave, mis antakse katses 
osalejale ja/või tema seaduslikule 
esindajale ning mille eesmärk on saada 
teadev nõusolek, mis esitatakse katses 
osaleja emakeeles ja mis on lühike, selge 
ja asjakohane ning väljaõppeta isikule 
mõistetav. See hõlmab nii meditsiinilist kui 
ka õiguslikku teavet, nagu ka eetilisusega 
seotud vaidlusküsimus, kui see on 
põhjendatud. Selles teavitatakse katses 
osalejat tema õigusest teadev nõusolek 
tühistada.

Or. pt

Muudatusettepanek 469
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Osaleja nõusoleku andmise hetkel 
teavitatakse teda ka sellest, et artikli 34 
lõike 3 teises a lõigus osutatud kliinilise 
katse tulemuste kokkuvõte avaldatakse 
ELi andmebaasis.

Or. fr
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Muudatusettepanek 470
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Katses osalejale teatatakse 
kontaktpunkt, kust ta võib saada
lisateavet.

3. Katses osalejale võimaldatakse ja 
luuakse vajalikud tingimused saada 
lisateavet.

Or. pt

Muudatusettepanek 471
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Katses osalejale teatatakse 
kontaktpunkt, kust ta võib saada 
lisateavet.

3. Katses osalejale antakse pärast katse 
lõppemist teave kliinilise katse tulemuste 
kohta, milles ta osales, välja arvatud 
juhul, kui katses osaleja täpsustab oma 
osaluse mis tahes hetkel, et ta ei soovi 
teavitamist. Juhul kui enam ei ole 
võimalik katses osalejaga kontakteeruda, 
peetakse tulemuste asjakohaste 
andmebaaside või publikatsioonide abil 
avalikkusele kättesaadavaks tegemist 
piisavaks.

Or. en

Selgitus

Mõned patsiendid ei soovi katse tulemusi teada ja seda tuleb austada. Lisaks ei ole alati 
võimalik patsiente tulemustest teavitada, sest need võivad saada kättesaadavaks alles siis, kui 
konkreetset patsienti enam ei jälgita. Lisaks ei ole isegi garantiid, et patsient elab samas 
riigis või kontinendil, kus ta oli katse ajal. Sellises olukorras piisab katse tulemuste 
avaldamisest.
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Muudatusettepanek 472
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui andmesubjekt seda taotleb, 
antakse talle teave kliinilise katse 
tulemuste kohta, milles ta osales, kui 
tulemused on kättesaadavad.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kliiniliste katsete puhul, mille 
metodoloogilised nõudmised ei sobi kokku 
nõusolekute kogumisega, võib 
protokolliga määrata, et nõusolekut ei 
küsita ja et andmed on kollektiivsed, juhul 
kui kliiniline katse vastab kõigile 
alljärgnevatele tingimustele:
a) uuritavate ravimite jaoks on müügiluba 
antud;
b) vastavalt protokollile kasutatakse 
uuritavaid ravimeid kooskõlas müügiloa 
tingimustega või nende kasutamist 
toetavad avaldatud andmed ja/või 
akadeemiliste ühenduste või 
ametiasutuste poolt välja antud 
tavapärased ravijuhised;
c) diagnoosi või järelevalve lisaaktide ja -
menetlustega kaasnevad minimaalsed 
lisaohud või -piirangud;
d) protokoll on eetilisuse aspektist heaks 
kiidetud;
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e) osaleja ei ole vastu pärast seda, kui teda 
on teavitatud;
f) uuringu eesmärgiks on tervishoid.

Or. fr

Selgitus

Klastrites läbi viidud kliiniliste katsete suhtes on kehtestatud erilised metoodilised nõuded, 
mis ei sobi kokku isiklike andmete ja nõusolekute kogumisega. Sellised katsed on tervishoiu 
seisukohalt siiski möödapääsmatud (näiteks võitluses multiresistentsete mikroorganismide 
poolt põhjustatud haiglanakkuste vastu seedekulgla selektiivse dekontaminatsiooni teel 
klaster-randomiseeritud haiglates).

Muudatusettepanek 474
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teadva nõusoleku on andnud seaduslik 
esindaja ning nõusolek kajastab piiratud 
teovõimega isiku eeldatavat tahet;

a) teadva nõusoleku on andnud seaduslik 
esindaja ning nõusolek kajastab piiratud 
teovõimega isiku eeldatavat tahet ja mille 
võib igal ajal ilma kahjulike tagajärgedeta 
andmesubjektile tühistada;

Or. en

Selgitus

Piiratud teovõimega andmesubjektide kaitse taset ei tohi mingil juhul vähendada. Seetõttu 
peaksime jääma direktiivi 2001/20/EÜ sõnastuse juurde.

Muudatusettepanek 475
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) piiratud teovõimega isik on saanud 
vastavalt tema arusaamisvõimele piisavalt 
teavet katse, sellega seotud riskide ja kasu 
kohta;

b) piiratud teovõimega isik on saanud 
uurijalt või tema esindajalt kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi õigusaktidega 
vastavalt isiku arusaamisvõimele piisavalt 
teavet katse, sellega seotud riskide ja kasu 
kohta;

Or. fr

Selgitus

Tuleb meenutada, et praktikas võib uurija teha arstile, kes teda esindab, ülesandeks teavitada 
katses osalema nõustunud isikut või tema seaduslikku esindajat ja taotleda nende nõusolekut. 
Näiteks Prantsusmaal on see seadusega lubatud.

Muudatusettepanek 476
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) uurija võtab arvesse oma arvamust 
formuleerida ja seda teavet hinnata suutva 
piiratud teovõimega isiku sõnaselget tahet 
keelduda kliinilises katses osalemisest või 
lõpetada mis tahes ajal selles osalemine;

c) uurija järgib oma arvamust formuleerida 
ja seda teavet hinnata suutva piiratud 
teovõimega isiku sõnaselget tahet keelduda 
kliinilises katses osalemisest või lõpetada 
mis tahes ajal selles osalemine;

Or. en

Selgitus

Väljapakutud muudatusettepaneku otstarve on tagada, et uurija järgib piiratud teovõimega 
andmesubjekti keeldumist. Vastupidisel juhul oleks tegemist piiratud teovõimega 
andmesubjekti artikli 3 kohaste, koostoimes Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni artikliga 8, ja artikli 1 kohaste, koostoimes põhiõiguste harta artikli 3 lõikega 
1, need kõik koostoimes ELi lepingu artikli 6 lõigetega 1 ja 3, põhiõiguste rikkumisega.

Muudatusettepanek 477
Andrés Perelló Rodríguez
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) uurija võtab arvesse oma arvamust 
formuleerida ja seda teavet hinnata suutva 
piiratud teovõimega isiku sõnaselget tahet 
keelduda kliinilises katses osalemisest või 
lõpetada mis tahes ajal selles osalemine;

c) uurija võtab arvesse oma arvamust 
formuleerida ja seda teavet hinnata suutva 
piiratud teovõimega isiku sõnaselget tahet 
keelduda kliinilises katses osalemisest või 
lõpetada mis tahes ajal selles osalemine, 
isegi kui seda ei põhjendata ja ilma, et 
katses osalejale või tema seaduslikule 
esindajale kaasneks sellega mis tahes 
vastutust või kahju;

Or. es

Muudatusettepanek 478
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) uurija võtab arvesse oma arvamust 
formuleerida ja seda teavet hinnata suutva 
piiratud teovõimega isiku sõnaselget tahet 
keelduda kliinilises katses osalemisest või 
lõpetada mis tahes ajal selles osalemine;

c) uurija võtab nõuetekohaselt arvesse oma 
arvamust formuleerida ja seda teavet 
hinnata suutva piiratud teovõimega isiku 
sõnaselget tahet keelduda kliinilises katses 
osalemisest või lõpetada mis tahes ajal 
selles osalemine;

Or. en

Muudatusettepanek 479
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kõnealused uuringud on otseselt seotud 
piiratud teovõimega isiku eluohtliku või 
kurnava terviseprobleemiga;

f) kõnealused uuringud on otseselt seotud 
asjaomase isiku terviseprobleemiga;

Or. fr

Selgitus

Artikkel 30 viitab patsientidele, kes ei ole võimelised andma nõusolekut kognitiivseid 
funktsioone kahjustavate haiguste tõttu. See tingimus erineb hädaolukordade puhul, mida 
käsitletakse artiklis 32 ja mida ei tohi siinkohal nimetada. Omadussõna „kurnav” (st 
„nõrgendav”) kasutatakse tänapäeval Prantsusmaal vähe. Väärib märkimist, et asjaomase 
isikuga seotud terviseprobleem ongi põhjus, miks ta ei ole võimeline andma nõusolekut.

Muudatusettepanek 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) on alust arvata, et piiratud teovõimega 
isiku jaoks kliinilises katses osalemisega 
kaasnev kasu kaalub üles riskid või ei 
kaasnegi kliinilise katsega riske.

h) on alust arvata, et piiratud teovõimega 
isiku jaoks kliinilises katses osalemisega 
kaasnev kasu kaalub üles riskid või 
kaasneb kliinilise katsega ainult 
minimaalne risk.

Or. fr

Selgitus

Kavandatavat määrust kohaldatakse ainult kliiniliste uuringute suhtes, millega kaasnevad 
(minimaalsed või keskmised) riskid. See ei hõlma mittesekkuvaid uuringuid, millega ei kaasne 
määratluse järgi mingit riski.

Muudatusettepanek 481
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) eetikakomitee, millel on 
erialateadmised asjaomase haiguse ja 
patsiendipopulatsiooni kohta või on 
pärast asjaomase haiguse valdkonnas 
kliinilistes, eetilistes või 
psühhosotsiaalsetes küsimustes 
nõuannete saamist uuringuplaani heaks 
kiitnud.

Or. en

Selgitus

Piiratud teovõimega andmesubjektide kaitse taset ei tohi mingil juhul vähendada. Seetõttu 
peaksime jääma direktiivi 2001/20/EÜ sõnastuse juurde.

Muudatusettepanek 482
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) kui teovõimelist andmesubjekti 
kliinilise katse sooritamiseks ei ole.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsioonile inimestest andmesubjekte 
hõlmavate meditsiiniuuringute eetiliste põhimõtete kohta tuleks kliinilisi katseid teha 
eranditult teovõimeliste andmesubjektidega. Ainult siis, kui neid andmesubjekte ei ole, võib 
kliinilisi katseid teha piiratud teovõimega patsientidel.

Muudatusettepanek 483
Andrés Perelló Rodríguez
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Nii piiratud teovõimega katses osaleja 
kui ka tema seaduslik esindaja võivad 
nõusoleku igal ajal tagasi võtta, isegi kui 
seda ei põhjendata ja ilma, et katses 
osalejale või tema seaduslikule esindajale 
kaasneks sellega mis tahes vastutust või 
kahju.

Or. es

Muudatusettepanek 484
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teadva nõusoleku on andnud seaduslik 
esindaja ning nõusolek kajastab alaealise 
eeldatavat tahet;

a) teadva nõusoleku on andnud 
seaduslikud esindajad ning nõusolek 
kajastab alaealise eeldatavat tahet;

Or. fr

Muudatusettepanek 485
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teadva nõusoleku on andnud seaduslik 
esindaja ning nõusolek kajastab alaealise 
eeldatavat tahet;

a) kirjaliku teadva nõusoleku on andnud 
seaduslik esindaja;

Or. en
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Selgitus

Määrusest ei saa jätta välja EÜ eetikasoovitustes kehtestatud sätteid, mis kujutavad endast 
kõige hiljutisemat ja asjakohasemat määrust pediaatriliste kliiniliste katsete jaoks. Kaaluda 
tuleks lapse nõusolekut, nagu on kinnitatud ülalmainitud Euroopa eetikasoovitustega, mille 
komisjon 2008. aastal avaldas. See on üle võtnud direktiivis 2001/20/EÜ sõnastatud viite 
„lapse eeldatavale tahtele”.

Muudatusettepanek 486
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) alaealiselt, kes on saanud 
12aastaseks, on saadud teadev ja 
selgesõnaline nõusolek;

Or. es

Muudatusettepanek 487
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) alaealine on saanud lastega töötamiseks 
väljaõppinud või kogenud spetsialistilt 
oma vanusele ja küpsusele vastava kogu 
asjakohase teabe nii katse kui ka sellega 
seotud riskide ja kasu kohta;

b) alaealine on saanud lastega töötamiseks 
väljaõppinud või kogenud arstilt (kas 
uurijalt või katsemeeskonna liikmelt) oma 
vanusele ja küpsusele vastava kogu 
asjakohase teabe nii katse kui ka sellega 
seotud riskide ja kasu koht;

Or. en

Selgitus

Ainult arstil on vajalikud teaduslikud teadmised ja kogemused, et ammendavalt teavitada 
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andmesubjekte kliinilise katse riskidest ja ebamugavustest. Seetõttu peab teadva nõusoleku 
menetlust läbi viima kliinilise katse meeskonna liige, kes on kvalifitseeritud arst.

Muudatusettepanek 488
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lähtudes alaealise vanusest ja 
küpsusastmest võtab uurija nõuetekohaselt 
arvesse oma arvamust formuleerida ja seda 
teavet hinnata suutva alaealise sõnaselget 
tahet keelduda kliinilises katses 
osalemisest või lõpetada selles osalemine 
mis tahes ajal;

c) lähtudes alaealise vanusest ja 
küpsusastmest võtab uurija nõuetekohaselt 
arvesse oma arvamust formuleerida ja seda 
teavet hinnata suutva alaealise sõnaselget 
tahet keelduda kliinilises katses 
osalemisest või lõpetada selles osalemine 
mis tahes ajal kooskõlas oma ea ja 
küpsusastmega, isegi kui seda ei 
põhjendata ja ilma, et katses osalejale või 
tema seaduslikule esindajale kaasneks 
sellega mis tahes vastutust või kahju;

Or. es

Muudatusettepanek 489
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lähtudes alaealise vanusest ja 
küpsusastmest võtab uurija 
nõuetekohaselt arvesse oma arvamust 
formuleerida ja seda teavet hinnata suutva 
alaealise sõnaselget tahet keelduda 
kliinilises katses osalemisest või lõpetada 
selles osalemine mis tahes ajal;

c) lähtudes alaealise vanusest ja 
küpsusastmest on saadud oma arvamust 
formuleerida ja seda teavet hinnata suutva 
alaealise otsus keelduda kliinilises katses 
osalemisest või lõpetada selles osalemine 
mis tahes ajal;

Or. en
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Selgitus

Määrusest ei saa jätta välja EÜ eetikasoovitustes kehtestatud sätteid, mis kujutavad endast 
kõige hiljutisemat ja asjakohasemat määrust pediaatriliste kliiniliste katsete jaoks. Kaaluda 
tuleks lapse nõusolekut, nagu on kinnitatud ülalmainitud Euroopa eetikasoovitustega, mille 
komisjon 2008. aastal avaldas. See on üle võtnud direktiivis 2001/20/EÜ sõnastatud viite 
„lapse eeldatavale tahtele”.

Muudatusettepanek 490
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lähtudes alaealise vanusest ja 
küpsusastmest võtab uurija nõuetekohaselt 
arvesse oma arvamust formuleerida ja 
seda teavet hinnata suutva alaealise
sõnaselget tahet keelduda kliinilises katses 
osalemisest või lõpetada selles osalemine 
mis tahes ajal;

c) lähtudes alaealise vanusest ja 
küpsusastmest võtab uurija nõuetekohaselt 
arvesse lapse sõnaselget tahet keelduda 
kliinilises katses osalemisest või lõpetada 
selles osalemine mis tahes ajal kooskõlas 
oma ea ja küpsusastmega; uurija tegutseb 
lapse õiguste kaitsmise huvides;

Or. sl

Selgitus

ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 1 määratleb last iga alla kaheksateistkümneaastase 
inimesena, välja arvatud juhul, kui täisealisus saavutatakse lapsele kohaldatava õiguse alusel 
varem.

Muudatusettepanek 491
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lähtudes alaealise vanusest ja c) uurija võtab nõuetekohaselt arvesse oma 
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küpsusastmest võtab uurija nõuetekohaselt 
arvesse oma arvamust formuleerida ja seda 
teavet hinnata suutva alaealise sõnaselget 
tahet keelduda kliinilises katses 
osalemisest või lõpetada selles osalemine 
mis tahes ajal;

arvamust formuleerida ja seda teavet 
hinnata suutva alaealise sõnaselget tahet 
keelduda kliinilises katses osalemisest või 
lõpetada selles osalemine mis tahes ajal;

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 492
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) uuring on esmatähtis selliste andmete 
tõendamiseks, mis on saadud kliiniliste 
katsete käigus isikutega, kes on 
võimelised andma teadvat nõusolekut või 
mis on saadud muude teaduslike 
meetoditega;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 493
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) patsiendirühm saab kliinilisest katsest 
otsest kasu.

h) katsesse kaasatud patsiendid peavad 
saama kliinilisest katsest otsest kasu.

Or. fr
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Selgitus

Mõiste „patsiendid” on sobivam.

Muudatusettepanek 494
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) patsiendirühm saab kliinilisest katsest 
otsest kasu.

h) kliinilise katse eesmärk on parandada 
andmesubjekti olukorra või seonduvate 
probleemide haldamist (nt paranenud 
elukvaliteet).

Or. en

Selgitus

Ükski kliiniline katse ei saa kasu garanteerida. Kliiniline katse, mis katsetab hüpoteesi, et üks 
lähenemisviis oleks teisest parem, võib lõpuks paraku negatiivseks osutuda.

Muudatusettepanek 495
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) kahjude hüvitamise/kindlustamise 
süsteem hõlmab konkreetseid sätteid, mis 
on seotud pikaajaliste mõjudega lapse 
arengule;

Or. en

Muudatusettepanek 496
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
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Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h b) järgitud on vastava ravimiameti 
teaduslikke suuniseid;

Or. en

Selgitus

Piiratud teovõimega andmesubjektide kaitse taset ei tohi mingil juhul vähendada. Seetõttu 
peaksime jääma direktiivi 2001/20/EÜ sõnastuse juurde.

Muudatusettepanek 497
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt h c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h c) katse ei dubleeri muid katseid, mis 
põhinevad samal hüpoteesil, ja 
kasutatakse eakohaseid preparaate;

Or. en

Muudatusettepanek 498
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija 
Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt h d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h d) eetikakomitee on pediaatriliste 
erialateadmiste abil või pärast pediaatria 
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valdkonna kliiniliste, eetilisusega seotud 
ja psühhosotsiaalsete probleemide kohta 
nõuannete saamist uuringuplaani heaks 
kiitnud;

Or. en

Selgitus

Piiratud teovõimega andmesubjektide kaitse taset ei tohi mingil juhul vähendada. Seetõttu 
peaksime jääma direktiivi 2001/20/EÜ sõnastuse juurde.

Muudatusettepanek 499
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt h e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h e) vastu võetakse restriktiivne platseebo 
kasutamine ja vajaduse korral luuakse 
spetsiifiline andmekaitse 
järelevalvenõukogu.

Or. en

Muudatusettepanek 500
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks artikli 31 lõiget 1 
ja juhul, kui kliinilise katsega kaasneb 
minimaalne risk ja kui teine alaealise 
suhtes hooldusõigust omav lapsevanem ei 
saa anda nõusolekut uuringumeetodile 
nõuetele vastava tähtaja piires, võib 
eetikakomitee heakskiitva arvamuse 
korral alustada kliinilisi katseid 
alaealisega ainult ühe alaealise suhtes 
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hooldusõigust omava lapsevanema 
nõusolekul.

Or. fr

Selgitus

Määruse eelnõus ei kohandata teavitamise ja nõusoleku taotlemise üksikasjalikku korda 
vastavalt uuringuga kaasnevale riskile ja stressile. Soovitatav on võimaldada liikmesriikidel 
leevendada alaealistele minimaalse riskiga kliiniliste katsete nõusolekute kogumise tingimusi 
eetilise heakskiidu olemasolul, kui katsesse kaasamise aja lühiduse tõttu ei ole võimalik 
oodata teise hooldusõigust omava lapsevanema saabumist.

Muudatusettepanek 501
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alaealine osaleb teadva nõusoleku 
andmise menetluses viisil, mis võtab 
arvesse tema vanust ja küpsusastet.

2. Alaealine osaleb teadva nõusoleku 
andmise menetluses viisil, mis võtab 
arvesse tema vanust ja küpsusastet. 
Alaealine, kes on saanud 12aastaseks, 
peab lisaks andma oma teadva ja 
selgesõnalise nõusoleku katses 
osalemiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 502
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui alaealine isik saab kliinilise katse 
käigus täisealiseks vastavalt asjaomase 
liikmesriigi õigusaktidele, tuleb temalt 
saada spetsiifiline teadev nõusolek 
kliinilise katse jätkamiseks.
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Or. fr

Muudatusettepanek 503
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Nii alaealine kui ka tema seaduslik 
esindaja võivad nõusoleku igal ajal tagasi 
võtta, ilma et seda oleks vaja põhjendada 
ja ilma et alaealisele või tema 
seaduslikule esindajale kaasneks sellega 
mis tahes vastutust või kahju.

Or. es

Muudatusettepanek 504
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
Kliinilised katsed katsel osalejatega 

teistest haavatavatest elanikerühmadest
1. Teistest haavatavates elanikerühmadest 
pärit katses osalejatega võib kliinilist 
katset teha ainult siis, kui lisaks 
artiklis 28 sätestatud tingimustele on 
täidetud kõik järgmised tingimused:
a) väljaõppega ning selle rühmaga 
töötamise kogemusega tervishoiutöötaja 
on andnud asjaomasele katses osalejale 
kogu asjakohase teabe katse ning selle 
riskide ja kasu kohta;
b) uurija võtab arvesse asjaomase katses 
osaleja selgesõnalist soovi keelduda 
kliinilises katses osalemast või sellest igal 
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ajal taganeda, isegi kui seda ei põhjendata 
ja ilma, et katses osalejale kaasneks 
sellega mis tahes vastutust või kahju.
c) ei pakuta soodustusi ega rahalist 
hüvitist, välja arvatud kompensatsioon 
kliinilises katses osalemise eest;
d) uurimine on otseselt seotud 
terviseprobleemiga, mis esineb asjaomasel 
katses osalejal või mis on oluline kaitsetu 
elanikerühma jaoks, kuhu ta kuulub;
e) kliiniline katse on kavandatud nii, et 
viia miinimumini valu, ebamugavus, hirm 
ja igasugune muu risk, mis on seotud 
haiguse ja selle arenguetapiga, ning nii 
riskilävi kui ka stressitase on konkreetselt 
kindlaks määratud ning neid jälgitakse 
pidevalt;
f) kliinilisest katsest saadakse otsest kasu 
asjaomase katses osaleja patsientide 
kollektiivile (näiteks elutingimuste 
parandamine).
2. Katses osaleja osaleb igal ajal 
nõusoleku andmises.
3. Katses osaleja saab oma nõusoleku igal 
ajal tagasi võtta, ilma et seda oleks vaja 
põhjendada ja ilma, et katses osalejale 
kaasneks sellega mis tahes vastutust või 
kahju.

Or. es

Muudatusettepanek 505
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina artikli 28 lõike 1 punktidest c 
ja d, artikli 30 lõike 1 punktidest a ja b ning 
artikli 31 lõike 1 punktidest a ja b, võib
kliinilise katse jätkamiseks saada teadva 

1. Erandina artikli 28 lõike 1 punktidest c 
ja d, artikli 30 lõike 1 punktidest a ja b ning 
artikli 31 lõike 1 punktidest a ja b, peab
artikli 29 lõikes 1 osutatud teadva 
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nõusoleku pärast kliinilise katse algust ning 
teavet kliinilise katse kohta võib anda
pärast kliinilise katse algust, kui kõik 
järgmised tingimused on täidetud:

nõusoleku saama niipea kui võimalik
pärast kliinilise katse algust ning teavet 
kliinilise katse kohta antakse pärast 
kliinilise katse algust, kui kõik järgmised 
tingimused on täidetud:

Or. fr

Selgitus

Soovitav on, et nõusolekut taotletakse uuesti osaleja teovõime taastumisel, kui osaleja on 
võimeline andma nõusoleku, soovitavalt enne katse lõppu.

Muudatusettepanek 506
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettearvamatu eluohtliku või muu 
ootamatu tõsise terviseprobleemi 
põhjustatud hädaolukorra tõttu ei ole 
võimalik saada katses osaleja eelnevat 
teadvat nõusolekut või anda katses 
osalejale eelnevalt teavet;

(a) ettearvamatu hädaolukorra tõttu ei ole 
võimalik saada katses osaleja eelnevat 
teadvat nõusolekut või anda katses 
osalejale eelnevalt teavet;

Or. fr

Muudatusettepanek 507
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettearvamatu eluohtliku või muu 
ootamatu tõsise terviseprobleemi 
põhjustatud hädaolukorra tõttu ei ole 
võimalik saada katses osaleja eelnevat 
teadvat nõusolekut või anda katses 
osalejale eelnevalt teavet;

(a) ettearvamatu eluohtliku või muu 
ootamatu tõsise terviseprobleemi 
põhjustatud hädaolukorra tõttu ei ole 
võimalik saada katses osaleja või tema 
seadusliku esindaja (lapsevanem või 
eestkostja) eelnevat teadvat nõusolekut või 
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anda katses osalejale või tema seaduslikule 
esindajale (lapsevanem või eestkostja) 
eelnevalt teavet;

Or. en

Muudatusettepanek 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seaduslikku esindajat ei ole võimalik 
kätte saada;

(b) seaduslikul esindajal ei ole võimalik 
anda nõusolekut uuringumeetodi nõuetele 
vastava tähtaja piires;

Or. fr

Selgitus

On vaja eemaldada tingimus esindaja puudumise kohta kliinilise katse läbiviimiseks 
hädaolukordades. Vastasel juhul kujutab see säte endast tagasiminekut mõne riigi 
õigusaktides. Näiteks Prantsuse õigussüsteemis lubatakse katse alustamist ilma perekonna 
nõusolekuta, isegi kui see antakse suurema riskiga hädaolukordades (südameseiskus).

Muudatusettepanek 509
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) uurijale teadaolevalt ei ole katses 
osaleja esitanud varasemaid vastuväiteid;

(c) uurijale teadaolevalt ei ole katses 
osaleja ega tema seaduslik esindaja
esitanud varasemaid vastuväiteid;

Or. en
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Muudatusettepanek 510
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) uuring on otseselt seotud 
terviseprobleemiga, mis muudab eelneva 
teadvat nõusoleku saamise või eelneva 
teavitamise võimatuks;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Hädaolukorda ei saa kasutada alati kui võimalust nõusoleku taotlemisest loobumiseks: nt 
uuringud šokiseisundite kohta võivad eeldada, et osalevad haigla intensiivravi patsiendid, kes 
ei saa anda selleks oma nõusolekut (kooma, uimasus). Selle artikli sõnasõnaline tõlgendus 
võib saada takistuseks kõnealusele uuringule.

Muudatusettepanek 511
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kliinilise katsega osalejale kaasnev risk
ja koormus on minimaalsed.

(e) on alust arvata, et osalejale kliinilises 
katses osalemisega kaasnev kasu kaalub 
üles riskid või kaasneb kliinilise katsega 
ainult minimaalne risk.

Or. fr

Selgitus

Philippe Juvin tervitab määruse eelnõus pakutud võimalust loobuda hädaolukordades 
patsiendi eelnevast nõusolekust kliinilise katse läbiviimiseks. Kuid selle võimaluse piiramine 
ainult minimaalse riskiga uuringute läbiviimiseks tundub olevat liiga piirav ja kujutaks endast 
mõne liikmesriigi jaoks tagasiminekut. Praktikas tähendaks see seda, et kõnealune säte 
välistab paljud uuringud intensiivravi ja uuenduslike toodete valdkonnas.
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Muudatusettepanek 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – Punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kliinilise katsega osalejale kaasnev risk 
ja koormus on minimaalsed.

(e) kliinilise katsega osalejale kaasnev risk 
ja koormus on võrreldes põhihaigusega 
siiski minimaalsed.

Or. fi

Muudatusettepanek 513
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kliinilise katsega osalejale kaasnev risk 
ja koormus on minimaalsed.

(e) eetikakomitee hindab positiivselt, et 
oodata on kliinilise katse otsest kasu 
patsiendile ja et kliinilise katsega osalejale 
kaasnev risk ja koormus on minimaalsed.

Or. en

Selgitus

Vastutav eetikakomitee peaks hindama kliinilise katse otsest kasu patsiendile.

Muudatusettepanek 514
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) piiratud teovõimega isikute ja alaealiste 
puhul tuleb lõikes 1 osutatud teadev 
nõusolek saada võimalikult kiiresti 
seaduslikult esindajalt ja lõikes 1 osutatud 
teave tuleb edastada katses osalejale nii 
kiiresti kui võimalik;

(a) piiratud teovõimega isikute ja alaealiste 
puhul tuleb lõikes 1 osutatud teadev 
nõusolek saada võimalikult kiiresti 
seaduslikult esindajalt ja lõikes 1 osutatud 
teave tuleb uurijal või tema esindajal
edastada katses osalejale nii kiiresti kui 
võimalik;

Or. fr

Selgitus

Tuleb meenutada, et praktikas võib uurija teha arstile, kes teda esindab, ülesandeks teavitada 
katses osalema nõustunud isikut või tema seaduslikku esindajat ja taotleda nende nõusolekut. 
Näiteks Prantsusmaal on see seadusega lubatud.

Muudatusettepanek 515
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ilma et see piiraks käesoleva artikli 
lõikeid 1 ja 2, tuleb järgida siseriiklikke 
õigusakte piiratud teovõimega isikute, 
haavatavate isikute ja nendega seotud 
meetmete kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 516
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui osaleja või vajaduse korral tema 
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seaduslik esindaja ei nõustu katse 
jätkamisega, tuleb neid teavitada 
võimalusest keelata enne nõusoleku 
andmisest keeldumist kogutud andmete 
kasutamine.

Or. fr

Selgitus

Et tagada osaleja ohutus ja andmete usaldusväärsus, teeb Philippe Juvin ettepaneku 
kehtestada täiendav säte, mis kohustaks uurijat või tema esindajat küsima osalejalt või 
vajaduse korral tema esindajalt, kas nad on vastu andmete kasutamisele.

Muudatusettepanek 517
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teade kliinilise katse alustamise ja katses 
osalejate värbamise lõpetamise kohta

Teade kliinilise katse alustamise kohta 

Or. en

Muudatusettepanek 518
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud teade esitatakse 15 päeva
jooksul kliinilise katse alustamisest 
asjaomases liikmesriigis.

Nimetatud teade esitatakse 30 päeva
jooksul kliinilise katse alustamisest 
asjaomases liikmesriigis.

Or. fr
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Muudatusettepanek 519
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sponsor teatab ELi portaali kaudu 
igale asjaomasele liikmesriigile katses 
osalejate värbamise lõpetamisest kliinilise 
katse jaoks asjaomases liikmesriigis.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 520
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud teade esitatakse 15 päeva 
jooksul katses osalejate värbamise 
lõpetamisest kliinilise katse jaoks. Kui 
katses osalejate värbamist alustatakse
taas, kohaldatakse lõiget 1.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 521
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud teade esitatakse 15 päeva
jooksul katses osalejate värbamise 
lõpetamisest kliinilise katse jaoks. Kui 
katses osalejate värbamist alustatakse taas, 
kohaldatakse lõiget 1.

Nimetatud teade esitatakse 30 päeva
jooksul katses osalejate värbamise 
lõpetamisest kliinilise katse jaoks. Kui 
katses osalejate värbamist alustatakse taas, 
kohaldatakse lõiget 1.
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Or. fr

Muudatusettepanek 522
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Enne katsete alustamist 
registreeritakse kõik kliinilised katsed 
käesolevas määruses nimetatud 
andmebaasis. Pakutav teave hõlmab 
andmesubjektide värbamiste algus- ja 
lõpukuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilise katse lõpetamine ja 
ennetähtaegne lõpetamine

Kliinilise katse ja tulemuste esitamise
lõpetamine ja ennetähtaegne lõpetamine

Or. en

Selgitus

Pealkirja selgitamine, et viia see vastavusse artikli sisuga.

Muudatusettepanek 524
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud teade esitatakse 15 päeva
jooksul kliinilise katse lõpetamisest 
asjaomases liikmesriigis.

Nimetatud teade esitatakse 90 päeva
jooksul kliinilise katse lõpetamisest 
asjaomases liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Praegu on see 90 päeva; ei ole põhjust lühendada katse normaalsest lõpust teavitamist ja 15 
päeva paneb sponsori tugeva surve alla, kui katset tehakse mitmes liikmesriigis.

Muudatusettepanek 525
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud teade esitatakse 15 päeva
jooksul kliinilise katse lõpetamisest.

Nimetatud teade esitatakse 90 päeva
jooksul kliinilise katse lõpetamisest.

Or. en

Selgitus

Praegu on see 90 päeva; ei ole põhjust lühendada katse normaalsest lõpust teavitamist ja 15 
päeva paneb sponsori tugeva surve alla, kui katset tehakse mitmes liikmesriigis.

Muudatusettepanek 526
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud teade esitatakse 15 päeva
jooksul kliinilise katse lõpetamisest 
asjaomases liikmesriigis.

Nimetatud teade esitatakse 30 päeva
jooksul kliinilise katse lõpetamisest 
asjaomases liikmesriigis.
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Or. fr

Muudatusettepanek 527
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse tulemuste kokkuvõtte ühe 
aasta jooksul pärast kliinilise katse 
lõpetamist.

Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse tulemuste kokkuvõtte kahe 
aasta jooksul pärast kliinilise katse 
lõpetamist.

Kliinilise katse lõpuks loetakse viimase 
katsesse kaasatud patsiendi järelevalve 
perioodi lõppu.

Or. fr

Muudatusettepanek 528
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse tulemuste kokkuvõtte ühe 
aasta jooksul pärast kliinilise katse 
lõpetamist.

3. Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse tulemuste kokkuvõtte selle 
kohta, kas tulemused on positiivsed või 
negatiivsed ja mittelõplikud, ühe aasta 
jooksul pärast kliinilise katse lõpetamist.

Or. en

Selgitus

Patsientide usalduse huvides tuleks tulemused, ükskõik kas positiivsed või negatiivsed ja 
mittelõplikud, teha avalikuks.
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Muudatusettepanek 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse tulemuste kokkuvõtte ühe 
aasta jooksul pärast kliinilise katse 
lõpetamist.

3. Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse positiivsete ja/või 
negatiivsete tulemuste kokkuvõtte ühe 
aasta jooksul pärast kliinilise katse 
lõpetamist või ravimi arendamise 
peatamist, III a lisas sätestatud. Kuni 
tulemuste kokkuvõtte esitamiseni 
kooskõlas käesoleva lõike sätetega on see 
juurdepääsetav ainult asjaomaste 
liikmesriikide pädevatele asutustele.

Or. en

Selgitus

Lähemalt tuleks täpsustada tulemuste kokkuvõtte sisu. Sel eesmärgil pakutakse välja uus lisa, 
mis sätestab kokkuvõtte sisu, mis tuleb esitada. Samuti tuleks selgitada, et nii positiivsed kui 
ka negatiivsed tulemused tuleks seejärel avaldada.

Muudatusettepanek 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse tulemuste kokkuvõtte ühe 
aasta jooksul pärast kliinilise katse 
lõpetamist.

3. Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse tulemuste kokkuvõtte, 
kliinilise uuringu aruande ja kliinilise 
katse andmete kogu andmekogumi ühe 
aasta jooksul pärast kliinilise katse 
lõpetamist. Nimetatud elemendid tehakse 
avalikult kättesaadavaks ELi andmebaasi 
kaudu.

Or. en
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Selgitus

Kliiniliste katsete tulemuste mitteavaldamine kliiniliste toorandmete ja kliinilise uuringu 
aruannete kujul takistab teaduslikke teadmisi, viib avaldamiskallutatuseni (negatiivseid leide 
ei avaldata), meditsiini tõhususest ebatäpse arusaamiseni ja kliiniliste uuringute tarbetu 
dubleerimiseni. Kliinilise uuringu aruanded kaasnevad juba kliiniliste uuringutega ega ole 
täiendav halduskoormus. Kliinilise uuringu aruanded ei sisalda patsientide isikuandmeid 
(anonümiseeritud) ega äriliselt konfidentsiaalset teavet.

Muudatusettepanek 531
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse tulemuste kokkuvõtte ühe 
aasta jooksul pärast kliinilise katse 
lõpetamist.

3. Sponsor esitab ühe aasta jooksul pärast 
kliinilise katse lõpetamist ELi andmebaasi 
jaoks selle kliinilise katse täielikud, nii 
positiivsed kui ka negatiivsed tulemused.
Teatavaks tehakse ka tühistatud või 
peatatud kliiniliste katsete tulemused, 
mille puhul tuleb katse tühistamist või 
peatamist põhjendada.

Or. es

Selgitus

Tähtis on teada kliinilise katse täielikke tulemusi. Negatiivsed või tühistatud kliinilised katsed 
sisaldavad väga tarvilikku teavet, mida peab saama teada ja kasutada.

Muudatusettepanek 532
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse tulemuste kokkuvõtte ühe 

3. Sponsor esitab ELi andmebaasi ja 
avaliku EudraPharmi andmebaasi jaoks 
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aasta jooksul pärast kliinilise katse 
lõpetamist.

kliinilise katse tulemuste kokkuvõtte ühe 
aasta jooksul pärast kliinilise katse 
lõpetamist.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse põhjustel tuleks kehtestada ja rakendada kohustust avaldada kliiniliste 
uuringute tulemused EudraPharmi andmebaasis.

Muudatusettepanek 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse tulemuste kokkuvõtte ühe 
aasta jooksul pärast kliinilise katse 
lõpetamist.

3. Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kõik kliinilise katse tulemused ja 
tugiandmed täieliku kliinilise uuringu 
aruande kujul ühe aasta jooksul pärast 
kliinilise katse lõpetamist; aruanne peab 
olema otsinguvalmis.

Or. en

Selgitus

Patsiendid ja terved vabatahtlikud registreeruvad kliinilistele katsetele ja mõnikord osutavad 
ennast suurde ohtu, et aidata kaasa teaduse edenemisele. Sel eesmärgil kuuluvad kliinilistel 
katsetel loodud andmed ja tulemused üldsusele ning need tuleb avalikult kättesaadavaks 
muuta. Täielik läbipaistvus ja juurdepääs kliinilise katsete tulemustele ja andmetele 
võimaldab sõltumatutel uurijatel ühtlasi teha kasulikku metaanalüüsi ja randomiseeritud 
katseid.

Muudatusettepanek 534
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike esimeses lõigus sätestatud 
kliinilise katse tulemuste kokkuvõte 
avaldatakse komisjoni poolt ELi 
andmebaasis ja see on avalikult 
kättesaadav. Kokkuvõte peab sisaldama 
kõiki käesoleva määruse lisas III a toodud 
aspekte. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 85 vastu delegeeritud 
õigusakte kokkuvõtte aspektide 
muutmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 535
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teaduslikel põhjustel ei ole võimalik 
esitada tulemuste kokkuvõtet ühe aasta 
jooksul, esitatakse tulemuste kokkuvõte 
niipea, kui see on võimalik. Sel juhul 
täpsustatakse uuringuplaanis, millal 
tulemused esitatakse ja antakse selgitused.

Kui teaduslikel põhjustel ei ole võimalik 
esitada tulemuste kokkuvõtet kahe aasta 
jooksul, esitatakse tulemuste kokkuvõte 
niipea, kui see on võimalik. Sel juhul 
täpsustatakse uuringuplaanis, millal 
tulemused esitatakse ja antakse selgitused.

Or. fr

Muudatusettepanek 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teaduslikel põhjustel ei ole võimalik 
esitada tulemuste kokkuvõtet ühe aasta 

Kui õigustatud teaduslikel põhjustel ei ole 
võimalik esitada kogu uuringuaruannet 
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jooksul, esitatakse tulemuste kokkuvõte
niipea, kui see on võimalik. Sel juhul 
täpsustatakse uuringuplaanis, millal 
tulemused esitatakse ja antakse selgitused.

koos kõigi tulemuste ja kõigi 
tugiandmetega ühe aasta jooksul, 
esitatakse see niipea, kui see on võimalik. 
Sel juhul täpsustatakse uuringuplaanis, 
millal kliinilise uuringu aruanne koos 
kõigi tulemuste ja tugiandmete ning 
põhjendusega esitatakse. Põhjendus 
tehakse ELi andmebaasis avalikult 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse põhjustel ja selleks, et suurendada avalikkuse usaldust protsessi vastu, peab 
tulemuste ja tugiandmete hilinemise selgitus olema nõuetekohaselt põhjendatud ja sponsori 
poolt ELi andmebaasis avalikult kättesaadavaks tehtud.

Muudatusettepanek 537
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks käesoleva määruse artikli 34 lõikes 
3 osutatud kokkuvõttele ja lisale III a 
sisaldub ELi andmebaasis ka 
mittemeditsiinilise taustaga inimestele 
kergesti mõistetav kokkuvõte.

Or. fr

Muudatusettepanek 538
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui sponsor ei vasta lõikes 3 
sätestatud kohustustele, kohaldab 
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asjaomane liikmesriik rahalisi karistusi. 
Komisjon esitab liikmesriikidele suunised 
selliste rahaliste karistuste järjekindla 
rakendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 539
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et kaitsta isikuandmeid ja äriliselt 
konfidentsiaalseid andmeid ning vastavalt 
artikli 78 lõike 3 sätetele, tehakse 
müügiloa omandamiseks mõeldud 
kliinilise uuringu tulemuste kokkuvõte 
avalikuks 30 päeva pärast müügiloa 
andmise kuupäeva või aasta pärast 
kliinilise uuringu lõppu toote arendamise 
peatamise korral.

Or. en

Selgitus

Kõigi kliiniliste uuringute tulemused tuleks avaldada õigeaegselt. Nimetatud avaldamine 
peaks võimaldama avalikkuse, patsientide ja teadlaste teavitamist kliinilise uuringu tulemuste 
kohta, takistamata Euroopa meditsiiniuuringute konkurentsivõimet. Kõnealuste tulemuste 
avaldamisperiood on oluline, et vältida igasugust ebaõiglast konkurentsi, mis ohustaks 
Euroopa meditsiiniuuringute konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 540
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 2 a ja lõik 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimite puhul, millele on antud 
müügiluba või mille jaoks müügiloa 
taotluse üle otsuse tegemise protsess on 
lõpule viidud, esitab sponsor ELi 
andmebaasi kliinilise katse kliinilise 
uuringu aruande.
Komisjoni volitatakse võtma, koostöös 
ravimiametiga, kooskõlas artikliga 85 
vastu delegeeritud õigusakte seoses 
avaliku juurdepääsuga kliinilise uuringu 
aruandele ja muudele kliinilise katse 
andmetele, et määratleda osalemise, 
kliiniliste andmete vormi ja hea 
analüüsitava eeskirjad.

Or. en

Selgitus

Alates 2010. aasta novembrist ja kooskõlas olemasolevate ELi õigusaktidega avaliku 
juurdepääsu kohta dokumentidele on Euroopa Ravimiamet avaldanud üle 1,5 miljoni 
lehekülje kliiniliste katsete andmeid, reageerides ohutusega seotud taotlustele, ja töötab nüüd 
ravimite kliiniliste katsete andmete ennetava avaldamisega, kui otsustamisprotsess Euroopa 
müügiloa taotluse kohta on lõpule viidud. Seetõttu tuleks tihedas koostöös ravimiametiga 
võtta vastu täiendavad sätted kliinilise katse andmete avaldamise kohta, kui tootele on 
müügiluba antud.

Muudatusettepanek 541
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Juhul kui sponsor ei vasta lõikes 3 
sätestatud kohustustele ja kui puudub 
oodatav ja kohane põhjendus, mis on 
edastatud asjaomastele liikmesriikidele 
portaali kaudu, kohaldavad asjaomased 
liikmesriigid rahalisi karistusi.

Or. en
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Selgitus

Võib olla juhtumeid, mil olemas on kohane vastuvõetav põhjendus; peaks olema vähemalt 
võimalus kaaluda seda enne karistuste rakendamist. Me usume, et sellised juhtumid jääksid 
erakordseks – sponsori jaoks võib olla kohane võimalus kontakteeruda raportööriga, et 
kontrollida, kas põhjendus on vastuvõetav. Selliseid erandeid võib lähemalt arutada foorumis 
liikmesriikide vahel, et saavutada järjepidevus.

Muudatusettepanek 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui sponsor ei täida lõikes 3 osutatud 
kohustust, määravad asjaomased 
liikmesriigid ühtlustatud karistusi. 
Esimese 30 hilinetud päeva eest on 
summa kuni 7 000 eurot ja iga järgmise 
hilinetud päeva eest 7 000 eurot, kuni 
kohustus on täidetud.

Or. en

Selgitus

Karistuste süsteem annaks liikmesriikidele jõustamisvahendi, et tagada sponsoritepoolne 
tulemuste avaldamise kohustuse täitmine. Ka USA-l on karistuste süsteem (10 000 dollarit 
esimese 30 päeva eest ja iga lisapäeva eest 10 000).

Muudatusettepanek 543
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pärast peatamist või ajutist 
peatamist kliinilist katset ei jätkata, 
käsitletakse käesoleva määruse kohaselt 
kliinilise katse lõppkuupäevana sponsori 

4. Kui pärast peatamist või ajutist 
peatamist kliinilist katset ei jätkata, 
käsitletakse käesoleva määruse kohaselt 
kliinilise katse lõppkuupäevana sponsori 
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kliinilise katse mittejätkamise otsuse 
kuupäeva. Ennetähtaegse lõpetamise korral 
on kliinilise katse lõppkuupäevaks katse 
ennetähtaegse lõpetamise kuupäev.

kliinilise katse mittejätkamise otsuse 
kuupäeva, mis pikeneb protokollis ette 
nähtud osalejate järelevalveaja võrra. 
Ennetähtaegse lõpetamise korral on 
kliinilise katse lõppkuupäevaks katse 
ennetähtaegse lõpetamise kuupäev.

Or. fr

Muudatusettepanek 544
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pärast peatamist või ajutist 
peatamist kliinilist katset ei jätkata, 
käsitletakse käesoleva määruse kohaselt 
kliinilise katse lõppkuupäevana sponsori 
kliinilise katse mittejätkamise otsuse 
kuupäeva. Ennetähtaegse lõpetamise korral 
on kliinilise katse lõppkuupäevaks katse 
ennetähtaegse lõpetamise kuupäev.

4. Kui pärast peatamist või ajutist 
peatamist kliinilist katset ei jätkata, 
käsitletakse käesoleva määruse kohaselt 
kliinilise katse lõppkuupäevana sponsori 
kliinilise katse mittejätkamise otsuse 
kuupäeva. Ennetähtaegse lõpetamise korral 
on kliinilise katse lõppkuupäevaks katse 
ennetähtaegse lõpetamise kuupäev. Pärast 
12 kuud ajutist peatamist ja asjaomasele 
liikmesriigile asjakohase oodatava
põhjenduse esitamise puudumise korral 
esitatakse kliinilise katse andmed ELi 
andmebaasi, isegi kui need on 
mittetäielikud. ELi andmebaasis 
avaldatakse ka kliinilise katse 
ennetähtaegse lõpetamise põhjused.

Or. en

Selgitus

Võib olla juhtumeid, mil olemas on kohane vastuvõetav põhjendus; peaks olema vähemalt 
võimalus kaaluda seda enne karistuste rakendamist. Näide: ravimi puudus mõnes 
liikmesriigis, nagu hiljuti juhtus Caelixiga ELis; mõni katse tuli tõepoolest peatada, kuid 
mõned olid turvalised peatamiseks ja rohkem kui 12 kuud hiljem taasalustamiseks.
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Muudatusettepanek 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 85 eesmärgiga muuta III a lisa, et 
kohandada neid teaduse või ülemaailmse 
reguleeriva raamistiku arenguga.

Or. en

Selgitus

Tulemuste kokkuvõtte kohandamiseks vastavalt teaduse või ülemaailmse reguleeriva 
raamistiku arengule on vaja paindlikkust.

Muudatusettepanek 546
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 38 ja 39 osutatud elektroonilist 
aruannete andmebaasi koostab ja säilitab 
määruse (EÜ) nr 726/2004 kohaselt loodud 
Euroopa Ravimiamet (edaspidi 
„ravimiamet”).

Artiklites 38, 39 ja 41 osutatud 
elektroonilist aruannete andmebaasi 
koostab ja säilitab määruse (EÜ) nr 
726/2004 kohaselt loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”).

Or. fr

Muudatusettepanek 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 38 ja 39 osutatud elektroonilist 
aruannete andmebaasi koostab ja säilitab 
määruse (EÜ) nr 726/2004 kohaselt loodud 
Euroopa Ravimiamet (edaspidi 
„ravimiamet”).

Artiklites 38 ja 39 osutatud elektroonilist 
aruannete andmebaasi koostab ja säilitab 
määruse (EÜ) nr 726/2004 kohaselt loodud 
Euroopa Ravimiamet (edaspidi 
„ravimiamet”). Elektrooniline andmebaas 
on määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 25 
osutatud andmebaasi moodul.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse, et tegu on andmebaasiga EudraVigilance, mis ei ole uus 
andmebaas. Käesolev määrus peab põhinema olemasolevatel vahenditel.

Muudatusettepanek 548
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 38 ja 39 osutatud elektroonilist 
aruannete andmebaasi koostab ja säilitab 
määruse (EÜ) nr 726/2004 kohaselt loodud 
Euroopa Ravimiamet (edaspidi 
„ravimiamet”).

Artiklites 38 ja 39 osutatud elektroonilist 
aruannete andmebaasi koostab ja säilitab 
määruse (EÜ) nr 726/2004 kohaselt loodud 
Euroopa Ravimiamet (edaspidi 
„ravimiamet”), andmebaas on üldsusele 
juurdepääsetav.

Or. en

Selgitus

Ohutusandmete läbipaistvus on signaalide varase tuvastamise jaoks eluliselt tähtis.

Muudatusettepanek 549
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Uurija teatab sponsorile viivitamata 
tõsistest kõrvalnähtudest, välja arvatud 
juhul, kui uuringuplaanis on sätestatud 
teatavad kõrvalnähud, millest ei ole vaja 
teatada. Uurija registreerib kõik tõsised 
kõrvalnähud. Vajaduse korral esitab uurija 
sponsorile järelmeetmete aruande.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 550
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Uurija teatab sponsorile viivitamata 
tõsistest kõrvalnähtudest, välja arvatud 
juhul, kui uuringuplaanis on sätestatud 
teatavad kõrvalnähud, millest ei ole vaja 
teatada. Uurija registreerib kõik tõsised 
kõrvalnähud. Vajaduse korral esitab 
uurija sponsorile järelmeetmete aruande.

2. Uurija teatab sponsorile viivitamata 
tõsistest kõrvalnähtudest. Uurija 
registreerib kõik tõsised kõrvalnähud.
Sponsor esitab kõnealuste kirjete koopiad 
ELi portaali teel ELi andmebaasi. Uurija 
saadab sponsorile järelmeetmete aruande 
ja sponsor esitab üksikasjaliku 
järelmeetmete aruande ELi andmebaasi 
niipea kui võimalik. 

Or. en

Selgitus

Tõsistest kõrvalnähtudest teatamine peab olema selge kohustus, nagu ka täpsete ja täielike 
kõrvalnähtude aruannete õigeaegselt ELi andmebaasi esitamine.

Muudatusettepanek 551
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Uurija teatab sponsorile viivitamata
tõsistest kõrvalnähtudest, välja arvatud 
juhul, kui uuringuplaanis on sätestatud 
teatavad kõrvalnähud, millest ei ole vaja 
teatada. Uurija registreerib kõik tõsised 
kõrvalnähud. Vajaduse korral esitab uurija 
sponsorile järelmeetmete aruande.

2. Uurija teatab sponsorile niipea kui 
võimalik ja ilma tarbetu viivituseta
tõsistest kõrvalnähtudest, välja arvatud 
juhul, kui uuringuplaanis on sätestatud 
teatavad kõrvalnähud, millest ei ole vaja 
teatada. Uurija registreerib kõik tõsised 
kõrvalnähud. Vajaduse korral esitab uurija 
sponsorile järelmeetmete aruande.

Or. en

Muudatusettepanek 552
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Madala ja keskmise riskitasemega 
kliiniliste katsete puhul, mis kasutavad 
avaldatud andmetel või ravijuhistel 
põhinevaid raviskeeme, võib protokoll ette 
näha tavapäraste järelevalvereeglite 
rakendamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 553
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sponsor edastab artiklis 36 osutatud 
elektroonilisele andmebaasile viivitamata

1. Sponsor edastab artiklis 36 osutatud 
elektroonilisele andmebaasile III lisas 
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elektrooniliselt kogu asjakohase teabe 
uuritava ravimi tõsiste ettearvamatute 
kõrvaltoimete kohta, mis ilmnevad 
sponsori juhtimisel teostatava või
sponsoriga seotud kliinilise katse käigus.

määratletud aja jooksul elektrooniliselt 
kogu asjakohase teabe uuritava ravimi 
tõsiste ettearvamatute kõrvaltoimete kohta, 
mis ilmnevad sponsori juhtimisel 
teostatava katse käigus või on seotud 
mõne teise sponsoriga, kes on kas sama 
emaettevõtja osa või kellega sponsor 
töötab ametliku lepingu alusel ühiselt 
välja ravimit.

Or. en

Selgitus

Teksti selgitamine, sest formuleering „sponsoriga seotud kliinilise katse” on liiga ähmane.

Muudatusettepanek 554
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sponsor edastab artiklis 36 osutatud 
elektroonilisele andmebaasile viivitamata 
elektrooniliselt kogu asjakohase teabe 
uuritava ravimi tõsiste ettearvamatute 
kõrvaltoimete kohta, mis ilmnevad 
sponsori juhtimisel teostatava või 
sponsoriga seotud kliinilise katse käigus.

1. Sponsor edastab artiklis 36 osutatud 
elektroonilisele andmebaasile viivitamata 
elektrooniliselt kogu asjakohase teabe 
uuritava ravimi tõsiste ettearvamatute 
kõrvaltoimete kohta, mis ilmnevad 
sponsori juhtimisel teostatava või 
sponsoriga seotud kliinilise katse käigus, 
vastavalt ajavahemikule, mis on 
sätestatud III lisa punktides 2.4 ja 2.5.

Or. en

Muudatusettepanek 555
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sponsor edastab artiklis 36 osutatud 
elektroonilisele andmebaasile viivitamata
elektrooniliselt kogu asjakohase teabe 
uuritava ravimi tõsiste ettearvamatute 
kõrvaltoimete kohta, mis ilmnevad 
sponsori juhtimisel teostatava või 
sponsoriga seotud kliinilise katse käigus.

1. Sponsor edastab artiklis 36 osutatud III 
lisa punktides 2.4. ja 2.5. kehtestatud 
tähtaegade jooksul elektrooniliselt kogu 
asjakohase teabe uuritava ravimi tõsiste 
ettearvamatute kõrvaltoimete kohta, mis 
ilmnevad sponsori juhtimisel teostatava või 
sponsoriga seotud kliinilise katse käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 556
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sponsor edastab artiklis 36 osutatud 
elektroonilisele andmebaasile viivitamata 
elektrooniliselt kogu asjakohase teabe 
uuritava ravimi tõsiste ettearvamatute 
kõrvaltoimete kohta, mis ilmnevad 
sponsori juhtimisel teostatava või 
sponsoriga seotud kliinilise katse käigus.

1. Sponsor edastab artiklis 36 osutatud 
elektroonilisele andmebaasile viivitamata 
elektrooniliselt kogu asjakohase teabe 
uuritava ravimi ja lisandite tõsiste 
ettearvamatute kõrvaltoimete kohta, mis 
ilmnevad sponsori juhtimisel teostatava või 
sponsoriga seotud kliinilise katse käigus.

Or. fr

Muudatusettepanek 557
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teatamise aja puhul võetakse arvesse 
kõrvaltoime raskusastet. Juhul, kui on vaja
tagada õigeaegne teatamine, võib sponsor 
esitada enne täielikku aruannet esialgse 
mittetäieliku aruande.

2. Teatamise aja puhul võetakse arvesse 
kõrvaltoime tõsidust. Juhul, kui on vaja 
tagada õigeaegne teatamine, võib sponsor 
esitada enne täielikku aruannet esialgse 
mittetäieliku aruande.
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Or. en

Muudatusettepanek 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teatamise aja puhul võetakse arvesse 
kõrvaltoime raskusastet. Juhul, kui on vaja 
tagada õigeaegne teatamine, võib sponsor 
esitada enne täielikku aruannet esialgse 
mittetäieliku aruande.

2. Teatamise aja puhul võetakse arvesse 
kõrvaltoime tõsidust. Juhul, kui on vaja 
tagada õigeaegne teatamine, võib sponsor 
esitada enne täielikku aruannet esialgse 
mittetäieliku aruande.

Or. en

Selgitus

Vastavusseviimine ELi ravimiohutuse alaste õigusaktide õigusliku sõnastusega.

Muudatusettepanek 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sponsor ei saa vahendite 
puudumise tõttu esitada teavet artiklis 36 
osutatud elektroonilisele andmebaasile, 
võib ta esitada teabe liikmesriigile, kus 
tõsine ettearvamatu kõrvaltoime ilmnes. 
Kõnealune liikmesriik teatab tõsisest 
ettearvamatust kõrvaltoimest vastavalt 
lõikele 1.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tõsistest kõrvalnähtudest tuleks anda aru ainult ühte kohta, et kogu teave tõsistest 
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kõrvalnähtudest oleks kogutud ühte kohta.

Muudatusettepanek 560
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sponsor ei saa vahendite puudumise 
tõttu esitada teavet artiklis 36 osutatud 
elektroonilisele andmebaasile, võib ta 
esitada teabe liikmesriigile, kus tõsine 
ettearvamatu kõrvaltoime ilmnes. 
Kõnealune liikmesriik teatab tõsisest 
ettearvamatust kõrvaltoimest vastavalt 
lõikele 1.

3. Kui sponsor ei saa katse 
mittetulunduslikust iseloomust tuleneva 
vahendite puudumise tõttu esitada teavet 
artiklis 36 osutatud elektroonilisele 
andmebaasile, võib ta esitada teabe 
liikmesriigile, kus tõsine ettearvamatu 
kõrvaltoime ilmnes. Kõnealune liikmesriik 
teatab tõsisest ettearvamatust kõrvaltoimest 
vastavalt lõikele 1.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide toetus tuleb pühendada ainult mittetulunduslikele organisatsioonidele. Ärilised 
sponsorid tuleks sellest toetusest välja jätta.

Muudatusettepanek 561
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seoses uuritavate ravimitega, millel 
puudub luba (v.a platseebo) ja 
müügiloaga lubatud uuritavate 
ravimitega, mida uuringuplaani kohaselt 
ei kasutata vastavalt müügiloale, esitab 
sponsor igal aastal ravimiametile 
elektroonilise aruande iga uuritava ravimi 
ohutuse kohta, mida kasutatakse tema 
spondeeritud kliinilisel katsel.

1. Sponsor edastab ravimiametile 
elektroonilisel teel aastaaruande iga 
uuritava ravimi või kõigi uuritavate 
ravimite ohutuse kohta, mida kasutatakse 
tema poolt sponsoreeritud kliinilise katse 
käigus, juhul kui kliinilises katses 
uuritavaid lubatud ravimeid katsetatakse 
raviskeemides, mis ei ole müügiloas ette 
nähtud ja mille kasutamist ei toeta 
avaldatud andmed ega ravijuhised, ja 
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kõrge riskiga kliiniliste katsete korral.

Or. fr

Muudatusettepanek 562
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seoses uuritavate ravimitega, millel 
puudub luba (v.a platseebo) ja
müügiloaga lubatud uuritavate 
ravimitega, mida uuringuplaani kohaselt 
ei kasutata vastavalt müügiloale, esitab 
sponsor igal aastal ravimiametile 
elektroonilise aruande iga uuritava ravimi 
ohutuse kohta, mida kasutatakse tema 
spondeeritud kliinilisel katsel.

1. Muude kui väikese ja keskmise riskiga 
avaldatud asitõendite ja/või standardsete 
ravisuuniste poolt toetatavaid ravirežiime 
kasutavate kliiniliste katsete korral esitab 
sponsor igal aastal ravimiametile 
elektroonilise aruande iga uuritava ravimi 
ohutuse kohta, mida kasutatakse tema 
spondeeritud kliinilisel katsel.

Or. en

Selgitus

Selgitus, mis kasutab ära väikese vs. keskmise riskiga katse määratlust.

Muudatusettepanek 563
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seoses uuritavate ravimitega, millel 
puudub luba (v.a platseebo) ja müügiloaga 
lubatud uuritavate ravimitega, mida 
uuringuplaani kohaselt ei kasutata vastavalt 
müügiloale, esitab sponsor igal aastal 
ravimiametile elektroonilise aruande iga 
uuritava ravimi ohutuse kohta, mida 
kasutatakse tema spondeeritud kliinilisel 

1. Seoses uuritavate ravimitega, millel 
puudub luba (v.a platseebo) ja müügiloaga 
lubatud uuritavate ravimitega, mida 
uuringuplaani kohaselt ei kasutata vastavalt 
müügiloale, kui uuringut ei ole 
määratletud vähesekkuvaks uuringuks,
esitab sponsor igal aastal ravimiametile 
elektroonilise aruande iga uuritava ravimi 
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katsel. ohutuse kohta, mida kasutatakse tema 
spondeeritud kliinilisel katsel.

Or. fi

Muudatusettepanek 564
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui sponsoril puudub juurdepääs 
kindlale teabele ning ta ei suuda seetõttu 
esitada täielikku aruannet, märgitakse see 
ära aruandes.
Enam kui ühte uuritavat ravimit hõlmava 
kliinilise katse korral võib sponsor esitada 
ühe aruande kõigi katses kasutavate 
uuritavate ravimite kohta. Sponsor 
põhjendab oma otsust kõnealuses 
aruandes.

Or. en

Muudatusettepanek 565
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud kohustus algab 
esimese käesoleva määruse kohase loa 
andmisega kliinilise katse alustamiseks. 
See lõpeb kui lõpeb viimane sponsori 
teostatav uuritava ravimi kliiniline katse.

2. Lõikes 1 osutatud kohustus algab 
sponsori jaoks esimese käesoleva määruse 
kohase loa andmisega sponsorile kliinilise 
katse alustamiseks. See lõpeb kui lõpeb 
viimane sponsori teostatav uuritava ravimi 
kliiniline katse. Iga-aastase aruandmise 
kohustust ei kohaldata, kui sponsor ei tee 
uuritava ravimiga parajasti kliinilisi 
katseid.
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Or. en

Muudatusettepanek 566
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 a
Müügiloaga ravimite tõhususdefektist 

teatamine
Seoses müügiloaga ravimitega, mida 
uuringuplaani kohaselt kasutatakse 
kooskõlas müügiloa tingimustega, peaks 
uurija teavitama sponsorit ja ravimiametit 
igast vaadeldud tõhususdefektist, mis on 
seotud uuritava ravimiga.

Or. en

Selgitus

Tõhususdefekt müügiloaga ravimil võib kujutada endast tõsist ohtu patsiendi ohutusele ja see 
tuleb seetõttu lisada aruandluskohustusena vastavalt käesoleva määruse VII peatükile.

Muudatusettepanek 567
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ravimiamet edastab asjakohastele 
liikmesriikidele elektrooniliselt teabe, mis 
on talle esitatud artiklite 38 ja 39 kohastes 
aruannetes.

1. Ravimiamet edastab asjakohastele 
liikmesriikidele elektrooniliselt teabe, mis 
on talle esitatud artiklite 38, 39 ja 39 a
kohastes aruannetes.

Or. en
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Muudatusettepanek 568
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ravimiamet edastab asjakohastele 
liikmesriikidele elektrooniliselt teabe, mis 
on talle esitatud artiklite 38 ja 39 kohastes 
aruannetes.

1. Ravimiamet edastab asjakohastele 
liikmesriikidele elektrooniliselt teabe, mis 
on talle esitatud artiklite 38, 39 ja 41
kohastes aruannetes.

Or. en

Muudatusettepanek 569
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teevad koostööd artiklite 
38 ja 39 kohaselt esitatud teabe hindamisel.

2. Liikmesriigid teevad koostööd artiklite 
38, 39 ja 41 kohaselt esitatud teabe 
hindamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 570
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vastutav eetikakomisjon kaasatakse 
kõnealuse teabe hindamisse.

Or. en
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Muudatusettepanek 571
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Sponsori aastaaruanne müügiloa hoidjale Sponsori aastaaruanne ravimiametile

Or. fr

Muudatusettepanek 572
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sponsor esitab igal aastal müügiloa 
omanikule teabe kõigi tõsiste 
ettearvamatute kõrvaltoimete kohta, mis on 
seotud müügiluba omavate ravimitega, 
mida uuringuplaani kohaselt kasutatakse 
vastavalt müügiloa tingimustele.

1. Sponsor esitab igal aastal ravimiametile
teabe kõigi tõsiste ettearvamatute 
kõrvaltoimete kohta, mis on seotud 
müügiluba omavate ravimitega, mida 
uuringuplaani kohaselt kasutatakse 
vastavalt müügiloa tingimustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 573
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sponsor esitab igal aastal müügiloa 
omanikule teabe kõigi tõsiste 
ettearvamatute kõrvaltoimete kohta, mis on 
seotud müügiluba omavate ravimitega, 
mida uuringuplaani kohaselt kasutatakse 

1. Sponsor esitab vähemalt igal aastal 
müügiloa omanikule teabe kõigi tõsiste 
ettearvamatute kõrvaltoimete kohta, mis on 
seotud müügiluba omavate ravimitega, 
mida uuringuplaani kohaselt kasutatakse 
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vastavalt müügiloa tingimustele. vastavalt müügiloa tingimustele, lisaks 
ohutuse aruandluse kohustusele 
müügiluba omavate toodete jaoks 
vastavalt direktiivile 2001/83/EÜ ja 
määrusele (EÜ) nr 726/2004.

Or. en

Selgitus

Tõsistest ettearvamatutest kõrvaltoimetest teatamist tuleks ühtlustada nõuetega, mis on juba 
kehtestatud müügiluba omavatele ravimitele ravimiohutuse õigusaktidega.

Muudatusettepanek 574
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavate ravimite ohutusaruanne 
koostatakse vastavalt direktiivi
2001/83/EÜ 3. peatükile. 

Täiendavate ravimite ohutusaruanne 
koostatakse vastavalt direktiivile 
2001/83/EÜ.

Or. en

Selgitus

Tõsistest ettearvamatutest kõrvaltoimetest teatamist tuleks ühtlustada nõuetega, mis on juba 
kehtestatud müügiluba omavatele ravimitele ravimiohutuse õigusaktidega.

Muudatusettepanek 575
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavate ravimite ohutusaruanne 
koostatakse vastavalt direktiivi 
2001/83/EÜ 3. peatükile.

Täiendavate ravimite ohutusaruanne 
koostatakse vastavalt direktiivi 
2001/83/EÜ 3. peatükile, mida on 
muudetud direktiiviga 2012/84/EL.
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Or. fr

Selgitus

Tuleb muuta viidet direktiivile. Kõnealust direktiivi 2010/84/EL, mis jõustus jaanuaris 2011, 
on muudetud ravimiohutuse järelevalve osas direktiiviga 2001/83/EÜ.

Muudatusettepanek 576
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks liidu õigusaktide ja 
komisjoni erisuuniste kohaldamist, võtavad
sponsor ja uurija uuringuplaani 
koostamisel ning käesoleva määruse ja 
uuringuplaani kohaldamisel
nõuetekohaselt arvesse 
kvaliteedistandardeid, mis on kehtestatud
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
registreerimise tehniliste nõuete 
ühtlustamise rahvusvahelise konverentsi 
üksikasjalike rahvusvaheliste suunistega
heade kliiniliste tavade kohta.

Ilma et see piiraks liidu õigusaktide ja 
komisjoni erisuuniste kohaldamist, 
järgivad sponsor ja uurija uuringuplaani 
koostamisel ning vastavalt käesolevale 
määrusele ja uuringuplaanile kliinilise 
katse läbiviimisel inimtervishoius 
kasutatavate ravimite registreerimise 
tehniliste nõuete ühtlustamise 
rahvusvahelise konverentsi rahvusvahelisi 
suuniseid heade kliiniliste tavade kohta, 
nagu on [xxx] lisas osutatud.

Or. en

Selgitus

Direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilistes uuringutes jääb 
katse läbiviimise jaoks viiteks.

Muudatusettepanek 577
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb teises lõigus osutatud Komisjon teeb teises lõigus osutatud 
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üksikasjalikud rahvusvahelised suunised 
heade kliiniliste tavade kohta üldsusele 
kättesaadavaks.

üksikasjalikud rahvusvahelised suunised 
heade kliiniliste tavade kohta üldsusele 
käesoleva määruse [xxx] lisas 
kättesaadavaks ja ajakohastab neid 
korrapäraselt.

Or. en

Muudatusettepanek 578
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Järelevalve Riskihindamine, kvaliteedijuhtimine ja 
järelevalve

Or. en

Muudatusettepanek 579
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsor kontrollib nõuetekohaselt kliinilise 
katse teostamist. Kontrolli ulatuse ja sisu 
kindlaksmääramisel võtab sponsor arvesse 
kõiki kliinilist katset iseloomustavaid
näitajaid, sealhulgas järgmisi:

Sponsor kontrollib nõuetekohaselt kliinilise 
katse teostamist. Kontrolli ulatuse ja sisu 
kindlaksmääramisel võtab sponsor arvesse 
riskihindamist, milles arvestatakse kõiki 
kliinilise katse riskitegureid (risk 
andmesubjekti õigustele, risk 
andmesubjekti ohutusele ja 
puutumatusele, risk andmekvaliteedile ja 
tulemuste stabiilsusele). Riskihindamises 
määratakse kindlaks kvaliteedijuhtimise 
ja katse järelevalve, võttes arvesse järgmisi 
näitajaid:

Or. en
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Selgitus

Katsepõhine riskihindamine, mis hõlmab kogu riskinäitajate spektrit (sealhulgas riskid, mis 
on seotud diagnostiliste protseduuridega), peaks määrama katse kvaliteedijuhtimise, 
sealhulgas selle järelevalvestrateegia.

Muudatusettepanek 580
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsor kontrollib nõuetekohaselt kliinilise 
katse teostamist. Kontrolli ulatuse ja sisu 
kindlaksmääramisel võtab sponsor 
arvesse kõiki kliinilist katset 
iseloomustavaid näitajaid, sealhulgas
järgmisi:

Sponsor kontrollib nõuetekohaselt kliinilise 
katse teostamist. Kontrolli ulatust ja sisu
teostatakse kooskõlas praeguste hea 
kliinilise tava suunistega ja see peaks 
võtma arvesse järgmisi näitajaid:

Or. en

Selgitus

Hea kliinilise tava suunistes on järelevalvesätted juba kehtestatud.

Muudatusettepanek 581
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas kliiniline katse on vähesekkuv
kliiniline katse;

(a) kas kliiniline katse on keskmise või 
madala riskitasemega kliiniline katse;

Or. en

Muudatusettepanek 582
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sekkumise tavapärasest kliinilisest 
praktikast kõrvalekaldumise ulatus.

(c) diagnostiliste protseduuride
tavapärasest kliinilisest praktikast 
kõrvalekaldumise ulatus.

Or. en

Muudatusettepanek 583
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muudel isikutel, kes on seotud kliinilise 
katse teostamisega, on oma ülesannete 
täitmisele vastav haridus, koolitus ja 
kogemus.

Muudel isikutel, kes on seotud kliinilise 
katse ja järelevalve teostamisega, on oma 
ülesannete täitmisele vastav haridus, 
koolitus ja kogemus.

Or. fr

Muudatusettepanek 584
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 a
Parim käibelolev tõestatud sekkumine

Kõiki uusi sekkumisi testitakse parima 
käibeloleva tõestatud sekkumisega 
võrreldes, välja arvatud järgmistel 
juhtudel:
(a) platseebo kasutamine või 
mitteravimine on lubatud uuringutes, kus 
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puudub parim tõestatud sekkumine, või
(b) kui platseebo kasutamine on mõjuvatel 
ja teaduslikult põhjendatud metoodilistel 
põhjustel vajalik sekkumise tõhususe ja 
ohutuse selgitamiseks ning platseebot 
saavaid või mitte mingisugust ravi saavaid 
patsiente ei ohusta mis tahes tõsine või 
pöördumatu kahju.

Or. en

Selgitus

Et kaitsta andmesubjektide inimõigusi ja inimväärikust kliinilisel katsel seoses bioloogia ja 
arstiteadusega, tuleb platseebo või mitteravimise kasutamist alati kohelda äärmise 
hoolikusega, nagu seda kajastab 2008. aasta Helsingi deklaratsiooni artikkel 32.

Muudatusettepanek 585
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimite jälgitavus, säilitamine, 
hävitamine ja tagastamine

Ravimite vastuvõtmine, jälgitavus, 
säilitamine, väljastamine, hävitamine ja 
tagastamine

Or. fr

Muudatusettepanek 586
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uuritavad ravimid peavad olema 
jälgitavad, nende säilitamine, hävitamine ja 
tagastamine on asjakohane ning nende 
kasutamine proportsionaalne, et tagada 
katses osaleja ohutus ning kliinilise katse 

Uuritavad ravimid peavad olema 
jälgitavad, nende säilitamine, hävitamine ja 
tagastamine on asjakohane ning nende 
kasutamine proportsionaalne, et tagada 
katses osaleja ohutus ning kliinilise katse 
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käigus kogutud andmete usaldusväärsus ja 
stabiilsus, võttes arvesse seda, kas uuritav 
ravim on lubatud, ja seda, kas kliiniline 
katse on vähesekkuv kliiniline katse.

käigus kogutud andmete usaldusväärsus ja 
stabiilsus, võttes arvesse seda, kas 
kliiniline katse on keskmise või madala 
riskitasemega kliiniline katse.

Or. en

Selgitus

Selgitus, mis kasutab ära madala ja keskmise riskitasemega katse määratlust.

Muudatusettepanek 587
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uuritavad ravimid peavad olema 
jälgitavad, nende säilitamine, hävitamine ja 
tagastamine on asjakohane ning nende 
kasutamine proportsionaalne, et tagada 
katses osaleja ohutus ning kliinilise katse 
käigus kogutud andmete usaldusväärsus ja 
stabiilsus, võttes arvesse seda, kas uuritav 
ravim on lubatud, ja seda, kas kliiniline 
katse on vähesekkuv kliiniline katse.

Uuritavad ravimid peavad olema 
jälgitavad, nende vastuvõtmine, 
säilitamine, väljastamine, hävitamine ja 
tagastamine on asjakohane ning nende 
kasutamine proportsionaalne, et tagada 
katses osaleja ohutus ning kliinilise katse 
käigus kogutud andmete usaldusväärsus ja 
stabiilsus, võttes arvesse seda, kas uuritav 
ravim on lubatud, ja seda, kas kliiniline 
katse on vähesekkuv kliiniline katse.

Or. fr

Muudatusettepanek 588
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Antud toiminguid võivad teha 
liikmesriigis nende toimingute tegemiseks 
seaduslikult volitatud isikud, eriti juhul 
kui toiminguid viiakse läbi haiglas, 
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tervisekeskuses või kliinikus apteekrite või 
teiste antud liikmesriigis nimetatud 
toimingute tegemiseks seaduslikult 
volitatud isikute poolt.

Or. fr

Muudatusettepanek 589
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohane teave, mis on seotud 
ravimite lõikes 1 osutatud jälgitavuse, 
säilitamise, hävitamise ja tagastamisega, 
esitatakse taotlustoimikus.

2. Asjakohane teave, mis on seotud 
ravimite lõikes 1 osutatud jälgitavuse, 
säilitamise, väljastamise, hävitamise ja 
tagastamisega, esitatakse taotlustoimikus.

Or. fr

Muudatusettepanek 590
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tõsine rikkumine on käesoleva artikli 
tähenduses rikkumine, mis võib mõjutada 
olulisel määral katses osalejate ohutust ja
õigusi või kliinilise katse käigus kogutud 
andmete usaldusväärsust ja stabiilsust.

2. Tõsine rikkumine on käesoleva artikli 
tähenduses rikkumine, mis võib mõjutada 
olulisel määral katses osalejate ohutust,
õigusi ja heaolu või kliinilise katse käigus 
kogutud andmete usaldusväärsust ja 
stabiilsust.

Or. en

Selgitus

Vastavalt esildatud määruse artiklile 3 ja Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsioonile 
inimestest andmesubjekte hõlmavate meditsiiniuuringute eetiliste põhimõtete kohta (Sŏul, 
2008) artiklile 6 tuleks prioriteet asetada üksikisikute ohutusele, õigustele ja heaolule.
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Muudatusettepanek 591
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sponsor teatab viivitamata asjaomastele 
liikmesriikidele ELi portaali kaudu kõigist 
ettearvamatutest asjaoludest, mis 
mõjutavad kliinilise katse riski ja 
kasulikkuse vahekorda, kuid ei ole 
artiklis 38 osutatud tõsised ettearvamatud 
kõrvaltoimed.

1. Sponsor teatab viivitamata asjaomastele 
liikmesriikidele ELi portaali kaudu kõigist 
ettearvamatutest asjaoludest, mis 
mõjutavad kliinilise katse riski ja 
kasulikkuse vahekorda.

Or. en

Selgitus

Kõigist tõsistest ettearvamatutest kõrvaltoimetest (SUSAR), tuleks teatada.

Muudatusettepanek 592
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Uurijateatmikku ajakohastatakse, kui 
muutuvad kättesaadavaks uued 
ohutusalased andmed, ja vähemalt kord 
aastas.

3. Uurijateatmikku ajakohastatakse alati, 
kui muutuvad kättesaadavaks uued 
ohutusalased andmed, ja vähemalt kord 
aastas.

Or. sl

Muudatusettepanek 593
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Uurijateatmikku ajakohastatakse, kui 
muutuvad kättesaadavaks uued 
ohutusalased andmed, ja vähemalt kord 
aastas.

3. Uurijateatmikku ajakohastatakse iga 
kord, kui muutuvad kättesaadavaks uued 
ohutusalased andmed.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega ei tohiks lisada ebavajalikku halduskoormust. Uurijateatmikku tuleks 
ajakohastada iga kord, kui muutuvad kättesaadavaks uued ohutusalased andmed, mis võib 
võtta rohkem kui 1 aasta.

Muudatusettepanek 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – Punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Uurijateatmikku ajakohastatakse, kui 
muutuvad kättesaadavaks uued 
ohutusalased andmed, ja vähemalt kord 
aastas.

3. Uurijateatmikku ajakohastatakse, kui 
muutuvad kättesaadavaks uued ja olulised
ohutusalased andmed.

Or. fi

Muudatusettepanek 595
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Uurijateatmiku sisu kohandatakse 
madala ja keskmise riskitasemega 
katsetega (vt I lisa, 5. osa, punkt 20).

Or. en
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Selgitus

Nagu I lisa 5. osa punktis 20 öeldud, võib uurijateatmiku madala riskitasemega katsete korral 
asendada ravimi omaduste kokkuvõttega ja ravimi omaduste kokkuvõtte pluss 
lisadokumentidega keskmise riskitasemega katsete korral. 

Muudatusettepanek 596
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Müügiluba omavate ravimite korral, 
mida vastavalt uuringuplaanile 
kasutatakse kooskõlas müügiloa 
tingimustega, võib viitedokumendiks olla 
heakskiidetud ravimi omaduste 
kokkuvõte.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides on seoses kergema regulatiivse korraga, mida kohaldatakse katsetele, mis ei 
kujuta endast lisariski osalejatele tavalise kliinilise praktikaga võrreldes, kasulik täpsustada 
olulises õigustekstis katsete uurijateatmikule esitatavaid nõudeid katsete korral müügiluba 
omavate uuritavate ravimitega lisaks selle teabe I lisas (punkt 5.20) esitamisele.

Muudatusettepanek 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kogu kliinilise katsega seotud teave 
salvestatakse, seda töödeldakse, 
käideldakse ja säilitatakse nii, et selle kohta 
saab täpselt aru anda, seda tõlgendada ja 
kontrollida, kuid samas oleks katses 
osalejaid käsitlevate andmete 

1. Kogu kliinilise katsega seotud teave 
salvestatakse, seda töödeldakse, 
käideldakse ja säilitatakse nii, et selle kohta 
saab täpselt aru anda, seda tõlgendada ja 
kontrollida, kuid samas oleks katses 
osalejaid käsitlevate andmete 
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konfidentsiaalsus kaitstud vastavalt 
isikuandmete töötlemise valdkonnas 
kohaldatavatele õigusaktidele.

konfidentsiaalsus kaitstud vastavalt 
isikuandmete töötlemise valdkonnas 
kohaldatavatele õigusaktidele, kusjuures 
kergesti otsinguvalmis kliinilise uuringu 
aruanded on võrgus üldsusele 
kättesaadavad.

Or. en

Selgitus

Et soodustada suuremat läbipaistvust, peaks kogu kliinilise uuringu teave, sealhulgas kõik 
tulemused ja kõik tugiandmed, olema kliinilise uuringu aruande vormis. Mõnikord peab 
aruanne olema väga suurte failide tõttu vormis, mis on kergesti otsinguvalmis.

Muudatusettepanek 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kehtestatakse kontrollisüsteem kogu 
kliiniliste katsete protsessi ulatuses, et 
määrata kindlaks institutsioonide, ametite 
ja osalevate tervishoiuasutuste vastutus 
juhul, kui lekitatakse teavet nende katsete 
või patsientide isikuandmete kohta.

Or. es

Selgitus

Vaja on selgelt sätestada, et avalik haldusasutus (institutsioonid, ametid, organisatsioonid) ja 
kliinilistes katsetes osalevad tervishoiukeskused on vastutavad katseteabe hea haldamise ja 
patsiendiandmete töötlemise eest, millega võib vastasel korral kaasneda nende vastutus.

Muudatusettepanek 599
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsor ja uurija täidavad kliinilise katse 
peatoimikut.

Sponsor või uurija täidab kliinilise katse 
peatoimikut.

Or. fr

Muudatusettepanek 600
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilise katse peatoimik võimaldab 
kontrollida kliinilise katse teostamist, 
võttes arvesse kõiki kliinilist katset 
iseloomustavaid näitajaid ja seda, kas 
kliiniline katse on vähesekkuv kliiniline 
katse.

Kliinilise katse peatoimik võimaldab 
kontrollida kliinilise katse teostamist, 
võttes arvesse kõiki kliinilist katset 
iseloomustavaid näitajaid ja seda, kas 
kliiniline katse on keskmise või madala 
riskitasemega kliiniline katse.

Or. en

Selgitus

Riski kihistamine peaks mõjutama katse peatoimiku sisu.

Muudatusettepanek 601
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud juhul, kui muude liidu 
õigusaktidega nähakse ette pikem 
arhiveerimisperiood, säilitavad sponsor ja 
uurija kliinilise katse peatoimikut vähemalt 
viis aastat pärast kliinilise katse lõppu. 
Katses osalejate tervisekaarte säilitatakse 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.

Sponsor ja uurija säilitavad kliinilise katse 
peatoimikut pärast kliinilise katse lõppu
elektrooniliselt. Elektrooniline peatoimik 
arhiveeritakse loetavas ja kergesti 
juurdepääsetavas vormis. Katses osalejate 
tervisekaarte säilitatakse vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele.
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Or. en

Muudatusettepanek 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud juhul, kui muude liidu 
õigusaktidega nähakse ette pikem 
arhiveerimisperiood, säilitavad sponsor ja 
uurija kliinilise katse peatoimikut vähemalt 
viis aastat pärast kliinilise katse lõppu. 
Katses osalejate tervisekaarte säilitatakse 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.

Välja arvatud juhul, kui muude liidu 
õigusaktidega nähakse ette pikem 
arhiveerimisperiood, säilitavad sponsor ja 
uurija kliinilise katse peatoimikut vähemalt 
kakskümmend aastat pärast kliinilise katse 
lõppu. Katses osalejate tervisekaarte 
säilitatakse vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

Mõned pikaajalised ravimi kõrvaltoimed, nagu vähktõbi ja teratogeensus ilmnevad alles 
pärast mitmeaastast kasutamist ja ulatuvad isegi kaugemale ühest patsientide põlvkonnast.

Muudatusettepanek 603
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud juhul, kui muude liidu 
õigusaktidega nähakse ette pikem 
arhiveerimisperiood, säilitavad sponsor ja 
uurija kliinilise katse peatoimikut vähemalt 
viis aastat pärast kliinilise katse lõppu. 
Katses osalejate tervisekaarte säilitatakse 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.

Välja arvatud juhul, kui muude liidu 
õigusaktidega nähakse ette pikem 
arhiveerimisperiood, säilitavad sponsor ja 
uurija kliinilise katse peatoimikut vähemalt 
kakskümmend aastat pärast kliinilise katse
lõpetamist. Katses osalejate tervisekaarte 
säilitatakse vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele. Kui sponsoril ei ole 
võimalik peatoimikut säilitada, võib seda 
säilitada ravimiamet.
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Or. en

Selgitus

Peatoimiku arhiveerimine võib olla eluliselt tähtis, kui peaks olema vajadus kontrollida 
lõpetatud katseid, et uurida patsientide ohutusmuresid. Kahekümneaastaseks perioodiks 
arhiveerimisest võimalusega arhiveerida Euroopa Ravimiametis peaks piisama, et vastata 
patsientide muredele, olemata samas liiga koormav väiksemate akadeemiliste katsete jaoks.

Muudatusettepanek 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud juhul, kui muude liidu 
õigusaktidega nähakse ette pikem 
arhiveerimisperiood, säilitavad sponsor ja 
uurija kliinilise katse peatoimikut vähemalt 
viis aastat pärast kliinilise katse lõppu. 
Katses osalejate tervisekaarte säilitatakse 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.

Välja arvatud juhul, kui muude liidu 
õigusaktidega nähakse ette pikem 
arhiveerimisperiood, säilitavad sponsor ja 
uurija kliinilise katse peatoimikut vähemalt 
kakskümmend viis aastat pärast kliinilise 
katse lõppu ning kui katsetatud uuritavale 
ravimile on kliinilise katse tulemuste 
põhjal antud müügiluba, kogu mis tahes 
uuritud aktiivainete müügiloa tsükli 
jooksul. Katses osalejate tervisekaarte 
säilitatakse vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

Et mõned pikaajalised ravimimõjud ilmnevad pärast aastakümneid kasutamist, on väga 
oluline tagada märkimisväärne arhiveerimisperiood ja eriti niikaua, kui ravim või mõni selle 
aktiivainetest on kasutuses.

Muudatusettepanek 605
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 5 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ümbermärgistamine, 
ümberpakendamine või kasutamis- või 
pakendamiseelne manustamiskõlblikuks 
muutmine, kui seda teevad farmatseudid 
või liikmesriikides selleks juriidilist õigust 
omavad isikud haiglates, 
tervishoiukeskustes või kliinikutes ning kui 
uuritavad ravimid on mõeldud 
kasutamiseks ainult nimetatud asutustes;

(a) märgistamine, ümbermärgistamine, 
pakendamine, ümberpakendamine või 
kasutamis- või pakendamiseelne 
manustamiskõlblikuks muutmine, kui seda 
teevad farmatseudid või liikmesriikides 
selleks juriidilist õigust omavad isikud 
haiglates, tervishoiukeskustes või 
kliinikutes ning kui uuritavad ravimid on 
mõeldud kasutamiseks ainult nimetatud 
asutustes;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on selgitus ja tagab, et nt haiglate apteegid, mis peavad 
valmistama ette teatavaid ravimisegusid kliinilisel katsel vastavalt sponsori heakskiidetud 
uuringukavale ja peavad segu pakendama ja märgistama, saavad seda ikka teha tootmisluba 
vajamata.

Muudatusettepanek 606
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) direktiivi 2001/83/EÜ artikli 3 lõigetes 
1 ja 2 osutatud ravimite valmistamine.

(c) direktiivi 2001/83/EÜ artikli 3 lõigetes 
1 ja 2 või kooskõlas sponsori esitatud 
uuringukavaga osutatud ravimite 
valmistamine.

Or. en


