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Tarkistus 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tutkittavan tai hänen laillisen 
edustajansa on annettava kirjallisesti 
vapaaehtoinen tietoinen suostumus, joka on 
päivättävä ja allekirjoitettava, sen jälkeen, 
kun hänelle on asianmukaisesti selvitetty 
kliinisen lääketutkimuksen luonne, 
merkitys, seuraukset ja riskit. Se on 
dokumentoiva asiamukaisesti. Mikäli 
tutkittava ei kykene kirjoittamaan, hän voi 
poikkeustapauksissa antaa suostumuksensa 
suullisesti vähintään yhden puolueettoman 
todistajan läsnä ollessa. Tutkittavalle tai 
hänen lailliselle edustajalleen on 
toimitettava kopio asiakirjasta, jolla 
tietoinen suostumus annettiin.

1. Tutkittavan tai hänen laillisen 
edustajansa on annettava kirjallisesti 
vapaaehtoinen tietoinen suostumus, joka on 
päivättävä ja allekirjoitettava, sen jälkeen, 
kun hänelle on kattavasti selvitetty 
kliinisen lääketutkimuksen luonne, kesto,
merkitys, seuraukset ja riskit, mukaan 
lukien se, onko kliininen lääketutkimus 
keskeytettävä, mahdolliset 
hoitovaihtoehdot ja mahdolliset muut, 
kansallisessa lainsäädännössä vaaditut 
tiedot. Tiedot on annettava myös 
suullisesti, jolloin tutkittavalla on 
tilaisuus esittää kysymyksiä, ja 
tutkittavalle on annettava kirjallisesti 
kattavat tiedot, jotka hän saa pitää 
itsellään. Tutkittavalle on annettava 
riittävästi aikaa tehdä päätöksensä. 
Toimitetut tiedot ja tietoinen suostumus 
on dokumentoitava asianmukaisesti. Mikäli 
tutkittava ei kykene kirjoittamaan, hän voi 
poikkeustapauksissa antaa suostumuksensa 
suullisesti vähintään yhden puolueettoman
ja tutkittavalle luotettavan todistajan läsnä 
ollessa. Tutkittavalle tai hänen lailliselle 
edustajalleen on toimitettava kopio 
asiakirjasta, jolla tietoinen suostumus 
annettiin.

Asiakirjassa, jolla tietoinen suostumus 
annetaan, on aina ilmoitettava seuraavat 
tiedot:
a. EU-portaaliin rekisteröity 
lääketutkimuksen numero, ja
b. ilmoitus, että tulokset asetetaan 
saataville EU-portaalissa vuoden kuluessa 
lääketutkimuksen päättämisestä, sekä 
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tutkimuksen arvioitu päättymispäivä.

Or. en

Perustelu

Tutkittaville annettavien tietojen olisi oltava sellaisia, joita henkilö tarvitsee. Palautetaan 
tietoiseen suostumukseen direktiivissä 2001/20/EY säädetty vähimmäistietovaatimus, jotta 
voidaan taata tasavertaiset oikeudet Euroopan kansalaisille. ”Puolueettoman todistajan” 
henkilöllisyys olisi tarkistettava, ja hänen olisi allekirjoitettava tietoisen suostumuksen 
vahvistava lomake tutkittavan puolesta.

Tarkistus 462
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tutkittavan tai hänen laillisen 
edustajansa on annettava kirjallisesti 
vapaaehtoinen tietoinen suostumus, joka 
on päivättävä ja allekirjoitettava, sen 
jälkeen, kun hänelle on asianmukaisesti 
selvitetty kliinisen lääketutkimuksen 
luonne, merkitys, seuraukset ja riskit. Se 
on dokumentoiva asiamukaisesti. Mikäli 
tutkittava ei kykene kirjoittamaan, hän voi 
poikkeustapauksissa antaa 
suostumuksensa suullisesti vähintään 
yhden puolueettoman todistajan läsnä 
ollessa. Tutkittavalle tai hänen lailliselle 
edustajalleen on toimitettava kopio 
asiakirjasta, jolla tietoinen suostumus 
annettiin.

1. Tutkittavan tietoisen suostumuksen 
saamiseksi tutkittavalle ja/tai hänen 
lailliselle edustajalleen annettavien 
kirjallisten tietojen on oltava tiiviitä, 
selkeitä, oleellisia ja maallikolle 
ymmärrettäviä. Niiden on sisällettävä sekä 
lääketieteellistä että oikeudellista tietoa. 
Niissä on annettava tutkittavalle tieto 
hänen oikeudestaan peruuttaa tietoinen
suostumuksensa. Niissä on annettava 
selkeitä ja kattavia tietoja lainsäädännön 
mukaisista oikeuskeinoista ja korvauksen 
saamista koskevista ehdoista, jos 
lääketutkimuksen aikana syntyi vammoja. 

Or. en

Perustelu

Euroopan komission antamia eettisiä ohjeita ei voida jättää asetuksessa huomiotta, sillä 
nämä ovat uusimmat ja tärkeimmät pediatrian alan lääketutkimuksia koskevat säännökset. 
Lapsen suostumus olisi otettava huomioon, kuten Euroopan komission vuonna 2008 
antamissa eettisissä ohjeissa vahvistettiin. Tämä on korvannut viittauksen lapsen ”oletettuun 
tahtoon”, josta direktiivissä 2001/20/EY säädettiin. Vammoja saaneilla tutkittavilla on 
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vakavia vaikeuksia saada korvausta, sillä kansalliset säännökset vaihtelevat ja määräaikoja 
ja ehtoja on monenlaisia.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tutkittavan tai hänen laillisen 
edustajansa on annettava kirjallisesti 
vapaaehtoinen tietoinen suostumus, joka on 
päivättävä ja allekirjoitettava, sen jälkeen, 
kun hänelle on asianmukaisesti selvitetty 
kliinisen lääketutkimuksen luonne, 
merkitys, seuraukset ja riskit. Se on 
dokumentoiva asiamukaisesti. Mikäli 
tutkittava ei kykene kirjoittamaan, hän voi 
poikkeustapauksissa antaa suostumuksensa 
suullisesti vähintään yhden puolueettoman 
todistajan läsnä ollessa. Tutkittavalle tai 
hänen lailliselle edustajalleen on 
toimitettava kopio asiakirjasta, jolla 
tietoinen suostumus annettiin.

1. Tutkittavan tai hänen laillisen 
edustajansa on annettava kirjallisesti 
vapaaehtoinen tietoinen suostumus, joka on 
päivättävä ja allekirjoitettava, sen jälkeen, 
kun hänelle on kattavasti ja 
ymmärrettävästi selvitetty kliinisen 
lääketutkimuksen luonne, merkitys, 
seuraukset ja riskit ja kun hän on saanut 
vastaavat tiedot kirjallisina. Se on 
dokumentoiva asiamukaisesti. Mikäli 
tutkittava ei kykene kirjoittamaan, hän voi 
poikkeustapauksissa antaa suostumuksensa 
suullisesti vähintään yhden puolueettoman 
todistajan läsnä ollessa. Tutkittavalle tai 
hänen lailliselle edustajalleen on 
toimitettava kopio asiakirjasta, jolla 
tietoinen suostumus annettiin.

Or. en

Tarkistus 464
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tutkittavan tai hänen laillisen 
edustajansa on annettava kirjallisesti 

1. Tutkittavan tai hänen laillisen 
edustajansa on annettava kirjallisesti 



PE506.161v01-00 6/79 AM\928647FI.doc

FI

vapaaehtoinen tietoinen suostumus, joka on 
päivättävä ja allekirjoitettava, sen jälkeen, 
kun hänelle on asianmukaisesti selvitetty 
kliinisen lääketutkimuksen luonne, 
merkitys, seuraukset ja riskit. Se on 
dokumentoiva asiamukaisesti. Mikäli 
tutkittava ei kykene kirjoittamaan, hän voi 
poikkeustapauksissa antaa suostumuksensa 
suullisesti vähintään yhden puolueettoman 
todistajan läsnä ollessa. Tutkittavalle tai 
hänen lailliselle edustajalleen on 
toimitettava kopio asiakirjasta, jolla 
tietoinen suostumus annettiin.

vapaaehtoinen tietoinen suostumus, joka on 
päivättävä ja allekirjoitettava, sen jälkeen, 
kun hänelle on asianmukaisesti selvitetty 
kliinisen lääketutkimuksen luonne, 
merkitys, seuraukset ja riskit. Se on 
dokumentoiva asiamukaisesti. Mikäli 
tutkittava ei kykene kirjoittamaan, hän voi 
poikkeustapauksissa antaa suostumuksensa 
suullisesti vähintään yhden puolueettoman 
todistajan läsnä ollessa, ja tämän 
puolueettoman todistajan henkilöllisyys 
on rekisteröitävä. Tutkittavalle tai hänen 
lailliselle edustajalleen on toimitettava 
kopio asiakirjasta, jolla tietoinen 
suostumus annettiin.

Or. en

Perustelu

Puolueettoman todistajan henkilöllisyys olisi tarkistettava, ja hänen olisi allekirjoitettava 
tietoisen suostumuksen vahvistava lomake tutkittavan puolesta.

Tarkistus 465
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tutkittavan tai hänen laillisen 
edustajansa on annettava kirjallisesti 
vapaaehtoinen tietoinen suostumus, joka on 
päivättävä ja allekirjoitettava, sen jälkeen, 
kun hänelle on asianmukaisesti selvitetty 
kliinisen lääketutkimuksen luonne, 
merkitys, seuraukset ja riskit. Se on 
dokumentoiva asiamukaisesti. Mikäli 
tutkittava ei kykene kirjoittamaan, hän voi 
poikkeustapauksissa antaa suostumuksensa 
suullisesti vähintään yhden puolueettoman 
todistajan läsnä ollessa. Tutkittavalle tai 
hänen lailliselle edustajalleen on 
toimitettava kopio asiakirjasta, jolla 
tietoinen suostumus annettiin.

1. Tutkittavan tai hänen laillisen 
edustajansa on annettava kirjallisesti 
vapaaehtoinen tietoinen suostumus, joka on 
päivättävä ja allekirjoitettava, sen jälkeen, 
kun hänelle on asianmukaisesti selvitetty 
kliinisen lääketutkimuksen luonne, 
merkitys, seuraukset ja riskit. Se on 
dokumentoiva asiamukaisesti. Mikäli 
tutkittava ei kykene kirjoittamaan, hän voi 
poikkeustapauksissa antaa suostumuksensa 
suullisesti vähintään yhden puolueettoman
ja tutkijasta riippumattoman todistajan 
läsnä ollessa. Tutkittavalle tai hänen 
lailliselle edustajalleen on toimitettava 
kopio asiakirjasta, jolla tietoinen 
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suostumus annettiin.

Or. fr

Tarkistus 466
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos kliininen lääketutkimus on 
pieniriskinen, tietoinen suostumus 
voidaan antaa suullisesti, edellyttäen että 
se dokumentoidaan asianmukaisesti ja 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä 
säädetyllä tavalla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 28 artiklan soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksen tiedottamista ja suostumuksen hankkimista koskevia sääntöjä ei ole 
sovitettu tutkimuksen aiheuttamaan riskiin ja rasitukseen. Koska kysymys liittyy läheisesti 
kansallisiin käytäntöihin, jäsenvaltioille on välttämättä annettava mahdollisuus keventää 
vähäriskisiin kliinisiin lääketutkimuksiin tarvittavan suostumuksen hankkimiseen sovellettavia 
sääntöjä, kunhan tutkittavan suostumus dokumentoidaan asianmukaisesti.

Tarkistus 467
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tutkittavan tietoisen suostumuksen 
saamiseksi tutkittavalle ja/tai hänen 
lailliselle edustajalleen annettavien
kirjallisten tietojen on oltava tiiviitä, 
selkeitä, oleellisia ja maallikolle 
ymmärrettäviä. Niiden on sisällettävä sekä 

2. Tutkittavalle ja/tai hänen lailliselle 
edustajalleen on annettava kirjallisia 
tietoja ennen tietoisen suostumuksen 
saamista. Kirjallisten tietojen on oltava 
tiiviitä, selkeitä, oleellisia ja maallikolle 
ymmärrettäviä. Niiden on sisällettävä sekä 
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lääketieteellistä että oikeudellista tietoa.
Niissä on annettava tutkittavalle tieto 
hänen oikeudestaan peruuttaa tietoinen 
suostumuksensa.

lääketieteellistä että oikeudellista tietoa.
Niissä on annettava tutkittavalle tieto 
hänen oikeudestaan peruuttaa tietoinen 
suostumuksensa milloin tahansa 
lääketutkimuksen aikana.

Or. en

Perustelu

Kirjallisia tietoja on annettava, ennen kuin tutkittava tai hänen laillinen edustajansa päättää 
antaa tietoisen suostumuksensa. Tietoinen suostumus olisi voitava peruuttaa milloin tahansa, 
kuten 28 artiklan 3 kohdassa säädetään.

Tarkistus 468
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tutkittavan tietoisen suostumuksen 
saamiseksi tutkittavalle ja/tai hänen 
lailliselle edustajalleen annettavien 
kirjallisten tietojen on oltava tiiviitä, 
selkeitä, oleellisia ja maallikolle 
ymmärrettäviä. Niiden on sisällettävä sekä 
lääketieteellistä että oikeudellista tietoa. 
Niissä on annettava tutkittavalle tieto 
hänen oikeudestaan peruuttaa tietoinen 
suostumuksensa.

2. Tutkittavan tietoisen suostumuksen 
saamiseksi tutkittavalle ja/tai hänen 
lailliselle edustajalleen annettavat 
kirjalliset tiedot on esitettävä tutkittavan 
ja/tai hänen edustajansa äidinkielellä, ja 
niiden on oltava tiiviitä, selkeitä, oleellisia 
ja maallikolle ymmärrettäviä. Niiden on 
sisällettävä sekä lääketieteellistä että 
oikeudellista tietoa sekä tarvittaessa tietoa 
mahdollisista ristiriitaisista eettisistä 
kysymyksistä. Niissä on annettava 
tutkittavalle tieto hänen oikeudestaan 
peruuttaa tietoinen suostumuksensa.

Or. pt

Tarkistus 469
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun tutkittava antaa 
suostumuksensa, hänelle on kerrottava 
myös, että 34 artiklan 3 kohdan 
2 a alakohdassa tarkoitettu tiivistelmä 
kliinisen lääketutkimuksen tuloksista 
julkaistaan EU-tietokannassa. 

Or. fr

Tarkistus 470
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tutkittavalle on ilmoitettava yhteyspiste, 
josta hän voi saada lisätietoja.

3. Tutkittavalle on annettava mahdollisuus 
ja tarvittavat edellytykset saada lisätietoja.

Or. pt

Tarkistus 471
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tutkittavalle on ilmoitettava yhteyspiste, 
josta hän voi saada lisätietoja.

3. Tutkittavalle on annettava tiedot sen 
kliinisen lääketutkimuksen tuloksista, 
johon hän on osallistunut, kun tutkimus 
on saatu päätökseen, ellei tutkittava 
ilmoita jossain osallistumisensa 
vaiheessa, että hän ei halua saada tietoja.
Jos tutkittavaan ei enää saada yhteyttä, 
tulosten julkaiseminen asiaankuuluvissa 
tietokannoissa ja julkaisuissa katsotaan 
riittäväksi. 

Or. en
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Perustelu

Jotkut potilaat eivät halua tietää lääketutkimuksen tuloksia, ja tätä toivetta on kunnioitettava. 
Lisäksi potilaille ei ole aina mahdollista tiedottaa tuloksista, sillä saattaa olla, että tulokset 
ovat saatavilla vasta, kun tiettyyn potilaaseen ei enää saada yhteyttä. Ei ole myöskään takeita 
siitä, että potilas edes asuu samassa maassa tai samalla mantereella kuin lääketutkimuksen 
aikaan. Tällaisissa tilanteissa lääketutkimuksen tulosten julkaisu olisi katsottava riittäväksi.

Tarkistus 472
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tutkittavalle on tämän pyynnöstä 
annettava tietoa sen kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista, johon hän
on osallistunut, heti kun tulokset ovat 
saatavilla.

Or. en

Tarkistus 473
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos on kyse sellaisista kliinisistä 
lääketutkimuksista, joiden metodologiset 
vaatimukset eivät ole yhdenmukaisia 
suostumuksen hankkimista koskevien 
järjestelyjen kanssa, 
tutkimussuunnitelmassa voidaan 
vahvistaa, että suostumusta ei tarvitse 
hankkia ja että tiedot annetaan kaikille 
yhteisesti, jos kliininen lääketutkimus 
täyttää kaikki seuraavassa esitetyt ehdot:
a) tutkimuslääkkeillä on myyntilupa,
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b) tutkimussuunnitelman ehtojen mukaan 
tutkimuslääkkeitä käytetään myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti tai julkaistut tiedot 
ja/tai tieteellisten organisaatioiden tai 
virallisten elinten laatimat vakiintuneet 
hoitosuositukset tukevat niiden käyttöä;
c) ylimääräiset diagnostiset tai 
seurantatoimet ja -menetelmät aiheuttavat 
vain minimaalisen lisäriskin tai 
-rasituksen;
d) tutkimussuunnitelmasta on annettu 
puoltava eettinen lausunto;
e) asianomainen henkilö ei vastusta tiedot 
saatuaan;
f) tutkimuksen tavoitteena on 
kansanterveyden parantaminen.

Or. fr

Perustelu

Klustereissa suoritettaviin kliinisiin lääketutkimuksiin sovelletaan erityisiä metodologisia 
vaatimuksia. Näiltä ei vaadita, että tutkittaville on tiedotettava erikseen heidän 
suostumuksensa saamiseksi. Tällaiset lääketutkimukset ovat kuitenkin olennaisen tärkeitä 
kansanterveystoimenpiteitä (esimerkiksi moniresistenttien sairaalabakteerikantojen torjunta 
ruoansulatuskanavan selektiivisellä dekontaminaatiolla (SDD) sairaaloissa, jotka valitaan 
satunnaisotannalla klustereissa).

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lailliselta edustajalta on saatu tietoinen 
suostumus, ja suostumus on tutkittavan 
oletetun tahdon mukainen;

a) lailliselta edustajalta on saatu tietoinen 
suostumus; suostumuksen on oltava
tutkittavan oletetun tahdon mukainen, ja se 
voidaan peruuttaa milloin tahansa ilman, 
että siitä aiheutuu potilaalle kielteisiä 
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seurauksia;

Or. en

Perustelu

Vajaakykyisten tutkittavien suojelun tasoa ei saisi missään olosuhteissa heikentää. Tästä 
syystä ehdotetaan samaa sanamuotoa kuin direktiivissä 2001/20/EY.

Tarkistus 475
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vajaakykyinen tutkittava on saanut 
riittävästi omaa ymmärtämiskykyään 
vastaavaa tietoa lääketutkimuksesta sekä 
sen riskeistä ja hyödyistä;

b) vajaakykyinen tutkittava on saanut
tutkijalta tai tämän edustajalta kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyllä 
tavalla riittävästi omaa 
ymmärtämiskykyään vastaavaa tietoa 
lääketutkimuksesta sekä sen riskeistä ja 
hyödyistä;

Or. fr

Perustelu

On syytä muistuttaa, että käytännössä tutkija voi antaa lääkärin tehtäväksi tiedottamisen ja 
tutkittavan tai tämän laillisen edustajan suostumuksen hankkimisen. Esimerkiksi Ranskassa 
laki sallii tämän.

Tarkistus 476
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkijan on otettava huomioon
vajaakykyisen tutkittavan, joka kykenee 
muodostamaan mielipiteen ja arvioimaan 

c) tutkijan on noudatettava vajaakykyisen 
tutkittavan, joka kykenee muodostamaan 
mielipiteen ja arvioimaan saamiaan tietoja,
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saamiaan tietoja, nimenomainen toivomus
kieltäytyä osallistumasta kliiniseen 
lääketutkimukseen tai vetäytyä siitä milloin 
tahansa;

nimenomaista toivomusta kieltäytyä 
osallistumasta kliiniseen 
lääketutkimukseen tai vetäytyä siitä milloin 
tahansa;

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään varmistamaan, että tutkija noudattaa vajaakykyisen 
tutkittavan kieltäytymistä. Muussa tapauksessa rikottaisiin vajaakykyisen tutkittavan 
perusoikeuksia, jotka on vahvistettu 3 artiklassa yhdessä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
8 artiklan kanssa sekä 1 artiklassa yhdessä perusoikeuskirjan 3 artiklan 1 kohdan kanssa, 
joista kukin yhdessä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 ja 3 kohdan kanssa.

Tarkistus 477
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkijan on otettava huomioon 
vajaakykyisen tutkittavan, joka kykenee 
muodostamaan mielipiteen ja arvioimaan 
saamiaan tietoja, nimenomainen toivomus 
kieltäytyä osallistumasta kliiniseen 
lääketutkimukseen tai vetäytyä siitä milloin 
tahansa;

c) tutkijan on otettava huomioon 
vajaakykyisen tutkittavan, joka kykenee 
muodostamaan mielipiteen ja arvioimaan 
saamiaan tietoja, nimenomainen toivomus 
kieltäytyä osallistumasta kliiniseen 
lääketutkimukseen tai vetäytyä siitä milloin 
tahansa perusteluja esittämättä ja ilman, 
että tästä aiheutuu tutkittavalle tai hänen 
lailliselle edustajalleen minkäänlaista 
vastuuvelvollisuutta tai vahinkoa;

Or. es

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) tutkijan on otettava huomioon 
vajaakykyisen tutkittavan, joka kykenee 
muodostamaan mielipiteen ja arvioimaan 
saamiaan tietoja, nimenomainen toivomus 
kieltäytyä osallistumasta kliiniseen 
lääketutkimukseen tai vetäytyä siitä milloin 
tahansa;

c) tutkijan on otettava asianmukaisesti
huomioon vajaakykyisen tutkittavan, joka 
kykenee muodostamaan mielipiteen ja 
arvioimaan saamiaan tietoja, 
nimenomainen toivomus kieltäytyä 
osallistumasta kliiniseen 
lääketutkimukseen tai vetäytyä siitä milloin 
tahansa;

Or. en

Tarkistus 479
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tällainen tutkimus liittyy välittömästi
kyseisen tutkittavan hengenvaaralliseen 
tai heikentymistä aiheuttavaan sairauteen;

f) tällainen tutkimus liittyy välittömästi
asianomaisen henkilön sairauteen;

Or. fr

Perustelu

Kyseinen 30 artikla koskee vajaakykyisiä potilaita, jotka eivät voi kognitiivisia toimintoja 
heikentävän sairauden takia antaa suostumustaan. Kyseessä ei ole hätätilanne, jota 
käsitellään 32 artiklassa ja jota ei pidä mainita tässä. Adjektiivia ”heikentymistä aiheuttava” 
(merkityksessä ”heikentävä”) käytetään Ranskassa nykyään harvoin. On syytä todeta vain, 
että asianomaisen henkilön lääketieteellinen tila estää suostumuksen antamisen.

Tarkistus 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) on perusteltua olettaa, että kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistumisesta 
vajaakykyiselle tutkittavalle koituvat 
hyödyt ovat riskejä suuremmat tai että 
osallistumisesta ei aiheudu mitään riskejä.

h) on perusteltua olettaa, että kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistumisesta 
vajaakykyiselle tutkittavalle koituvat 
hyödyt ovat riskejä suuremmat tai että 
osallistumisesta aiheutuu vain 
minimaalinen riski.

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotusta sovelletaan vain kliinisiin lääketutkimuksiin, joista aiheutuu riskejä 
(minimaalisia tai niitä suurempia riskejä). Se ei kata non-interventiotutkimuksia, joista ei 
aiheudu mitään riskejä.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) suunnitelman on hyväksynyt eettinen 
toimikunta, jolla on kyseistä sairautta ja 
potilasryhmää koskevaa asiantuntemusta 
tai joka on hankkinut lausuntoja 
kyseiseen sairauteen ja potilasryhmään 
liittyvistä kliinisistä, eettisistä ja 
psykososiaalisista ongelmista;

Or. en

Perustelu

Vajaakykyisten tutkittavien suojelun tasoa ei saisi missään olosuhteissa heikentää. Tästä 
syystä ehdotetaan samaa sanamuotoa kuin direktiivissä 2001/20/EY.
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Tarkistus 482
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamiseen ei ole saatavilla 
täysikykyisiä tutkittavia.

Or. en

Perustelu

Maailman lääkäriliiton Helsingin julistuksessa ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen 
tutkimustyön eettisistä periaatteista vahvistetaan, että kliinisiä lääketutkimuksia olisi 
suoritettava ainoastaan täysikykyisillä tutkittavilla. Kliinisiä lääketutkimuksia saa suorittaa 
vajaakykyisillä tutkittavilla ainoastaan, jos täysikykyisiä tutkittavia ei ole saatavilla.

Tarkistus 483
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sekä vajaakykyinen tutkittava että 
hänen laillinen edustajansa voivat 
peruttaa suostumuksensa milloin tahansa 
perusteluja esittämättä ja ilman, että tästä 
aiheutuu tutkittavalle tai hänen lailliselle 
edustajalleen minkäänlaista 
vastuuvelvollisuutta tai vahinkoa.

Or. es

Tarkistus 484
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) lailliselta edustajalta on saatu tietoinen 
suostumus, ja suostumus on tutkittavan 
oletetun tahdon mukainen;

a) lailliselta edustajalta tai laillisilta 
edustajilta on saatu tietoinen suostumus, ja 
suostumus on tutkittavan oletetun tahdon 
mukainen;

Or. fr

Tarkistus 485
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lailliselta edustajalta on saatu tietoinen 
suostumus, ja suostumus on tutkittavan 
oletetun tahdon mukainen;

a) lailliselta edustajalta on saatu tietoinen
kirjallinen suostumus;

Or. en

Perustelu

Euroopan komission antamia eettisiä ohjeita ei voida jättää asetuksessa huomiotta, sillä 
nämä ovat uusimmat ja tärkeimmät pediatrian alan lääketutkimuksia koskevat säännökset. 
Lapsen suostumus olisi otettava huomioon, kuten Euroopan komission vuonna 2008 
antamissa eettisissä ohjeissa vahvistettiin. Tämä on korvannut viittauksen lapsen ”oletettuun 
tahtoon”, josta direktiivissä 2001/20/EY säädettiin.

Tarkistus 486
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) 12 vuotta täyttäneiltä alaikäisiltä on 
saatu tietoinen ja nimenomainen
suostumus;
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Or. es

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) alaikäinen on saanut henkilöstöltä, jolla 
on koulutus lasten kanssa työskentelyä 
varten tai kokemusta siitä, kaikki oleelliset 
ikäänsä ja kypsyyttään vastaavat tiedot 
kliinisestä lääketutkimuksesta sekä sen 
riskeistä ja hyödyistä;

b) alaikäinen on saanut lääkäriltä (joko 
tutkijalta tai lääketutkimusryhmän 
jäseneltä), jolla on koulutus lasten kanssa 
työskentelyä varten tai kokemusta siitä, 
kaikki oleelliset ikäänsä ja kypsyyttään 
vastaavat tiedot kliinisestä 
lääketutkimuksesta sekä sen riskeistä ja 
hyödyistä;

Or. en

Perustelu

Ainoastaan lääkärillä on tarvittava tieteellinen tietämys ja kokemus, jotta tutkittaville voidaan 
kertoa kattavasti kliinisen lääketutkimuksen riskeistä ja haitoista. Tästä syystä tietoisen 
suostumuksen hankkimista koskevan prosessin olisi oltava lääketutkimusryhmän jäsenen, joka 
on lääkäri, vastuulla. 

Tarkistus 488
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkijan on otettava asianmukaisesti 
huomioon sellaisen alaikäisen iän ja 
kypsyyden mukaisesti, joka kykenee 
muodostamaan mielipiteen ja arvioimaan 
saamiaan tietoja, tämän nimenomainen 
toivomus kieltäytyä osallistumasta 
kliiniseen lääketutkimukseen tai vetäytyä 

c) tutkijan on otettava asianmukaisesti 
huomioon sellaisen alaikäisen iän ja 
kypsyyden mukaisesti, joka kykenee 
muodostamaan mielipiteen ja arvioimaan 
saamiaan tietoja, tämän nimenomainen 
toivomus kieltäytyä osallistumasta 
kliiniseen lääketutkimukseen tai vetäytyä 
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kliinisestä lääketutkimuksesta milloin 
tahansa;

kliinisestä lääketutkimuksesta milloin 
tahansa myös perusteluja esittämättä ja 
ilman, että tästä aiheutuu asianomaiselle 
alaikäiselle tai hänen lailliselle 
edustajalleen minkäänlaista 
vastuuvelvollisuutta tai vahinkoa;

Or. es

Tarkistus 489
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkijan on otettava asianmukaisesti 
huomioon sellaisen alaikäisen iän ja 
kypsyyden mukaisesti, joka kykenee
muodostamaan mielipiteen ja arvioimaan 
saamiaan tietoja, tämän nimenomainen 
toivomus kieltäytyä osallistumasta 
kliiniseen lääketutkimukseen tai vetäytyä
kliinisestä lääketutkimuksesta milloin 
tahansa;

c) on saatu alaikäisen suostumus, ja 
kyseinen alaikäinen kykenee ikänsä ja 
kypsyytensä mukaisesti muodostamaan 
mielipiteen ja arvioimaan saamiaan tietoja
ja kieltäytymään osallistumasta kliiniseen 
lääketutkimukseen tai vetäytymään
kliinisestä lääketutkimuksesta milloin 
tahansa;

Or. en

Perustelu

Euroopan komission antamia eettisiä ohjeita ei voida jättää asetuksessa huomiotta, sillä 
nämä ovat uusimmat ja tärkeimmät pediatrian alan lääketutkimuksia koskevat säännökset. 
Lapsen suostumus olisi otettava huomioon, kuten Euroopan komission vuonna 2008 
antamissa eettisissä ohjeissa vahvistettiin. Tämä on korvannut viittauksen lapsen ”oletettuun 
tahtoon”, josta direktiivissä 2001/20/EY säädettiin.

Tarkistus 490
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c alakohta



PE506.161v01-00 20/79 AM\928647FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

c) tutkijan on otettava asianmukaisesti 
huomioon sellaisen alaikäisen iän ja 
kypsyyden mukaisesti, joka kykenee 
muodostamaan mielipiteen ja arvioimaan 
saamiaan tietoja, tämän nimenomainen 
toivomus kieltäytyä osallistumasta 
kliiniseen lääketutkimukseen tai vetäytyä 
kliinisestä lääketutkimuksesta milloin 
tahansa;

c) tutkijan on otettava asianmukaisesti 
huomioon lapsen iän ja kypsyyden 
mukaisesti tämän nimenomainen toivomus 
kieltäytyä osallistumasta kliiniseen 
lääketutkimukseen tai vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa; tutkija 
toimii lasten oikeuksia puolustaen;

Or. sl

Perustelu

Lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 1 artiklassa lapsi on määritelty 
seuraavasti: ”lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä, ellei lapseen 
soveltuvien lakien mukaan täysi-ikäisyyttä saavuteta aikaisemmin”.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkijan on otettava asianmukaisesti 
huomioon sellaisen alaikäisen iän ja 
kypsyyden mukaisesti, joka kykenee 
muodostamaan mielipiteen ja arvioimaan 
saamiaan tietoja, tämän nimenomainen 
toivomus kieltäytyä osallistumasta 
kliiniseen lääketutkimukseen tai vetäytyä 
kliinisestä lääketutkimuksesta milloin 
tahansa;

c) tutkijan on otettava asianmukaisesti 
huomioon alaikäisen, joka kykenee 
muodostamaan mielipiteen ja arvioimaan 
saamiaan tietoja, nimenomainen toivomus 
kieltäytyä osallistumasta kliiniseen 
lääketutkimukseen tai vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa;

Or. en



AM\928647FI.doc 21/79 PE506.161v01-00

FI

Perustelu

Alaikäisten suojelun tasoa ei saisi missään olosuhteissa heikentää. Tästä syystä ehdotetaan 
samaa sanamuotoa kuin direktiivissä 2001/20/EY.

Tarkistus 492
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tällainen tutkimus on oleellinen 
sellaisista kliinisistä lääketutkimuksista 
saatujen tietojen validoimiseksi, jotka on 
suoritettu tietoiseen suostumukseen 
kykenevillä ihmisillä tai muilla 
tutkimusmenetelmillä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 493
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kliinisestä lääketutkimuksesta aiheutuu
potilaiden ryhmälle tiettyjä välittömiä
etuja.

h) kliinisestä lääketutkimuksesta voi 
aiheutua lääketutkimuksen kohteena 
olevalle potilaiden luokalle tiettyjä 
välittömiä hyötyjä.

Or. fr

Perustelu

On parempi puhua ”luokasta”.

Tarkistus 494
Petru Constantin Luhan
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kliinisestä lääketutkimuksesta aiheutuu 
potilaiden ryhmälle tiettyjä välittömiä 
etuja.

h) kliinisen lääketutkimuksen tavoitteena 
on parantaa tutkittavan tilan tai siihen 
liittyvien ongelmien hallintaa (esimerkiksi 
parempi elämänlaatu).

Or. en

Perustelu

Missään kliinisessä lääketutkimuksessa ei ole takeita hyödystä. Sellaisista kliinisistä 
lääketutkimuksista, joissa testataan hypoteesia, että yksi lähestymistapa olisi toista parempi, 
ei valitettavasti loppujen lopuksi ole hyötyä.

Tarkistus 495
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) korvaus-/vakuutusjärjestelmään 
sisältyy erityisiä säännöksiä, jotka liittyvät 
lapsen kehitykseen kohdistuviin 
pitkäaikaisvaikutuksiin;

Or. en

Tarkistus 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 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

h b) tutkimuksessa on noudatettu viraston 
asiaan kuuluvia tieteellisiä ohjeita;

Or. en

Perustelu

Vajaakykyisten tutkittavien suojelun tasoa ei saisi missään olosuhteissa heikentää. Tästä 
syystä ehdotetaan samaa sanamuotoa kuin direktiivissä 2001/20/EY.

Tarkistus 497
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – h c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h c) lääketutkimus ei toista muita samaan 
hypoteesiin perustuvia lääketutkimuksia, 
ja käytetään ikäryhmälle sopivia 
muotoiluja;

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – h d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h d) suunnitelman on hyväksynyt eettinen 
toimikunta, jolla on pediatrian alan 
asiantuntemusta tai joka on pyytänyt 
lausuntoja kliinisistä, eettisistä ja 
psykososiaalisista ongelmista;
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Or. en

Perustelu

Vajaakykyisten tutkittavien suojelun tasoa ei saisi missään olosuhteissa heikentää. Tästä 
syystä ehdotetaan samaa sanamuotoa kuin direktiivissä 2001/20/EY.

Tarkistus 499
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – h e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h e) lumehoitoa käytetään rajallisesti, ja 
tarvittaessa perustetaan erityinen 
turvallisuusseurannasta vastaava elin 
(DSMB);

Or. en

Tarkistus 500
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos kliinisen lääketutkimuksen riski 
on minimaalinen, jos toisen huoltajan 
suostumusta ei voida saada tutkimuksen 
metodologisten vaatimusten 
edellyttämässä ajassa ja jos eettinen 
lausunto on puoltava, alaikäisellä tehtävä 
kliininen lääketutkimus voidaan aloittaa 
ainoan läsnä olevan huoltajan 
suostumuksella, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 31 artiklan 1 kohdan 
soveltamista.

Or. fr
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Perustelu

Asetusehdotuksen suostumuksen hankkimista koskevia sääntöjä ei ole sovitettu tutkimuksen 
aiheuttamaan riskiin ja rasitukseen. Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus keventää 
sääntöjä, jotka koskevat suostumuksen hankkimista sellaisiin alaikäisillä tehtäviin kliinisiin 
lääketutkimuksiin, joiden riski on minimaalinen, tapauksissa, joissa ei voida odottaa toisen 
huoltajan saapumista, ja edellyttäen, että on annettu puoltava eettinen lausunto.

Tarkistus 501
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Alaikäisen on osallistuttava 
suostumuksen antamiseen ikänsä ja 
kypsyytensä mukaan.

2. Alaikäisen on osallistuttava 
suostumuksen antamiseen ikänsä ja 
kypsyytensä mukaan. 12 vuotta 
täyttäneiden alaikäisten on annettava 
tietoinen ja nimenomainen 
suostumuksensa lääketutkimukseen 
osallistumiseen.

Or. es

Tarkistus 502
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos alaikäinen saavuttaa kliinisen 
lääketutkimuksen aikana täysi-ikäisyyden 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti, häneltä on saatava 
nimenomainen suostumus, ennen kuin 
lääketutkimusta voidaan jatkaa. 

Or. fr
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Tarkistus 503
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sekä alaikäinen että hänen laillinen 
edustajansa voivat peruttaa 
suostumuksensa milloin tahansa 
perusteluja esittämättä ja ilman, että tästä 
aiheutuu alaikäiselle tai hänen lailliselle 
edustajalleen minkäänlaista 
vastuuvelvollisuutta tai vahinkoa.

Or. es

Tarkistus 504
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
Muihin heikossa asemassa oleviin 

väestöryhmiin kuuluviin tutkittaviin 
kohdistuvat kliiniset lääketutkimukset

1. Muihin heikossa asemassa oleviin 
väestöryhmiin kuuluviin tutkittaviin 
kohdistuva kliininen lääketutkimus 
voidaan suorittaa ainoastaan silloin, kun 
28 artiklassa esitettyjen edellytysten 
lisäksi kaikki seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) kyseinen tutkittava on saanut 
henkilöstöltä, jolla on koulutus kyseiseen 
väestöryhmään kuuluvien kanssa 
työskentelyä varten tai kokemusta siitä, 
kaikki oleelliset tiedot kliinisestä 
lääketutkimuksesta sekä sen riskeistä ja 
hyödyistä;
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b) tutkija ottaa huomioon kyseisen 
tutkittavan nimenomaisen toivomuksen 
kieltäytyä osallistumasta kliiniseen 
lääketutkimukseen tai vetäytyä siitä 
milloin tahansa myös perusteluja 
esittämättä ja ilman, että tästä aiheutuu 
tutkittavalle minkäänlaista 
vastuuvelvollisuutta tai vahinkoa;
c) taloudellisia kannustimia tai etuja ei 
tarjota, lukuun ottamatta korvauksia 
kliiniseen lääketutkimukseen 
osallistumisesta;
d) tällainen tutkimus joko liittyy 
välittömästi kyseisen tutkittavan 
sairauteen tai se on heikossa asemassa 
olevan väestöryhmän, johon tutkittava 
kuuluu, kannalta relevantti;
e) kliininen lääketutkimus on suunniteltu 
siten, että sairauteen ja sen 
etenemisvaiheeseen liittyvät kipu, haitat, 
pelko ja muut ennakoitavat riskit on 
minimoitu, ja sekä riskikynnys että 
rasitusaste on määritelty erikseen ja niitä 
arvioidaan jatkuvasti;
f) kliinisestä lääketutkimuksesta aiheutuu 
potilasryhmälle, johon kyseinen tutkittava 
kuuluu, tiettyjä välittömiä etuja 
(esimerkiksi elämänlaadun 
parantuminen).
2. Tutkittavan on osallistuttava 
suostumuksen antamista koskevaan 
menettelyyn koko ajan.
3. Tutkittava voi peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa 
perusteluja esittämättä ja ilman, että tästä 
aiheutuu tutkittavalle minkäänlaista 
vastuuvelvollisuutta tai vahinkoa.

Or. es

Tarkistus 505
Philippe Juvin
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklan 1 kohdan 
c ja d alakohdassa, 30 artiklan 1 kohdan
a ja b alakohdassa ja 31 artiklan 1 kohdan a 
ja b alakohdassa säädetään, tietoinen 
suostumus voidaan saada kliinisen 
lääketutkimuksen aloittamisen jälkeen
kliinisen lääketutkimuksen jatkamiseksi, 
ja kliinistä lääketutkimusta koskevia tietoja
voidaan antaa kliinisen lääketutkimuksen 
aloittamisen jälkeen edellyttäen, että kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklan 1 kohdan 
c ja d alakohdassa, 30 artiklan 1 kohdan
a ja b alakohdassa ja 31 artiklan 1 kohdan
a ja b alakohdassa säädetään, 29 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu tietoinen suostumus
on saatava mahdollisimman pian kliinisen 
lääketutkimuksen aloittamisen jälkeen, ja 
kliinistä lääketutkimusta koskevia tietoja
on annettava kliinisen lääketutkimuksen 
aloittamisen jälkeen edellyttäen, että kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. fr

Perustelu

On suotavaa, että suostumus jatkamiseen hankitaan heti, kun potilas kykenee jälleen sen 
antamaan, ja mieluiten ennen lääketutkimuksen päättymistä.

Tarkistus 506
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) äkillisen hengenvaaran aiheuttavasta 
tai muusta äkillisestä vakavasta 
sairaudesta johtuvan tilanteen 
kiireellisyyden vuoksi tutkittavan tietoista 
suostumusta ei ole mahdollista saada 
etukäteen eikä tutkittavalle ole mahdollista 
antaa tietoja etukäteen;

a) tilanteen kiireellisyyden vuoksi 
tutkittavan tietoista suostumusta ei ole 
mahdollista saada etukäteen eikä 
tutkittavalle ole mahdollista antaa tietoja 
etukäteen;

Or. fr

Tarkistus 507
Anna Rosbach
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) äkillisen hengenvaaran aiheuttavasta tai 
muusta äkillisestä vakavasta sairaudesta 
johtuvan tilanteen kiireellisyyden vuoksi 
tutkittavan tietoista suostumusta ei ole 
mahdollista saada etukäteen eikä 
tutkittavalle ole mahdollista antaa tietoja 
etukäteen;

a) äkillisen hengenvaaran aiheuttavasta tai 
muusta äkillisestä vakavasta sairaudesta 
johtuvan tilanteen kiireellisyyden vuoksi 
tutkittavan tai hänen laillisen edustajansa 
(vanhempi tai huoltaja) tietoista 
suostumusta ei ole mahdollista saada 
etukäteen eikä tutkittavalle tai hänen 
lailliselle edustajalleen (vanhempi tai 
huoltaja) ole mahdollista antaa tietoja 
etukäteen;

Or. en

Tarkistus 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laillista edustajaa ei ole käytettävissä; b) laillisen edustajan suostumusta ei voida 
saada tutkimuksen metodologisten 
vaatimusten edellyttämässä ajassa;

Or. fr

Perustelu

Hätätilanteissa suoritettavien kliinisten lääketutkimusten tapauksessa on poistettava vaatimus 
siitä, että laillinen edustaja ei ole käytettävissä. Muutoin säännöksellä olisi taannuttava 
vaikutus joidenkin maiden lainsäädäntöön. Esimerkiksi Ranskan lainsäädännössä sallitaan 
lääketutkimuksen aloittaminen ilman omaisten etukäteissuostumusta, vaikka he saattavat olla 
läsnä äkillisen hengenvaaran aiheuttavissa tilanteissa (kuten sydämenpysähdys).

Tarkistus 509
Anna Rosbach
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkijan tietojen mukaan tutkittava ei ole 
aiemmin ilmaissut vastustustaan;

c) tutkijan tietojen mukaan tutkittava tai 
hänen laillisen edustajansa ei ole aiemmin 
ilmaissut vastustustaan;

Or. en

Tarkistus 510
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tutkimus liittyy välittömästi sairauteen, 
jonka vuoksi tietoisen suostumuksen 
saaminen tai tietojen antaminen 
etukäteen ei ole mahdollista;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Hätätilanne ei aina ole syynä siihen, ettei suostumusta voida saada. Esimerkiksi sokkitilaa 
koskeva tutkimus voi kohdistua sairaalassa tehohoidossa oleviin potilaisiin, jotka eivät 
olosuhteiden (kooma, rauhoittava lääkitys) vuoksi kykene antamaan suostumustaan. Tämän 
artiklan kirjaimellinen tulkinta voisi estää tällaiset tutkimukset.

Tarkistus 511
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kliinisestä lääketutkimuksesta
tutkittavalle aiheutuva riski ja rasitus ovat 
minimaaliset.

e) on perusteltua olettaa, että kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistumisesta
tutkittavalle koituvat hyödyt ovat riskejä 
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suuremmat tai että osallistumisesta 
aiheutuu vain minimaalinen riski.

Or. fr

Perustelu

Philippe Juvin panee tyytyväisenä merkille asetusehdotuksen suoman mahdollisuuden säätää 
potilaan etukäteissuostumuksesta myönnettävistä poikkeuksista, kun on kyse hätätilanteissa 
suoritettavista kliinisistä lääketutkimuksista. Tämän mahdollisuuden rajaaminen vain 
minimaalisen riskin sisältäviin kliinisiin lääketutkimuksiin vaikuttaa kuitenkin turhan tiukalta, 
ja sillä voisi olisi taannuttava vaikutus joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. 
Käytännössä säännös estäisi monet elvytyksen ja ensihoidon alan tutkimukset, jotka koskevat 
innovatiivisia lääkkeitä.

Tarkistus 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kliinisestä lääketutkimuksesta 
tutkittavalle aiheutuva riski ja rasitus ovat 
minimaaliset.

e) kliinisestä lääketutkimuksesta 
tutkittavalle aiheutuva riski ja rasitus ovat 
minimaaliset suhteutettuna kuitenkin 
perussairauteen.

Or. fi

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kliinisestä lääketutkimuksesta 
tutkittavalle aiheutuva riski ja rasitus ovat 
minimaaliset.

e) eettinen toimikunta arvioi myönteisesti, 
että kliinisestä lääketutkimuksesta
odotetaan potilaalle välitöntä hyötyä, ja 
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kliinisestä lääketutkimuksesta tutkittavalle 
aiheutuva riski ja rasitus ovat minimaaliset.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisen eettisen toimikunnan olisi arvioitava potilaan kliinisestä lääketutkimuksesta 
saamia välittömiä hyötyjä. 

Tarkistus 514
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) alaikäisten ja vajaakykyisten tutkittavien 
osalta 1 kohdassa tarkoitettu tietoinen 
suostumus on saatava mahdollisimman 
pian lailliselta edustajalta, ja 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot on annettava tutkittavalle 
mahdollisimman pian;

a) alaikäisten ja vajaakykyisten tutkittavien 
osalta 1 kohdassa tarkoitettu tietoinen 
suostumus on saatava mahdollisimman 
pian lailliselta edustajalta, ja tutkijan tai 
tämän edustajan on annettava 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot tutkittavalle 
mahdollisimman pian;

Or. fr

Perustelu

On syytä muistuttaa, että käytännössä tutkija voi antaa lääkärin tehtäväksi tiedottamisen ja 
tutkittavan tai tämän laillisen edustajan suostumuksen hankkimisen. Esimerkiksi Ranskassa 
laki sallii tämän.

Tarkistus 515
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. On noudatettava vajaakykyisiä ja/tai 
haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä 
koskevia kansallisia lainsäädäntöjä sekä 
niiden nojalla toteutettuja toimia, sanotun 
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kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 
1 ja 2 kohdan soveltamista. 

Or. fr

Tarkistus 516
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kun tutkittava tai tapauksen mukaan 
hänen laillinen edustajansa ei anna 
suostumustaan kliinisen 
lääketutkimuksen jatkamiseen, heille 
annetaan tiedoksi, että he voivat kieltää 
ennen suostumuksen epäämistä koottujen 
tietojen käytön.

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan taata tutkittavan turvallisuus ja tietojen luotettavuus, Philippe Juvin ehdottaa 
täydentävää säännöstä, jossa tutkija tai hänen edustajansa velvoitetaan tiedustelemaan 
tutkittavalta tai tapauksen mukaan tämän edustajalta, vastustavatko he tietojen käyttöä.

Tarkistus 517
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kliinisen lääketutkimuksen aloittamista ja 
tutkittavien rekrytoinnin päättymistä
koskeva ilmoitus

Kliinisen lääketutkimuksen aloittamista 
koskeva ilmoitus

Or. en
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Tarkistus 518
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on tehtävä 15 päivän kuluessa 
jäsenvaltioon liittyvän kliinisen 
lääketutkimuksen aloittamisesta.

Ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 
jäsenvaltioon liittyvän kliinisen 
lääketutkimuksen aloittamisesta.

Or. fr

Tarkistus 519
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimeksiantajan on ilmoitettava 
jäsenvaltiossa suoritettavaan kliiniseen 
lääketutkimukseen liittyvän tutkittavien 
rekrytoinnin päättymisestä kaikille 
asianomaisille jäsenvaltioille EU-
portaalin kautta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 520
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on tehtävä 15 päivän kuluessa 
tutkittavien rekrytoinnin päättymisestä. 
Mikäli rekrytointi aloitetaan uudelleen, 
sovelletaan 1 kohtaa.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 521
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Ilmoitus on tehtävä 15 päivän kuluessa 
tutkittavien rekrytoinnin päättymisestä. 
Mikäli rekrytointi aloitetaan uudelleen, 
sovelletaan 1 kohtaa.

Ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 
tutkittavien rekrytoinnin päättymisestä. 
Mikäli rekrytointi aloitetaan uudelleen, 
sovelletaan 1 kohtaa.

Or. fr

Tarkistus 522
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki kliiniset lääketutkimukset on 
rekisteröitävä tässä asetuksessa 
tarkoitettuun tietokantaan ennen niiden 
aloittamista. Ilmoitettaviin tietoihin on 
sisällyttävä tutkittavien rekrytoinnin 
aloitus- ja lopetuspäivämäärä.

Or. en

Tarkistus 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Kliinisen lääketutkimuksen päättyminen ja 
kliinisen lääketutkimuksen ennenaikainen 
lopettaminen

Kliinisen lääketutkimuksen päättyminen ja 
kliinisen lääketutkimuksen ennenaikainen 
lopettaminen sekä tulosten toimittaminen

Or. en

Perustelu

Selvennetään otsikkoa, jotta se vastaisi artiklan sisältöä.

Tarkistus 524
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on tehtävä 15 päivän kuluessa 
jäsenvaltioon liittyvän kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä.

Ilmoitus on tehtävä 90 päivän kuluessa 
jäsenvaltioon liittyvän kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä.

Or. en

Perustelu

Nykyään määräaika on 90 päivää. Ei ole mitään syytä lyhentää määräaikaa, mihin mennessä 
lääketutkimuksen normaalista päättymisestä on ilmoitettava, ja toimeksiantajien olisi vaikea 
noudattaa 15 päivän määräaikaa, jos lääketutkimus suoritetaan useissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 525
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Ilmoitus on tehtävä 15 päivän kuluessa 
kliinisen lääketutkimuksen päättymisestä.

Ilmoitus on tehtävä 90 päivän kuluessa 
kliinisen lääketutkimuksen päättymisestä.
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Or. en

Perustelu

Nykyään määräaika on 90 päivää. Ei ole mitään syytä lyhentää määräaikaa, mihin mennessä 
lääketutkimuksen normaalista päättymisestä on ilmoitettava, ja toimeksiantajien olisi vaikea 
noudattaa 15 päivän määräaikaa, jos lääketutkimus suoritetaan useissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 526
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Ilmoitus on tehtävä 15 päivän kuluessa 
jäsenvaltioon liittyvän kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä.

Ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 
jäsenvaltioon liittyvän kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä.

Or. fr

Tarkistus 527
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan tiivistelmä kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista vuoden 
kuluessa kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisestä.

Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan tiivistelmä kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista kahden
vuoden kuluessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä.

Kliinisen lääketutkimuksen päättymiseksi 
katsotaan se, kun viimeisen kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistuneen 
tutkittavan seuranta päättyy. 

Or. fr
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Tarkistus 528
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan tiivistelmä kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista vuoden 
kuluessa kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisestä.

3. Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan tiivistelmä kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista vuoden 
kuluessa kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisestä riippumatta siitä, ovatko 
tulokset myönteisiä vai kielteisiä ja 
epävarmoja.

Or. en

Perustelu

Potilaiden luottamuksen vuoksi tulokset olisi julkaistava, ovatpa ne sitten myönteisiä tai 
kielteisiä ja epävarmoja.

Tarkistus 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan tiivistelmä kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista vuoden 
kuluessa kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisestä.

3. Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan liitteen III a mukainen
tiivistelmä kliinisen lääketutkimuksen
myönteisistä ja/tai kielteisistä tuloksista 
vuoden kuluessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä tai siitä, 
kun lääkkeen kehittäminen on 
keskeytetty. Kunnes tiivistelmä tuloksista 
julkaistaan tämän kohdan säännösten 
mukaisesti, se on ainoastaan 
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla.

Or. en
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Perustelu

Tulosten tiivistelmän sisältöä olisi tarkennettava. Tätä varten ehdotetaan uutta liitettä, jossa 
täsmennetään toimitettavan tiivistelmän sisältö. Lisäksi olisi selvennettävä, että sekä 
myönteiset että kielteiset tulokset olisi toimitettava ja julkaistava.

Tarkistus 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan tiivistelmä kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista vuoden 
kuluessa kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisestä.

3. Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan tiivistelmä kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista, kliininen 
tutkimusraportti sekä täydelliset tiedot 
kliinisen lääketutkimuksen tiedoista
vuoden kuluessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä. Nämä 
tiedot on asetettava yleisesti saataville 
EU-tietokannan kautta.

Or. en

Perustelu

Se, että lääketieteellisten tutkimusten tuloksia ei julkaista kliinisten raakatietojen ja kliinisten 
tutkimusraporttien muodossa, heikentää tieteellistä tietämystä, johtaa tietojen valikoivaan 
julkaisemiseen (kielteisiä tutkimustuloksia ei julkaista), antaa väärän kuvan lääkkeen tehosta 
ja johtaa siihen, että kliinisiä lääketutkimuksia tehdään turhaan useaan kertaan. Kliinisten 
lääketutkimusten yhteydessä tehdään jo kliininen tutkimusraportti, joten se ei lisää 
hallinnollista rasitetta. Kliiniset tutkimusraportit eivät sisällä henkilötietoja (ne puhdistetaan 
tunnistetiedoista) tai kaupallisesti luottamuksellisia tietoja.

Tarkistus 531
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 3. Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
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tietokantaan tiivistelmä kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista vuoden 
kuluessa kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisestä.

tietokantaan kliinisen lääketutkimuksen
kaikki tulokset, sekä myönteiset että 
kielteiset, vuoden kuluessa kyseisen
lääketutkimuksen päättymisestä. Myös 
keskeytettyjen kliinisten lääketutkimusten 
tulokset on toimitettava, ja lisäksi on 
ilmoitettava keskeyttämisen syyt.

Or. es

Perustelu

On tärkeää, että kliinisen lääketutkimuksen kaikki tulokset tulevat tietoon. Keskeytetyistä 
kielteisistä kliinisistä lääketutkimuksista saadaan äärimmäisen hyödyllistä tietoa, ja tämän 
tiedon olisi oltava ihmisten tiedossa ja käytettävissä.

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

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan tiivistelmä kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista vuoden 
kuluessa kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisestä.

3. Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan ja julkiseen EudraPharm-
tietokantaan tiivistelmä kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista vuoden 
kuluessa kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisestä.

Or. en

Perustelu

Avoimuussyistä olisi lisättävä ja pantava täytäntöön säännös, että kliinisten lääketutkimusten 
tulokset on julkaistava EudraPharm-tietokannassa.

Tarkistus 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan tiivistelmä kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista vuoden 
kuluessa kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisestä.

3. Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan kliinisen lääketutkimuksen
kaikki tulokset ja niitä tukevat tiedot 
täydellisen kliinisen tutkimusraportin 
muodossa vuoden kuluessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä; 
tutkimusraportin on mahdollistettava 
helpot haut.

Or. en

Perustelu

Potilaat ja terveet vapaaehtoiset ilmoittautuvat kliinisiin lääketutkimuksiin – ja joskus 
altistuvat suurille riskeille – auttaakseen tieteen kehitystä. Tästä syystä kliinisissä 
lääketutkimuksissa saadut tiedot ja tulokset kuuluvat suurelle yleisölle ja ne on julkaistava.
Lisäksi kliinisten lääketutkimusten tulosten täysi avoimuus ja saatavuus antavat 
riippumattomille tutkijoille mahdollisuuden tehdä hyödyllisiä meta-analyyseja ja 
satunnaistettuja lääketutkimuksia.  

Tarkistus 534
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun tiivistelmän 
kliinisen lääketutkimuksen tuloksista 
EU-tietokannassa, ja tiivistelmä on 
yleisesti saatavilla. Tiivistelmä kattaa 
kaikki tämän asetuksen liitteessä III 
mainitut kohdat. Siirretään komissiolle 
valta antaa 85 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä tiivistelmän tietojen 
muuttamiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 535
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli tieteellisistä syistä tulosten 
tiivistelmän toimittaminen ei kuitenkaan 
ole mahdollista vuoden kuluessa, 
tiivistelmä tuloksista on toimitettava heti 
kun se on käytettävissä. Tällöin 
tutkimussuunnitelmassa on mainittava 
erikseen, milloin tulokset aiotaan toimittaa, 
sekä annettava sille perustelut.

Mikäli tieteellisistä syistä tulosten 
tiivistelmän toimittaminen ei kuitenkaan 
ole mahdollista kahden vuoden kuluessa, 
tiivistelmä tuloksista on toimitettava heti 
kun se on käytettävissä. Tällöin 
tutkimussuunnitelmassa on mainittava 
erikseen, milloin tulokset aiotaan toimittaa, 
sekä annettava sille perustelut.

Or. fr

Tarkistus 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli tieteellisistä syistä tulosten 
tiivistelmän toimittaminen ei kuitenkaan 
ole mahdollista vuoden kuluessa,
tiivistelmä tuloksista on toimitettava heti 
kun se on käytettävissä. Tällöin 
tutkimussuunnitelmassa on mainittava 
erikseen, milloin tulokset aiotaan toimittaa, 
sekä annettava sille perustelut.

Mikäli täydellisen tutkimusraportin, joka 
sisältää kaikki tulokset ja kaikki niitä 
tukevat tiedot, toimittaminen ei 
perustelluista tieteellisistä syistä 
kuitenkaan ole mahdollista vuoden 
kuluessa, täydellinen tutkimusraportti on 
toimitettava heti kun se on käytettävissä.
Tällöin tutkimussuunnitelmassa on 
mainittava erikseen, milloin kliininen 
tutkimusraportti, joka sisältää kaikki
tulokset ja kaikki niitä tukevat tiedot,
aiotaan toimittaa, sekä annettava sille
perustelu. Perustelu on asetettava yleisesti 
saataville EU-tietokannassa.

Or. en
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Perustelu

Avoimuussyistä ja kansalaisten prosessia kohtaan tunteman luottamuksen lisäämiseksi olisi 
perusteltava asianmukaisesti, miksi tulosten ja niitä tukevien tietojen julkaisu on myöhässä, ja 
toimeksiantajan olisi julkaistava perustelu EU-tietokannassa.

Tarkistus 537
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 34 artiklan 3 kohdassa 
ja liitteessä III a tarkoitetun tiivistelmän 
lisäksi EU-tietokannassa on oltava 
yleiskielinen tiivistelmä tuloksista, jonka 
maallikko pystyy helposti ymmärtämään.

Or. fr

Tarkistus 538
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos toimeksiantaja ei noudata 3 kohdassa 
säädettyä velvollisuutta, asianomaisen 
jäsenvaltion on määrättävä taloudellisia 
seuraamuksia. Komissio laatii 
jäsenvaltioille ohjeet kyseisten 
taloudellisten seuraamusten 
johdonmukaisesti soveltamisesta.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Henkilötietojen ja kaupallisesti 
luottamuksellisten tietojen suojelemiseksi 
ja ellei 78 artiklan 3 kohdan säännöksistä 
muuta johdu, tiivistelmä myyntiluvan 
saamiseksi suoritetun kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista on 
julkaistava 30 päivän kuluttua 
myyntiluvan päivämäärästä tai yhden 
vuoden kuluttua kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä, jos 
lääkkeen kehittäminen on keskeytetty.

Or. en

Perustelu

Kliinisten lääketutkimusten tulokset olisi julkaistava hyvissä ajoin. Tulosten julkaiseminen 
mahdollistaa tiedottamisen yleisölle, potilaille ja tutkijoille kliinisen lääketutkimuksen 
päätelmistä heikentämättä eurooppalaisen lääketieteen tutkimuksen kilpailuasemaa. Tulosten 
julkaisuajankohta on tärkeä, jotta voidaan välttää mahdollinen epäreilu kilpailu, joka 
heikentäisi eurooppalaisen lääketieteen tutkimuksen kilpailuasemaa.

Tarkistus 540
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 2 a ja 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantajan on toimitettava 
EU-tietokantaan kliinisen 
lääketutkimuksen kliininen 
tutkimusraportti myyntiluvan saaneista 
lääkkeistä tai sellaisista lääkkeistä, joiden 
myyntilupahakemusta koskeva 
päätöksentekoprosessi on saatu 
päätökseen.
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Siirretään komissiolle valta antaa 
yhteistyössä lääkeviraston kanssa 
85 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat kliinisen 
tutkimusraportin ja muiden kliiniseen 
lääketutkimukseen liittyvien tietojen 
yleistä saatavuutta, jotta voidaan 
määrittää voimankäyttösäännöt, kliinisten 
tietojen muoto ja hyvä analyysikäytäntö.

Or. en

Perustelu

Euroopan lääkevirasto on marraskuusta 2010 lukien – asiakirjojen julkista saatavuutta 
koskevan voimassa olevan unionin lainsäädännön mukaisesti – julkaissut 1,5 miljoonaa sivua 
tietoa kliinisistä lääketutkimuksista vastauksena turvallisuuteen liittyviin kyselyihin. Nyt 
lääkevirasto työskentelee sen eteen, että kliinisiä lääketutkimuksia koskevat tiedot 
julkaistaisiin lääkäreille automaattisesti heti, kun EU-myyntilupahakemusta koskeva 
päätöksentekoprosessi on saatu päätökseen. Tämän vuoksi olisi annettava yhteistyössä 
lääkeviraston kanssa lisäsäädöksiä kliinisten lääketutkimusten tietojen julkaisemiseksi heti 
kun lääke on saanut myyntiluvan.

Tarkistus 541
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos toimeksiantaja ei noudata 
3 kohdassa säädettyä velvollisuutta ja 
asianomaisille jäsenvaltioille ei ole esitetty 
portaalin kautta vaadittuja ja 
asianmukaisia perusteluja, asianomaisten 
jäsenvaltioiden on määrättävä 
taloudellisia seuraamuksia. 

Or. en

Perustelu

Joihinkin tapauksiin saattaa olla asianmukainen hyväksyttävä perustelu. Olisi säädettävä 
ainakin mahdollisuudesta ottaa perustelu huomioon, ennen kuin seuraamuksia pannaan 
täytäntöön. Tällaiset tapaukset jäisivät oletettavasti poikkeuksiksi. Olisi järkevää, että 
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toimeksiantaja voisi ottaa yhteyttä raportoijaan tarkistaakseen, onko perustelu hyväksyttävä. 
Johdonmukaisuuden varmistamiseksi jäsenvaltiot voisivat käydä keskustelua tällaisista 
poikkeuksista.

Tarkistus 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos toimeksiantaja ei noudata 
3 kohdassa säädettyä velvoitetta, 
asianomaisten jäsenvaltioiden on pantava 
täytäntöön yhdenmukaistettuja 
seuraamuksia. Sakko on enintään 
7 000 euroa ensimmäisten 30 päivän 
osalta, joina velvoitetta ei noudateta, ja 
enintään 7 000 euroa kultakin päivältä 
tämän jälkeen aina siihen saakka, kun 
velvoitetta noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Seuraamusjärjestelmä antaisi jäsenvaltioille valvontavälineen, jolla voitaisiin varmistaa, että 
toimeksiantajat noudattavat tulosten julkaisemista koskevaa velvoitetta. Myös Yhdysvalloissa 
on käytössä seuraamusjärjestelmä (10 000 dollaria ensimmäisten 30 päivän osalta ja 10 000 
dollaria kultakin päivältä tämän jälkeen).

Tarkistus 543
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen soveltamiseksi silloin, 
kun keskeytettyä tai tilapäisesti 
keskeytettyä kliinistä lääketutkimusta ei 
aloiteta uudelleen, kliinisen 

4. Tämän asetuksen soveltamiseksi silloin, 
kun keskeytettyä tai tilapäisesti 
keskeytettyä kliinistä lääketutkimusta ei 
aloiteta uudelleen, kliinisen 
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lääketutkimuksen päättymispäiväksi 
katsotaan se päivä, jona toimeksiantaja 
päätti olla aloittamatta kliinistä 
lääketutkimusta uudelleen. Ennenaikaisen 
lopettamisen tapauksessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymispäiväksi 
katsotaan ennenaikaisen lopettamisen 
päivä.

lääketutkimuksen päättymispäiväksi 
katsotaan se päivä, jona toimeksiantaja 
päätti olla aloittamatta kliinistä 
lääketutkimusta uudelleen; tutkimuksen 
kesto kattaa lääketutkimukseen 
osallistuneiden tutkittavien 
tutkimussuunnitelman mukaisen 
seuranta-ajan. Ennenaikaisen lopettamisen 
tapauksessa kliinisen lääketutkimuksen 
päättymispäiväksi katsotaan ennenaikaisen 
lopettamisen päivä.

Or. fr

Tarkistus 544
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen soveltamiseksi silloin, 
kun keskeytettyä tai tilapäisesti 
keskeytettyä kliinistä lääketutkimusta ei 
aloiteta uudelleen, kliinisen 
lääketutkimuksen päättymispäiväksi 
katsotaan se päivä, jona toimeksiantaja 
päätti olla aloittamatta kliinistä 
lääketutkimusta uudelleen. Ennenaikaisen 
lopettamisen tapauksessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymispäiväksi 
katsotaan ennenaikaisen lopettamisen 
päivä.

4. Tämän asetuksen soveltamiseksi silloin, 
kun keskeytettyä tai tilapäisesti 
keskeytettyä kliinistä lääketutkimusta ei 
aloiteta uudelleen, kliinisen 
lääketutkimuksen päättymispäiväksi 
katsotaan se päivä, jona toimeksiantaja 
päätti olla aloittamatta kliinistä 
lääketutkimusta uudelleen. Ennenaikaisen 
lopettamisen tapauksessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymispäiväksi 
katsotaan ennenaikaisen lopettamisen 
päivä. Kun tilapäinen keskeytys on 
kestänyt 12 kuukautta ja asianomaisille 
jäsenvaltioille ei ole esitetty portaalin 
kautta asianmukaisia vaadittuja 
perusteluja, kliinisessä 
lääketutkimuksessa saadut tiedot on 
toimitettava EU-tietokantaan, vaikka 
tutkimusta ei olisi saatettu päätökseen. 
Kliinisen lääketutkimuksen 
ennenaikaisen lopettamisen syyt on 
julkaistava EU-tietokannassa.

Or. en
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Perustelu

Joihinkin tapauksiin saattaa olla asianmukainen hyväksyttävä perustelu. Olisi säädettävä 
ainakin mahdollisuudesta ottaa perustelu huomioon, ennen kuin seuraamuksia pannaan 
täytäntöön. Esimerkiksi pula jostakin lääkkeestä joissakin jäsenvaltioissa (esim. Caelyx-
lääkkeestä äskettäin EU:ssa). Osa lääketutkimuksista oli todella lopetettava, mutta osa voitiin 
keskeyttää ja aloittaa uudelleen yli 12 kuukautta myöhemmin.

Tarkistus 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 85 artiklan 
mukaisesti liitteen III a muuttamiseksi, 
jotta se voidaan mukauttaa tieteen 
kehitykseen tai kansainvälisen sääntelyn 
muutoksiin.

Or. en

Perustelu

Joustavuus on tarpeen tulosten tiivistelmän sisällön mukauttamiseksi tieteen kehitykseen tai 
kansainvälisen sääntelyn muutoksiin.

Tarkistus 546
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksella (EY) N:o 726/2004 perustettu 
Euroopan lääkevirasto perustaa sähköisen 
tietokannan ja ylläpitää sitä 38 ja 39
artiklassa säädettyä raportointia varten.

Asetuksella (EY) N:o 726/2004 perustettu 
Euroopan lääkevirasto perustaa sähköisen 
tietokannan ja ylläpitää sitä 38, 39 ja 
41 artiklassa säädettyä raportointia varten.

Or. fr
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Tarkistus 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksella (EY) N:o 726/2004 perustettu 
Euroopan lääkevirasto perustaa sähköisen 
tietokannan ja ylläpitää sitä 38 ja
39 artiklassa säädettyä raportointia varten.

Asetuksella (EY) N:o 726/2004 perustettu 
Euroopan lääkevirasto perustaa sähköisen 
tietokannan ja ylläpitää sitä 38 ja
39 artiklassa säädettyä raportointia varten.
Kyseisen sähköisen tietokannan on oltava 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 
25 artiklassa mainitun tietokannan osa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään, että tietokanta on EUdraVigilence ja että kyseessä ei ole uusi 
tietokanta. Tämä asetus rakentuu olemassa olevien työkalujen varaan.

Tarkistus 548
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksella (EY) N:o 726/2004 perustettu 
Euroopan lääkevirasto perustaa sähköisen 
tietokannan ja ylläpitää sitä 38 ja
39 artiklassa säädettyä raportointia varten.

Asetuksella (EY) N:o 726/2004 perustettu 
Euroopan lääkevirasto perustaa sähköisen 
tietokannan ja ylläpitää sitä 38 ja
39 artiklassa säädettyä raportointia varten, 
ja tietokanta on yleisesti saatavilla.

Or. en

Perustelu

Turvallisuustietojen avoimuus on keskeisen tärkeää, jotta vaaran merkit voidaan havaita 
ajoissa.
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Tarkistus 549
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tutkijan on välittömästi ilmoitettava 
toimeksiantajalle vakavista 
haittatapahtumista, ellei 
tutkimussuunnitelmassa tiettyjen 
haittatapahtumien osalta vahvisteta, että 
ilmoitusta ei vaadita. Tutkijan on kirjattava 
kaikki vakavat haittatapahtumat. Tutkijan 
on tarvittaessa toimitettava 
toimeksiantajalle myöhemmin annettava 
raportti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 550
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tutkijan on välittömästi ilmoitettava 
toimeksiantajalle vakavista 
haittatapahtumista, ellei 
tutkimussuunnitelmassa tiettyjen 
haittatapahtumien osalta vahvisteta, että 
ilmoitusta ei vaadita. Tutkijan on 
kirjattava kaikki vakavat haittatapahtumat.
Tutkijan on tarvittaessa toimitettava
toimeksiantajalle myöhemmin annettava 
raportti.

2. Tutkijan on välittömästi ilmoitettava 
toimeksiantajalle vakavista 
haittatapahtumista. Tutkijan on kirjattava 
kaikki vakavat haittatapahtumat.
Toimeksiantajan on toimitettava 
jäljennökset näistä EU-tietokantaan 
tehdyistä kirjauksista EU-portaalin 
kautta. Tutkijan on lähetettävä
toimeksiantajalle myöhemmin annettava 
raportti, ja toimeksiantajan on toimitettava
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yksityiskohtainen myöhemmin annettava 
raportti EU-tietokantaan mahdollisimman 
pian.

Or. en

Perustelu

Vakavista haittatapahtumista ilmoittamisen on oltava selkeä velvoite samoin kuin sen, että 
EU-tietokantaan on toimitettava hyvissä ajoin täsmälliset ja täydelliset raportit 
haittatapahtumista.

Tarkistus 551
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tutkijan on välittömästi ilmoitettava 
toimeksiantajalle vakavista 
haittatapahtumista, ellei 
tutkimussuunnitelmassa tiettyjen 
haittatapahtumien osalta vahvisteta, että 
ilmoitusta ei vaadita. Tutkijan on kirjattava 
kaikki vakavat haittatapahtumat. Tutkijan 
on tarvittaessa toimitettava 
toimeksiantajalle myöhemmin annettava 
raportti.

2. Tutkijan on mahdollisimman pian ja 
ilman tarpeettomia viivytyksiä ilmoitettava 
toimeksiantajalle vakavista 
haittatapahtumista, ellei 
tutkimussuunnitelmassa tiettyjen 
haittatapahtumien osalta vahvisteta, että 
ilmoitusta ei vaadita. Tutkijan on kirjattava 
kaikki vakavat haittatapahtumat. Tutkijan 
on tarvittaessa toimitettava 
toimeksiantajalle myöhemmin annettava 
raportti.

Or. en

Tarkistus 552
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos kyseessä on pienen tai 
keskisuuren riskin kliininen 
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lääketutkimus, jossa käytetään sellaisia 
hoitostrategioita, joita tukevat julkaistut 
tiedot tai jotka perustuvat yleisiin 
käyttösuosituksiin, 
tutkimussuunnitelmassa voidaan 
vahvistaa, että on sovellettava 
tavanomaisia valvontasääntöjä. 

Or. fr

Tarkistus 553
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimeksiantajan on ilmoitettava 
sähköisesti ja viipymättä 36 artiklassa 
tarkoitettuun sähköiseen tietokantaan 
kaikki merkitykselliset tiedot 
tutkimuslääkkeen epäillyistä 
odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista siltä osin kuin epäilty 
odottamaton vakava haittavaikutus on 
ilmennyt toimeksiantajan suorittamassa 
kliinisessä lääketutkimuksessa tai 
toimeksiantajaan liittyvässä kliinisessä 
lääketutkimuksessa.

1. Toimeksiantajan on ilmoitettava 
sähköisesti ja liitteessä III vahvistettujen 
määräaikojen puitteissa 36 artiklassa 
tarkoitettuun sähköiseen tietokantaan 
kaikki merkitykselliset tiedot 
tutkimuslääkkeen epäillyistä 
odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista siltä osin kuin epäilty 
odottamaton vakava haittavaikutus on 
ilmennyt toimeksiantajan tai toisen 
toimeksiantajan, joka on joko osa samaa 
emoyhtiötä tai jonka kanssa 
toimeksiantaja kehittää lääkettä yhdessä 
virallisen sopimuksen perusteella,
suorittamassa kliinisessä 
lääketutkimuksessa.

Or. en

Perustelu

Täsmennetään tekstiä, sillä muotoilu ”toimeksiantajaan liittyvä kliininen lääketutkimus” on 
liian epämääräinen.

Tarkistus 554
Antonyia Parvanova
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimeksiantajan on ilmoitettava 
sähköisesti ja viipymättä 36 artiklassa 
tarkoitettuun sähköiseen tietokantaan 
kaikki merkitykselliset tiedot 
tutkimuslääkkeen epäillyistä 
odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista siltä osin kuin epäilty 
odottamaton vakava haittavaikutus on 
ilmennyt toimeksiantajan suorittamassa 
kliinisessä lääketutkimuksessa tai 
toimeksiantajaan liittyvässä kliinisessä 
lääketutkimuksessa.

1. Toimeksiantajan on ilmoitettava 
sähköisesti ja viipymättä 36 artiklassa 
tarkoitettuun sähköiseen tietokantaan 
kaikki merkitykselliset tiedot 
tutkimuslääkkeen epäillyistä 
odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista siltä osin kuin epäilty 
odottamaton vakava haittavaikutus on 
ilmennyt toimeksiantajan suorittamassa 
kliinisessä lääketutkimuksessa tai 
toimeksiantajaan liittyvässä kliinisessä 
lääketutkimuksessa liitteessä III olevissa 
2.4 ja 2.5 kohdissa vahvistettujen 
määräaikojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 555
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimeksiantajan on ilmoitettava 
sähköisesti ja viipymättä 36 artiklassa 
tarkoitettuun sähköiseen tietokantaan 
kaikki merkitykselliset tiedot 
tutkimuslääkkeen epäillyistä 
odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista siltä osin kuin epäilty 
odottamaton vakava haittavaikutus on 
ilmennyt toimeksiantajan suorittamassa 
kliinisessä lääketutkimuksessa tai 
toimeksiantajaan liittyvässä kliinisessä 
lääketutkimuksessa.

1. Toimeksiantajan on ilmoitettava 
sähköisesti ja liitteessä III olevissa 2.4 ja 
2.5 kohdissa vahvistettujen määräaikojen 
mukaisesti 36 artiklassa tarkoitettuun 
sähköiseen tietokantaan kaikki 
merkitykselliset tiedot tutkimuslääkkeen 
epäillyistä odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista siltä osin kuin epäilty 
odottamaton vakava haittavaikutus on 
ilmennyt toimeksiantajan suorittamassa 
kliinisessä lääketutkimuksessa tai 
toimeksiantajaan liittyvässä kliinisessä 
lääketutkimuksessa.

Or. en
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Tarkistus 556
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimeksiantajan on ilmoitettava 
sähköisesti ja viipymättä 36 artiklassa 
tarkoitettuun sähköiseen tietokantaan 
kaikki merkitykselliset tiedot 
tutkimuslääkkeen epäillyistä 
odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista siltä osin kuin epäilty 
odottamaton vakava haittavaikutus on 
ilmennyt toimeksiantajan suorittamassa 
kliinisessä lääketutkimuksessa tai 
toimeksiantajaan liittyvässä kliinisessä 
lääketutkimuksessa.

1. Toimeksiantajan on ilmoitettava 
sähköisesti ja viipymättä 36 artiklassa 
tarkoitettuun sähköiseen tietokantaan 
kaikki merkitykselliset tiedot 
tutkimuslääkkeen ja oheislääkkeen
epäillyistä odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista siltä osin kuin epäilty 
odottamaton vakava haittavaikutus on 
ilmennyt toimeksiantajan suorittamassa 
kliinisessä lääketutkimuksessa tai 
toimeksiantajaan liittyvässä kliinisessä 
lääketutkimuksessa.

Or. fr

Tarkistus 557
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmoituksen määräajassa on otettava 
huomioon vaikutuksen vakavuus. 
Toimeksiantaja voi antaa alustavan 
epätäydellisen ilmoituksen, jota seuraa 
täydellinen raportti, jos tämä on tarpeen 
sen varmistamiseksi, että raportointi 
tapahtuu hyvissä ajoin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmoituksen määräajassa on otettava 
huomioon vaikutuksen vakavuus. 
Toimeksiantaja voi antaa alustavan 
epätäydellisen ilmoituksen, jota seuraa 
täydellinen raportti, jos tämä on tarpeen 
sen varmistamiseksi, että raportointi 
tapahtuu hyvissä ajoin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimeksiantaja ei resurssien 
puutteen vuoksi voi tehdä ilmoitusta 36 
artiklassa tarkoitettuun sähköiseen 
tietokantaan, se voi tehdä ilmoituksen 
sille jäsenvaltiolle, jossa epäilty 
odottamaton vakava haittavaikutus on 
ilmennyt. Kyseisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava epäilty odottamaton vakava 
haittavaikutus 1 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vakavista haittavaikutuksista olisi ilmoitettava vain yhteen paikkaan, jotta kaikki tieto 
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vakavista haittavaikutuksista saataisiin kerättyä samaan paikkaan.

Tarkistus 560
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimeksiantaja ei resurssien puutteen 
vuoksi voi tehdä ilmoitusta 36 artiklassa 
tarkoitettuun sähköiseen tietokantaan, se 
voi tehdä ilmoituksen sille jäsenvaltiolle, 
jossa epäilty odottamaton vakava 
haittavaikutus on ilmennyt. Kyseisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava epäilty 
odottamaton vakava haittavaikutus 1 
kohdan mukaisesti.

3. Jos toimeksiantaja ei lääketutkimuksen 
voittoa tavoittelemattomasta luonteesta 
johtuvan resurssien puutteen vuoksi voi 
tehdä ilmoitusta 36 artiklassa tarkoitettuun 
sähköiseen tietokantaan, se voi tehdä 
ilmoituksen sille jäsenvaltiolle, jossa 
epäilty odottamaton vakava haittavaikutus 
on ilmennyt. Kyseisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava epäilty odottamaton vakava 
haittavaikutus 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilta saatavat tuet on osoitettava ainoastaan voittoa tavoittelemattomille 
järjestöille. Kaupalliset tukijat olisi suljettava näiden etujen ulkopuolelle.

Tarkistus 561
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden sellaisten tutkimuslääkkeiden 
kuin plasebon osalta, joilla ei ole 
myyntilupaa, ja niiden myyntiluvan 
saaneiden tutkimuslääkkeiden osalta, 
joita ei tutkimussuunnitelman mukaan 
käytetä niiden myyntiluvan ehtojen 
mukaisesti, toimeksiantajan on vuosittain
toimitettava Euroopan lääkevirastolle 
sähköisesti turvallisuusraportti kustakin 

1. Toimeksiantajan on toimitettava 
Euroopan lääkevirastolle vuosittain
sähköisesti turvallisuusraportti kustakin 
tutkimuslääkkeestä, jota on käytetty – tai 
kaikista tutkimuslääkkeistä, joita on 
käytetty – kliinisessä lääketutkimuksessa, 
jonka toimeksiantaja se on, jos kliinisessä 
lääketutkimuksessa on käytetty 
myyntiluvan saaneita lääkkeitä, joita 
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tutkimuslääkkeestä, jota on käytetty 
kliinisessä lääketutkimuksessa, jonka 
toimeksiantaja se on.

testataan myyntiluvan ehdoista 
poikkeavien ja sellaisten 
hoitostrategioiden mukaisesti, joiden 
tueksi ei ole riittävästi tietoja tai 
suosituksia, ja jos kliininen lääketutkimus 
sisältää suuren riskin.

Or. fr

Tarkistus 562
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden sellaisten tutkimuslääkkeiden 
kuin plasebon osalta, joilla ei ole 
myyntilupaa, ja niiden myyntiluvan 
saaneiden tutkimuslääkkeiden osalta, 
joita ei tutkimussuunnitelman mukaan 
käytetä niiden myyntiluvan ehtojen 
mukaisesti, toimeksiantajan on vuosittain 
toimitettava Euroopan lääkevirastolle 
sähköisesti turvallisuusraportti kustakin 
tutkimuslääkkeestä, jota on käytetty 
kliinisessä lääketutkimuksessa, jonka 
toimeksiantaja se on.

1. Muiden kuin sellaisten pienen tai 
keskisuuren riskin kliinisten 
lääketutkimusten osalta, joissa käytetään 
hoitostrategioita, joiden tueksi on 
riittävästi julkaistua tutkimusnäyttöä 
ja/tai vakiintuneita hoitosuosituksia,
toimeksiantajan on vuosittain toimitettava 
Euroopan lääkevirastolle sähköisesti 
turvallisuusraportti kustakin 
tutkimuslääkkeestä, jota on käytetty 
kliinisessä lääketutkimuksessa, jonka 
toimeksiantaja se on.

Or. en

Perustelu

Selvennys, joka hyödyntää pienen vs. keskisuuren riskin lääketutkimuksen määritelmää.

Tarkistus 563
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Muiden sellaisten tutkimuslääkkeiden 
kuin plasebon osalta, joilla ei ole 
myyntilupaa, ja niiden myyntiluvan 
saaneiden tutkimuslääkkeiden osalta, joita 
ei tutkimussuunnitelman mukaan käytetä 
niiden myyntiluvan ehtojen mukaisesti, 
toimeksiantajan on vuosittain toimitettava 
Euroopan lääkevirastolle sähköisesti 
turvallisuusraportti kustakin 
tutkimuslääkkeestä, jota on käytetty 
kliinisessä lääketutkimuksessa, jonka 
toimeksiantaja se on.

1. Muiden sellaisten tutkimuslääkkeiden 
kuin plasebon osalta, joilla ei ole 
myyntilupaa, ja niiden myyntiluvan 
saaneiden tutkimuslääkkeiden osalta, joita 
ei tutkimussuunnitelman mukaan käytetä 
niiden myyntiluvan ehtojen mukaisesti,
ellei tutkimusta ole määritelty alhaisen 
interventioasteen tutkimukseksi,
toimeksiantajan on vuosittain toimitettava 
Euroopan lääkevirastolle sähköisesti 
turvallisuusraportti kustakin 
tutkimuslääkkeestä, jota on käytetty 
kliinisessä lääketutkimuksessa, jonka 
toimeksiantaja se on.

Or. fi

Tarkistus 564
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mikäli toimeksiantajalla ei ole pääsyä 
joihinkin tietoihin, eikä hän näin ollen 
pysty toimittamaan raporttia 
kokonaisuudessaan, tämä on mainittava 
raportissa.
Sellaisten kliinisten tutkimusten 
tapauksessa, joissa käytetään useampaa 
kuin yhtä tutkimuslääkettä, 
toimeksiantaja voi toimittaa yhden 
turvallisuusraportin kaikista 
tutkimuksessa käytetyistä 
tutkimuslääkkeistä. Toimeksiantajan on 
ilmoitettava raportissa päätöksensä 
perustelut.

Or. en



AM\928647FI.doc 59/79 PE506.161v01-00

FI

Tarkistus 565
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu velvoite 
tulee voimaan samaan aikaan kuin 
ensimmäinen kliiniselle lääketutkimukselle 
tämän asetuksen mukaisesti myönnetty 
lupa. Se päättyy toimeksiantajan 
tutkimuslääkkeellä teettämän viimeisen 
kliinisen lääketutkimuksen päättyessä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tietyn 
toimeksiantajan velvoite tulee voimaan 
samaan aikaan kuin ensimmäinen
kyseiselle toimeksiantajalle kliiniselle 
lääketutkimukselle tämän asetuksen 
mukaisesti myönnetty lupa. Se päättyy 
toimeksiantajan tutkimuslääkkeellä 
teettämän viimeisen kliinisen 
lääketutkimuksen päättyessä. Vuosittaista 
raportointia koskevaa velvoitetta ei 
sovelleta, jos toimeksiantaja ei 
parhaillaan suorita tutkimuslääkkeellä 
kliinisiä lääketutkimuksia.

Or. en

Tarkistus 566
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
39 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 a artikla
Ilmoittaminen myyntiluvan saaneiden 
lääkkeiden tehossa olevista puutteista 

Tutkijan olisi ilmoitettava 
toimeksiantajalle ja lääkevirastolle 
tutkimuslääkkeen tehossa mahdollisesti 
havaituista puutteista, kun on kyse 
sellaisista myyntiluvan saaneista 
lääkkeistä, joita tutkimussuunnitelman 
mukaan käytetään myyntiluvan ehtojen 
mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Myyntiluvan saaneen lääkkeen tehossa oleva puute voisi olla vakava riski potilaan 
turvallisuudelle, joten puutteesta ilmoittaminen olisi lisättävä tämän asetuksen VII luvussa 
säädettyihin raportointivelvoitteisiin.

Tarkistus 567
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan lääkevirasto toimittaa sille 38 
ja 39 artiklan mukaisesti raportoidut tiedot 
edelleen sähköisesti jäsenvaltioille, joita 
asia koskee.

1. Euroopan lääkevirasto toimittaa sille 38, 
39 ja 39 a artiklan mukaisesti raportoidut 
tiedot edelleen sähköisesti jäsenvaltioille, 
joita asia koskee.

Or. en

Tarkistus 568
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan lääkevirasto toimittaa sille 38 
ja 39 artiklan mukaisesti raportoidut tiedot 
edelleen sähköisesti jäsenvaltioille, joita 
asia koskee.

1. Euroopan lääkevirasto toimittaa sille 38, 
39 ja 41 artiklan mukaisesti raportoidut 
tiedot edelleen sähköisesti jäsenvaltioille, 
joita asia koskee.

Or. en

Tarkistus 569
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
arvioitava 38 ja 39 artiklan mukaisesti 
raportoidut tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
arvioitava 38, 39 ja 41 artiklan mukaisesti 
raportoidut tiedot.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltainen eettinen toimikunta 
on otettava mukaan näiden tietojen 
arviointiin.

Or. en

Tarkistus 571
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantajan vuosiraportointi
myyntiluvan haltijalle

Toimeksiantajan vuosiraportointi
Euroopan lääkevirastolle

Or. fr

Tarkistus 572
Philippe Juvin
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Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimeksiantajan on vuosittain 
raportoitava myyntiluvan haltijalle kaikista 
epäillyistä vakavista haittavaikutuksista 
sellaisten myyntiluvan saaneiden 
lääkkeiden osalta, joita 
tutkimussuunnitelman mukaan käytetään 
myyntiluvan ehtojen mukaisesti.

1. Toimeksiantajan on vuosittain 
raportoitava lääkevirastolle kaikista 
epäillyistä vakavista haittavaikutuksista 
sellaisten myyntiluvan saaneiden 
lääkkeiden osalta, joita 
tutkimussuunnitelman mukaan käytetään 
myyntiluvan ehtojen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 573
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimeksiantajan on vuosittain 
raportoitava myyntiluvan haltijalle kaikista 
epäillyistä vakavista haittavaikutuksista 
sellaisten myyntiluvan saaneiden 
lääkkeiden osalta, joita 
tutkimussuunnitelman mukaan käytetään 
myyntiluvan ehtojen mukaisesti.

1. Toimeksiantajan on vähintään
vuosittain raportoitava myyntiluvan 
haltijalle kaikista epäillyistä vakavista 
haittavaikutuksista sellaisten myyntiluvan 
saaneiden lääkkeiden osalta, joita 
tutkimussuunnitelman mukaan käytetään 
myyntiluvan ehtojen mukaisesti, minkä 
lisäksi sovelletaan direktiivin 2001/83/EY 
ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisia 
myyntiluvan saaneiden lääkkeiden 
turvallisuutta koskevia 
raportointivelvoitteita.

Or. en

Perustelu

Epäillyistä vakavista haittavaikutuksista raportoiminen olisi yhdenmukaistettava markkinoilla 
jo oleviin lääkkeisiin sovellettavien vaatimusten kanssa, joista säädetään lääketurvatoimintaa 
koskevassa lainsäädännössä.
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Tarkistus 574
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

Oheislääkkeitä koskeva raportointi on 
toteutettava direktiivin 2001/83/EY
3 luvun mukaisesti.

Tutkijan on toteutettava oheislääkkeitä 
koskeva raportointi direktiivin 2001/83/EY 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Epäillyistä vakavista haittavaikutuksista raportoiminen olisi yhdenmukaistettava markkinoilla 
jo oleviin lääkkeisiin sovellettavien vaatimusten kanssa, joista säädetään lääketurvatoimintaa 
koskevassa lainsäädännössä.

Tarkistus 575
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

Oheislääkkeitä koskeva raportointi on 
toteutettava direktiivin 2001/83/EY 
3 luvun mukaisesti.

Oheislääkkeitä koskeva raportointi on 
toteutettava direktiivillä 2012/84/EU 
tarkistetun direktiivin 2001/83/EY 3 luvun 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Direktiiviviittausta on korjattava. Tammikuussa 2011 voimaan tulleella direktiivillä 
2010/84/EU muutetaan direktiivin 2001/83/EY lääketurvatoimintasäännöksiä.

Tarkistus 576
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta unionin lainsäädännön ja 
komission antamien erityisohjeiden 
soveltamista toimeksiantajan ja tutkijan on 
laatiessaan tutkimussuunnitelmaa sekä
soveltaessaan tätä asetusta ja 
tutkimussuunnitelmaa otettava 
asianmukaisesti huomioon 
laatuvaatimukset, jotka on vahvistettu 
ihmiselle tarkoitettujen lääkkeiden 
rekisteröintivaatimusten 
yhdenmukaistamista käsittelevän 
kansainvälisen konferenssin ICH:n
(International Conference on 
Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for 
Human Use) antamissa yksityiskohtaisissa 
kansainvälisissä hyvää kliinistä 
tutkimustapaa koskevissa ohjeissa.

Rajoittamatta unionin lainsäädännön ja 
komission antamien erityisohjeiden 
soveltamista toimeksiantajan ja tutkijan on 
laatiessaan tutkimussuunnitelmaa sekä
suorittaessaan kliinistä lääketutkimusta 
tämän asetuksen ja 
tutkimussuunnitelman mukaisesti 
pidettävä esimerkkinä laatuvaatimuksia, 
jotka on vahvistettu ihmiselle tarkoitettujen 
lääkkeiden rekisteröintivaatimusten 
yhdenmukaistamista käsittelevän 
kansainvälisen konferenssin ICH:n
(International Conference on 
Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for 
Human Use) antamissa yksityiskohtaisissa 
kansainvälisissä hyvää kliinistä 
tutkimustapaa koskevissa ohjeissa, jotka 
esitetään liitteessä [xxx].

Or. en

Perustelu

Hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteet ovat jatkossakin esimerkki, jota lääketutkimuksia 
suoritettaessa olisi noudatettava.

Tarkistus 577
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa toisessa kohdassa 
tarkoitetut yksityiskohtaiset kansainväliset 
hyvää kliinistä tutkimustapaa koskevat 
ohjeet julkisesti saataville.

Komissio toimittaa toisessa kohdassa 
tarkoitetut yksityiskohtaiset kansainväliset 
hyvää kliinistä tutkimustapaa koskevat 
ohjeet julkisesti saataville tämän 
asetuksen liitteessä [xxx] ja saattaa ne 
säännöllisesti ajan tasalle.

Or. en
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Tarkistus 578
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Seuranta Riskinarviointi, laadunhallinta ja seuranta

Or. en

Tarkistus 579
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantajan on asianmukaisesti 
seurattava kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamista. Toimeksiantajan on 
määritettävä tällaisen seurannan laajuus ja 
luonne kaikkien kliinisen 
lääketutkimuksen erityispiirteiden pohjalta, 
seuraavat mukaan luettuina:

Toimeksiantajan on asianmukaisesti 
seurattava kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamista. Toimeksiantajan on 
määritettävä tällaisen seurannan laajuus ja 
luonne kliinisen lääketutkimuksen kaikki 
riskitekijät kattavan riskinarvioinnin
pohjalta (riskit, jotka kohdistuvat 
tutkittavan oikeuksiin, tutkittavan 
turvallisuuteen, tietojen laatuun ja 
tulosten pitävyyteen). Riskinarviointi 
määrää laadunhallinnan ja 
lääketutkimuksen seurannan, ja siinä 
otetaan huomioon seuraavat erityispiirteet:

Or. en

Perustelu

Kaikki riskitekijät (myös diagnostisiin menettelyihin liittyvät riskit) kattavan 
lääketutkimuskohtaisen riskinarvioinnin olisi määrättävä lääketutkimuksen laadunhallinta, 
myös seurantastrategia.
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Tarkistus 580
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantajan on asianmukaisesti 
seurattava kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamista. Toimeksiantajan on 
määritettävä tällaisen seurannan laajuus 
ja luonne kaikkien kliinisen
lääketutkimuksen erityispiirteiden 
pohjalta, seuraavat mukaan luettuina:

Toimeksiantajan on asianmukaisesti 
seurattava kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamista. Seurannan laajuuden ja 
luonteen olisi vastattava hyvän kliinisen
tutkimustavan periaatteita, ja niissä olisi 
otettava huomioon seuraavat
erityispiirteet:

Or. en

Perustelu

Seurantaa koskevat määräykset on jo vahvistettu kansainvälisellä tasolla hyvän kliinisen 
tutkimustavan periaatteissa.

Tarkistus 581
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) onko kliininen lääketutkimus alhaisen
interventioasteen kliininen lääketutkimus;

a) onko kliininen lääketutkimus alhaisen
riskin tai keskisuuren riskin kliininen 
lääketutkimus;

Or. en

Tarkistus 582
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) missä määrin interventio poikkeaa
tavanomaisesta lääketieteellisestä 
käytännöstä.

c) missä määrin diagnostiset menettelyt 
poikkeavat tavanomaisesta 
lääketieteellisestä käytännöstä.

Or. en

Tarkistus 583
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muilla kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamiseen osallistuvilla on oltava 
koulutukseen ja kokemukseen perustuva 
asianmukainen pätevyys tehtäviensä 
hoitamiseen.

Muilla kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamiseen ja seurantaan osallistuvilla 
on oltava koulutukseen ja kokemukseen 
perustuva asianmukainen pätevyys 
tehtäviensä hoitamiseen.

Or. fr

Tarkistus 584
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
46 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 a artikla
Parhaaseen näyttöön perustuva 

tämänhetkinen interventio
Kaikki uudet interventiot on testattava 
vertaamalla niitä parhaaseen näyttöön 
perustuvaan tämänhetkiseen 
interventioon seuraavia tilanteita lukuun 
ottamatta:
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a) lumehoidon käyttö tai potilaan 
jättäminen ilman hoitoa on hyväksyttävää 
tutkimuksissa, joissa ei ole olemassa 
näyttöön perustuvaa interventiota; tai
b) jos lumelääkkeen käyttö on tarpeellista 
painavien ja tieteellisesti perusteltujen 
menetelmiin liittyvien syiden vuoksi 
intervention tehokkuuden tai 
turvallisuuden määrittämiseksi ja jos 
potilaille, jotka saavat lumehoitoa tai 
jäävät ilman hoitoa, ei koidu mitään 
vakavan tai pysyvän haitan riskiä.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan suojella tutkittavien ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kliinisessä 
lääketutkimuksessa biologian ja lääketieteen alalla, lumelääkkeen käyttöön tai potilaan 
jättämiseen ilman hoitoa on aina suhtauduttava erittäin varovasti, kuten vuonna 2008 
annetun Helsingin julistuksen 32 artiklassa vahvistetaan.

Tarkistus 585
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lääkkeiden jäljittäminen, varastointi, 
hävittäminen ja palauttaminen

Lääkkeiden vastaanotto, jäljittäminen, 
varastointi, antotapa, hävittäminen ja 
palauttaminen

Or. fr

Tarkistus 586
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tutkimuslääkkeen on oltava jäljitettävissä 
ja se on säilytettävä, hävitettävä ja 
palautettava soveltuvalla ja 
oikeasuhtaisella tavalla, jotta varmistetaan 
tutkittavien turvallisuus ja kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettujen tietojen 
luotettavuus ja varmuus, ja tällöin on 
otettava huomioon se, onko lääkkeellä 
myyntilupa ja onko kliininen 
lääketutkimus alhaisen interventioasteen
kliininen lääketutkimus.

Tutkimuslääkkeen on oltava jäljitettävissä 
ja se on säilytettävä, hävitettävä ja 
palautettava soveltuvalla ja 
oikeasuhtaisella tavalla, jotta varmistetaan 
tutkittavien turvallisuus ja kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettujen tietojen 
luotettavuus ja varmuus, ja tällöin on 
otettava huomioon se, onko kliininen 
lääketutkimus keskisuuren vai pienen 
riskin kliininen lääketutkimus.

Or. en

Perustelu

Selvennys, joka hyödyntää pienen vs. keskisuuren riskin lääketutkimuksen määritelmää.

Tarkistus 587
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tutkimuslääkkeen on oltava jäljitettävissä 
ja se on säilytettävä, hävitettävä ja 
palautettava soveltuvalla ja 
oikeasuhtaisella tavalla, jotta varmistetaan 
tutkittavien turvallisuus ja kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettujen tietojen 
luotettavuus ja varmuus, ja tällöin on 
otettava huomioon se, onko lääkkeellä 
myyntilupa ja onko kliininen lääketutkimus 
alhaisen interventioasteen kliininen 
lääketutkimus.

Tutkimuslääke on vastaanotettava, sen on
oltava jäljitettävissä ja se on säilytettävä,
sitä on annettava, se on hävitettävä ja 
palautettava soveltuvalla ja 
oikeasuhtaisella tavalla, jotta varmistetaan 
tutkittavien turvallisuus ja kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettujen tietojen 
luotettavuus ja varmuus, ja tällöin on 
otettava huomioon se, onko lääkkeellä 
myyntilupa ja onko kliininen lääketutkimus 
alhaisen interventioasteen kliininen 
lääketutkimus.

Or. fr



PE506.161v01-00 70/79 AM\928647FI.doc

FI

Tarkistus 588
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Näitä toimia toteuttavat henkilöt, joilla on 
jäsenvaltiossa lainsäädännön mukainen 
lupa tällaisten toimien toteuttamiseen, ja 
erityisesti, kun toimia toteutetaan 
sairaaloissa, terveyskeskuksissa tai 
klinikoissa, toimia toteuttavat farmaseutit 
tai muut henkilöt, joilla on lainsäädännön 
mukainen lupa tällaisten toimien 
toteuttamiseen asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. fr

Tarkistus 589
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
lääkkeiden jäljitettävyyttä, säilytystä, 
hävittämistä ja palautusta koskevat 
merkitykselliset tiedot on sisällytettävä 
hakemusasiakirjoihin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
lääkkeiden jäljitettävyyttä, säilytystä,
antotapaa, hävittämistä ja palautusta 
koskevat merkitykselliset tiedot on 
sisällytettävä hakemusasiakirjoihin.

Or. fr

Tarkistus 590
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tässä artiklassa ’vakavalla rikkomisella’ 
tarkoitetaan rikkomista, joka 
todennäköisesti vaikuttaa merkittävässä 
määrin tutkittavien turvallisuuteen ja 
oikeuksiin tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen.

2. Tässä artiklassa ’vakavalla rikkomisella’ 
tarkoitetaan rikkomista, joka 
todennäköisesti vaikuttaa merkittävässä 
määrin tutkittavien turvallisuuteen, 
oikeuksiin ja hyvinvointiin tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 591
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimeksiantajan on ilmoitettava 
asianomaisille jäsenvaltioille EU-portaalin 
kautta ja ilman aiheetonta viivästystä 
kaikista odottamattomista tapahtumista, 
jotka vaikuttavat kliinisen 
lääketutkimuksen riski–hyötysuhteeseen
mutta jotka eivät ole 38 artiklassa 
tarkoitettuja epäiltyjä odottamattomia 
vakavia haittavaikutuksia.

1. Toimeksiantajan on ilmoitettava 
asianomaisille jäsenvaltioille EU-portaalin 
kautta ja ilman aiheetonta viivästystä 
kaikista odottamattomista tapahtumista, 
jotka vaikuttavat kliinisen 
lääketutkimuksen riski–hyötysuhteeseen.

Or. en

Perustelu

Kaikista odottamattomista haittatapahtumista, eli odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista, olisi ilmoitettava.
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Tarkistus 592
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tutkijan tietopakettia on päivitettävä, 
kun uutta turvallisuustietoa tulee saataville, 
ja ainakin kerran vuodessa.

3. Tutkijan tietopakettia on päivitettävä
aina, kun uutta turvallisuustietoa tulee 
saataville, ja ainakin kerran vuodessa.

Or. sl

Tarkistus 593
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tutkijan tietopakettia on päivitettävä, 
kun uutta turvallisuustietoa tulee saataville, 
ja ainakin kerran vuodessa.

3. Tutkijan tietopakettia on päivitettävä
aina, kun uutta turvallisuustietoa tulee 
saataville.

Or. en

Perustelu

Tällä asetuksella ei saisi aiheuttaa lisää hallinnollista rasitetta. Tutkijan tietopaketti olisi 
päivitettävä aina, kun uutta turvallisuustietoa tulee saataville, mikä saattaa tapahtua 
harvemmin kuin kerran vuodessa.

Tarkistus 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tutkijan tietopakettia on päivitettävä, 
kun uutta turvallisuustietoa tulee saataville, 
ja ainakin kerran vuodessa.

3. Tutkijan tietopakettia on päivitettävä, 
kun uutta ja relevanttia turvallisuustietoa 
tulee saataville.
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Or. fi

Tarkistus 595
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tutkijan tietopaketin sisältöä on 
mukautettava pienen ja keskisuuren 
riskin lääketutkimuksiin (ks. liitteessä I 
olevan 5 osan 20 kohta).

Or. en

Perustelu

Liitteessä I olevan 5 osan 20 kohdan mukaisesti tutkijan tietopaketti voidaan korvata 
valmisteyhteenvedolla, kun kyseessä on pienen riskin lääketutkimus, ja valmisteyhteenvedolla, 
johon on liitetty lisäasiakirjoja, kun kyseessä on keskisuuren riskin lääketutkimus.

Tarkistus 596
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Hyväksytty valmisteyhteenveto voi 
olla viiteasiakirja, kun kyseessä ovat 
sellaiset myyntiluvan saaneet lääkkeet, 
joita tutkimussuunnitelman mukaan 
käytetään myyntiluvan ehtojen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin tarkentaa kevennettyä sääntelykehystä, jota sovelletaan sellaisiin 
lääketutkimuksiin, joista ei aiheudu potilaille lisäriskiä tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön verrattuna, olisi täsmennettävä säädösosassa ne vaatimukset, joita tutkijan 
tietopaketilta edellytetään luvan saaneilla tutkimuslääkkeillä tehtävien lääketutkimusten 
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tapauksessa, sen lisäksi, että nämä tiedot ilmoitetaan liitteessä I (5 osan 20 kohdassa).

Tarkistus 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikki kliinisen lääketutkimuksen tiedot 
on kirjattava, niitä on käsiteltävä ja ne on 
tallennettava siten, että ne voidaan tarkasti 
raportoida, tulkita ja varmentaa ja että 
tutkittavia koskevien kirjattujen tietojen ja 
henkilötietojen luottamuksellisuus samalla 
suojataan sovellettavan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1. Kaikki kliinisen lääketutkimuksen tiedot 
on kirjattava, niitä on käsiteltävä ja ne on 
tallennettava siten, että ne voidaan tarkasti 
raportoida, tulkita ja varmentaa ja että 
tutkittavia koskevien kirjattujen tietojen ja 
henkilötietojen luottamuksellisuus samalla 
suojataan sovellettavan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti, ja 
helpot haut mahdollistavat kliiniset 
tutkimusraportit on julkaistava 
internetissä.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden lisäämiseksi kaiken kliinisiä lääketutkimuksia koskevan tiedon, myös kaikkien 
tulosten ja kaikkien tukevien tietojen, olisi oltava kliinisen tutkimusraportin muodossa. Koska 
asiaa on joskus erittäin paljon, raportin on oltava sellaisessa muodossa, että se mahdollistaa 
helpot haut.

Tarkistus 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

On perustettava koko kliinisen 
lääketutkimusprosessin kattava 
valvontajärjestelmä, jotta voidaan 
määrittää asianomaisten toimielinten, 
virastojen ja laitosten vastuut siltä varalta, 



AM\928647FI.doc 75/79 PE506.161v01-00

FI

että kliinisistä lääketutkimuksista tai 
potilaiden henkilötiedoista pääsisi 
vuotamaan tietoa.

Or. es

Perustelu

On tehtävä selväksi, että kliinisissä lääketutkimuksissa mukana olevat julkiset viranomaiset 
(toimielimet, virastot ja järjestöt) ja laitokset ovat vastuussa siitä, että lääketutkimuksista 
saatuja tietoja hallinnoidaan ja potilastietoja käsitellään asianmukaisesti. Tämän vuoksi ne 
ovat vastuuvelvollisia, jos kyseisiä tehtäviä ei hoideta asianmukaisesti.

Tarkistus 599
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantajan ja tutkijan on 
ylläpidettävä kliinisen lääketutkimuksen 
kantatiedostoa.

Toimeksiantajan tai tutkijan on 
ylläpidettävä kliinisen lääketutkimuksen 
kantatiedostoa.

Or. fr

Tarkistus 600
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kliinisen lääketutkimuksen kantatiedoston 
sisällön avulla on voitava varmentaa 
kliinisen lääketutkimuksen suorittaminen, 
kun otetaan huomioon kaikki kliinisen 
lääketutkimuksen ominaispiirteet, myös se, 
onko kliininen lääketutkimus alhaisen 
interventioasteen kliininen lääketutkimus.

Kliinisen lääketutkimuksen kantatiedoston 
sisällön avulla on voitava varmentaa 
kliinisen lääketutkimuksen suorittaminen, 
kun otetaan huomioon kaikki kliinisen 
lääketutkimuksen ominaispiirteet, myös se, 
onko kliininen lääketutkimus keskisuuren 
vai pienen riskin kliininen lääketutkimus.

Or. en

Perustelu

Riskien eriyttämisen olisi vaikutettava lääketutkimuksen kantatiedoston sisältöön.
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Tarkistus 601
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Ellei unionin muussa lainsäädännössä 
edellytetä pidempää arkistointia,
toimeksiantajan ja tutkijan on pidettävä 
kliinisen lääketutkimuksen kantatiedoston 
sisältö arkistoituna vähintään viiden 
vuoden ajan kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisen jälkeen. Tutkittavien 
potilaskansiot on kuitenkin arkistoitava 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Toimeksiantajan ja tutkijan on pidettävä 
kliinisen lääketutkimuksen kantatiedoston 
sisältö arkistoituna sähköisessä muodossa
kliinisen lääketutkimuksen päättymisen 
jälkeen. Sähköinen kantatiedosto on 
arkistoitava luettavissa olevassa ja 
helppokäyttöisessä muodossa. Tutkittavien 
potilaskansiot on kuitenkin arkistoitava 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ellei unionin muussa lainsäädännössä 
edellytetä pidempää arkistointia, 
toimeksiantajan ja tutkijan on pidettävä 
kliinisen lääketutkimuksen kantatiedoston 
sisältö arkistoituna vähintään viiden
vuoden ajan kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisen jälkeen. Tutkittavien 
potilaskansiot on kuitenkin arkistoitava 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Ellei unionin muussa lainsäädännössä 
edellytetä pidempää arkistointia, 
toimeksiantajan ja tutkijan on pidettävä 
kliinisen lääketutkimuksen kantatiedoston 
sisältö arkistoituna vähintään
kahdenkymmenen vuoden ajan kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisen jälkeen.
Tutkittavien potilaskansiot on kuitenkin 
arkistoitava kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jotkut lääkkeiden pitkän aikavälin haittavaikutukset, kuten syöpä tai teratogeenisuus, 
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ilmaantuvat vasta monien vuosien käytön jälkeen, joskus jopa potilasta seuraavassa 
sukupolvessa.

Tarkistus 603
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ellei unionin muussa lainsäädännössä 
edellytetä pidempää arkistointia, 
toimeksiantajan ja tutkijan on pidettävä 
kliinisen lääketutkimuksen kantatiedoston 
sisältö arkistoituna vähintään viiden
vuoden ajan kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisen jälkeen. Tutkittavien 
potilaskansiot on kuitenkin arkistoitava 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Ellei unionin muussa lainsäädännössä 
edellytetä pidempää arkistointia, 
toimeksiantajan ja tutkijan on pidettävä 
kliinisen lääketutkimuksen kantatiedoston 
sisältö arkistoituna vähintään
kahdenkymmenen vuoden ajan kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisen jälkeen.
Tutkittavien potilaskansiot on kuitenkin 
arkistoitava kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Mikäli toimeksiantaja ei 
kykene arkistoimaan kantatiedostoa, se 
voidaan arkistoida lääkevirastoon.

Or. en

Perustelu

Kantatiedoston arkistointi voi olla olennaisen tärkeää, jos tulee tilanne, että päättyneitä 
lääketutkimuksia joudutaan käymään läpi jälkikäteen potilaan turvallisuutta koskevien 
huolenaiheiden takia. Arkistoinnin 20 vuodeksi (mihin yhdistetään mahdollisuus arkistoida 
kantatiedosto Euroopan lääkevirastoon) pitäisi riittää vastaamaan potilaan turvallisuutta 
koskeviin huolenaiheisiin. Se ei myöskään tulisi liian kalliiksi pienemmille akateemisille 
lääketutkimuksille.

Tarkistus 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ellei unionin muussa lainsäädännössä 
edellytetä pidempää arkistointia, 

Ellei unionin muussa lainsäädännössä 
edellytetä pidempää arkistointia, 
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toimeksiantajan ja tutkijan on pidettävä 
kliinisen lääketutkimuksen kantatiedoston 
sisältö arkistoituna vähintään viiden
vuoden ajan kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisen jälkeen. Tutkittavien 
potilaskansiot on kuitenkin arkistoitava 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

toimeksiantajan ja tutkijan on pidettävä 
kliinisen lääketutkimuksen kantatiedoston 
sisältö arkistoituna vähintään
kahdenkymmenenviiden vuoden ajan 
kliinisen lääketutkimuksen päättymisen 
jälkeen ja tutkittujen vaikuttavien 
aineiden myyntiluvan koko voimassaolon 
ajan, jos testattavana on myyntiluvan 
saanut tutkimuslääke, ja kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista riippuen.
Tutkittavien potilaskansiot on kuitenkin 
arkistoitava kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska jotkut lääkkeiden pitkäaikaiset vaikutukset ilmaantuvat vasta vuosikymmenten käytön 
jälkeen, on olennaisen tärkeää taata arkistointi pitkän ajan, ainakin niin kauan, kun lääke tai 
jokin sen vaikuttavista aineista on käytössä.

Tarkistus 605
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varustaminen uusilla merkinnöillä, 
uudelleen pakkaaminen taikka käyttöä tai 
pakkaamista edeltävä liuottaminen, jos 
farmaseutit tai muut henkilöt, joilla on 
lainsäädännön mukainen lupa tällaisten 
menettelyiden toteuttamiseen 
jäsenvaltiossa, toteuttavat nämä menettelyt 
sairaaloissa, terveyskeskuksissa tai 
klinikoissa ja jos tutkimuslääkkeet on 
tarkoitettu ainoastaan näiden laitosten 
käyttöön;

a) merkinnöillä varustaminen, 
varustaminen uusilla merkinnöillä,
pakkaaminen, uudelleen pakkaaminen 
taikka käyttöä tai pakkaamista edeltävä 
liuottaminen, jos farmaseutit tai muut 
henkilöt, joilla on lainsäädännön mukainen 
lupa tällaisten menettelyiden 
toteuttamiseen jäsenvaltiossa, toteuttavat 
nämä menettelyt sairaaloissa, 
terveyskeskuksissa tai klinikoissa ja jos 
tutkimuslääkkeet on tarkoitettu ainoastaan 
näiden laitosten käyttöön;

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on selvennys, ja sillä varmistetaan, että esimerkiksi sairaala-apteekit eivät 
jatkossakaan tarvitse valmistuslupaa siihen, että ne valmistavat tiettyjä lääkesekoituksia 
käytettäviksi kliinisissä lääketutkimuksissa toimeksiantajan hyväksytyn tutkimussuunnitelman 
mukaisesti ja pakkaavat sekoituksen ja varustavat sen merkinnöillä.

Tarkistus 606
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) direktiivin 2001/83/EY 3 artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettu lääkkeiden 
valmistaminen.

c) direktiivin 2001/83/EY 3 artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettu tai toimeksiantajan 
toimittaman tutkimussuunnitelman 
mukaisesti tapahtuva lääkkeiden 
valmistaminen.

Or. en


