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Muudatusettepanek 607
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Müügiloaga uuritavad ja täiendavad 
ravimid märgistatakse.

1. Müügiloaga uuritavatel ja täiendavatel
ravimitel ei ole lisamärgistust.

Or. fr

Muudatusettepanek 608
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Müügiloaga uuritavad ja täiendavad 
ravimid märgistatakse

1. Müügiloaga uuritavaid ja täiendavaid
ravimeid täiendavalt ei märgistata. Sellisel 
juhul võib anda osalejatele katse kohta 
kasulikku teavet sisaldava infolehe või 
kaardi ja selgitada neile, et seda tuleb 
kogu aeg kaasas kanda.

Or. en

Selgitus

Kui uuritav ravim on müügiloa hoidja, on erimärgistus tarbetu ja tarbijale kulukas. Seevastu 
uuringus osalejale antud soovitus (GMP 2009 (13. lisa, artikkel 27) kanda endaga alati 
kaasas kaarti, mis näitab, et ta osaleb katses, ja annab katse kohta teatud teavet (vt IV lisa II–
3) ning vajaduse korral ohutuse tagamise soovitusi (nt: antikoagulandi või tähelepanuvõime 
langust põhjustava ainega tehtav katse), oleks tõelist huvi pakkuv praktika.

Muudatusettepanek 609
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vastavalt artikli 63 lõikele 1 või välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 610
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ 
V jaotisele.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 611
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olenemata lõike 1 punktist b, kui 
kliinilise katse konkreetsed asjaolud seda 
nõuavad, et tagada katses osaleja ohutus 
ning kliinilise katse käigus kogutud 
andmete usaldusväärsus ja stabiilsus, 
märgitakse müügiloaga uuritavate 
ravimite välis- ja sisepakendile täiendavad 
tunnusandmed kliinilise katse ja 
kontaktisiku kohta. Välis- ja sisepakendile 
märgitavate täiendavate tunnusandmete 
loetelu on esitatud IV lisas.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 612
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Madala ja keskmise riskiga katsete 
puhul lubatakse apteekidel ravimeid 
ümber pakendada ja uuesti märgistada 
ilma heal tootmistaval põhineva 
konkreetse loata.

Or. en

Muudatusettepanek 613
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgistusel oleva teabe keele määrab 
kindlaks asjaomane liikmesriik. Ravimi 
märgistus võib olla mitmes keeles.

Märgistusel oleva teabe keele määrab 
kindlaks asjaomane liikmesriik ning see 
keel on üks ELi ametlikest keeltest. 
Ravimi märgistus võib olla mitmes keeles.

Or. en

Selgitus

Tarbetute takistuste vältimiseks peaks märgistusel olev teave olema üksnes ELi ametlikes 
keeltes. See ei tohi takistada asjaomastel liikmesriikidel nõuda keele kasutamist, mis ei ole 
selle liikmesriigi ametlik keel, kuid mis on kliinilise katse toimumiskoha lokaliseerimise 
eesmärgil asjakohane. Seda peaksid arvesse võtma ka liikmesriigid, kus kehtib rohkem kui üks 
ELi ametlik keel.

Muudatusettepanek 614
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsor võib delegeerida mõne või kõik 
oma ülesanded eraisikule, ettevõttele, 
asutusele või organisatsioonile. Selline 
delegeerimine ei piira sponsori vastutust.

Sponsor võib delegeerida mõne või kõik 
oma logistilised ülesanded eraisikule, 
ettevõttele, asutusele või organisatsioonile. 
Selline delegeerimine ei piira sponsori 
teaduslikku ja eetilist vastutust.

Or. en

Muudatusettepanek 615
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uurija ja sponsor võivad olla üks ja sama 
isik.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 616
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 vastutavad kõik 
sponsorid ühe sponsori nimetamise eest, 
kelle ülesandeks on

2. Erandina lõikest 1 võivad kõik sponsorid 
nimetada ühe sponsori, kelle ülesandeks 
on

Or. fr

Muudatusettepanek 617
Petru Constantin Luhan
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 vastutavad kõik 
sponsorid ühe sponsori nimetamise eest, 
kelle ülesandeks on

2. Erandina lõikest 1 vastutavad kõik 
sponsorid ühe sponsori nimetamise eest 
ühes või mitmes liikmesriigis, kelle 
ülesandeks on

Or. en

Selgitus

Sponsorid delegeerivad vastutuse sageli riigipõhiselt.

Muudatusettepanek 618
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) rakendada käesoleva määruse artikli 
78 kohaselt võetud meetmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 619
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) rakendada artikli 37 kohaselt võetud 
meetmeid, kui sponsorid seda soovivad.

Or. fr
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Muudatusettepanek 620
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) tsentraliseerida ravimiohutuse 
järelevalve andmed ja täita VII peatükis 
sätestatud kohustusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 621
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsori kontaktisik liidus Sponsori seaduslik esindaja liidus

Or. en

Selgitus

Seadusliku esindaja ja mitte üksnes kontaktisiku olemasolu on vajalik selleks, et hõlbustada 
järelevalvet, kontrolli eelkõige sponsori vastutuse korral, isegi kui see on kehtestatud 
kolmandates riikides.

Muudatusettepanek 622
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kliinilise katse sponsor ei asu Euroopa 
Liidus, tagab ta, et kontaktisik asub 
Euroopa Liidus. Kontaktisikule
edastatakse kogu sponsorile suunatud 

Kui kliinilise katse sponsor ei asu Euroopa 
Liidus, tagab ta, et seaduslik esindaja asub 
Euroopa Liidus. Seaduslikule esindajale
edastatakse kogu sponsorile suunatud 
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teabevahetus, mis toimub käesoleva 
määruse kohaselt. Kontaktisikule edastatud 
teavet käsitletakse sponsorile edastatud 
teabena.

teabevahetus, mis toimub käesoleva 
määruse kohaselt. Seaduslikule esindajale
edastatud teavet käsitletakse sponsorile 
edastatud teabena.

Or. en

Selgitus

Seadusliku esindaja ja mitte üksnes kontaktisiku olemasolu on vajalik selleks, et hõlbustada 
järelevalvet, kontrolli eelkõige sponsori vastutuse korral, isegi kui see on kehtestatud 
kolmandates riikides.

Muudatusettepanek 623
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahju hüvitamine Kindlustus ja kahju hüvitamine

Or. fr

Muudatusettepanek 624
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilise katse, välja arvatud vähesekkuva 
kliinilise katse puhul tagab sponsor, et 
katses osalejale tekitatud kahju hüvitatakse 
vastavalt sponsori ja uurija õigusvastutuse 
suhtes kohaldatavatele õigusnormidele. 
Kahju hüvitamine ei sõltu sponsori või 
uurija finantssuutlikkusest.

Kliinilise katse puhul tagab sponsor, et 
katses osalejale tekitatud kahju hüvitatakse 
vastavalt sponsori ja uurija õigusvastutuse 
suhtes kohaldatavatele õigusnormidele. 
Kahju hüvitamine ei sõltu sponsori või 
uurija finantssuutlikkusest.

Or. el
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Selgitus

Kõigile ravimitele (nii müügiloa saanud kui ka kliinilises katses uuritavatele ravimitele) 
kohaldub põhimõte, et ükski ravim ei ole kõrvaltoimeteta. Sellest tulenevalt ei ole kõrge ja 
madala riskiga uuringute eristamine õigustatud, eriti kui selle kindlaks määramiseks 
puuduvad objektiivsed kriteeriumid.

Muudatusettepanek 625
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilise katse, välja arvatud 
vähesekkuva kliinilise katse puhul tagab 
sponsor, et katses osalejale tekitatud kahju 
hüvitatakse vastavalt sponsori ja uurija 
õigusvastutuse suhtes kohaldatavatele 
õigusnormidele. Kahju hüvitamine ei sõltu 
sponsori või uurija finantssuutlikkusest.

Kõikide kliiniliste katsete puhul tagab 
sponsor, et katses osalejale tekitatud kahju 
hüvitatakse vastavalt sponsori ja uurija 
õigusvastutuse suhtes kohaldatavatele 
õigusnormidele. Kahju hüvitamine ei sõltu 
sponsori või uurija finantssuutlikkusest.

Or. en

Selgitus

Vähesekkuv ei pruugi tähendada alati riskivaba. Ette võib tulla ootamatuid kahjulikke 
tagajärgi ja katsetes osalejatele tuleb maksta sellistel juhtudel hüvitist. Seetõttu tagab sponsor 
hüvitise maksmise kõikide kliiniliste katsete puhul vastavalt artikli 73 lõike 3 teisele lõigule, 
milles on sätestatud, et kindlustustasu põhineb riskitasemel. Vähesekkuvate katsete 
kindlustustasu oleks seetõttu asjakohaselt väike.

Muudatusettepanek 626
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilise katse, välja arvatud vähesekkuva 
kliinilise katse puhul tagab sponsor, et 
katses osalejale tekitatud kahju hüvitatakse 

Kliinilise katse puhul tagab sponsor, et 
katses osalejale tekitatud kahju hüvitatakse 
vastavalt sponsori ja uurija õigusvastutuse 
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vastavalt sponsori ja uurija õigusvastutuse 
suhtes kohaldatavatele õigusnormidele. 
Kahju hüvitamine ei sõltu sponsori või 
uurija finantssuutlikkusest.

suhtes kohaldatavatele õigusnormidele. 
Kahju hüvitamine ei sõltu sponsori või 
uurija finantssuutlikkusest.

Or. en

Selgitus

Vähesekkuvate katsete puhul on mõistlik kohaldada samasuguseid kahjude hüvitamise 
eeskirju nagu teistele katsetelegi. Vastutuse ühe aluspõhimõtte kohaselt on hüvitis tekitatud 
kahjuga proportsionaalne. Seetõttu ei olegi vähesekkuvate katsete väljajätmine üldeeskirjade 
kohaldamisalast õigustatud, võttes arvesse, et hüvitise tase peab vastama kahjude tasemele ja 
mitte sekkumise tasemele. Isegi vähesekkuva katse korral ei tohi välistada tõsise kahju 
põhjustamise võimalust.

Muudatusettepanek 627
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilise katse, välja arvatud 
vähesekkuva kliinilise katse puhul tagab 
sponsor, et katses osalejale tekitatud kahju 
hüvitatakse vastavalt sponsori ja uurija 
õigusvastutuse suhtes kohaldatavatele 
õigusnormidele. Kahju hüvitamine ei sõltu 
sponsori või uurija finantssuutlikkusest.

Kliinilise katse puhul tagab sponsor, et 
katses osalejale tekitatud kahju hüvitatakse 
vastavalt sponsori ja uurija õigusvastutuse 
suhtes kohaldatavatele õigusnormidele. 
Kahju hüvitamine ei sõltu sponsori või 
uurija finantssuutlikkusest.

Or. en

Selgitus

Kui puudub nõue tagada vähesekkuvate kliiniliste katsetega seotud kahjude hüvitamine, mille 
hüvitamist on kehtivate õigusaktide kohaselt taotletud, siis see tähendab, et loa 
saamisjärgsetes mittesekkuvates ohutusuuringutes osalejatel puuduks õigus hüvitisele.

Muudatusettepanek 628
Georgios Koumoutsakos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilise katse, välja arvatud 
vähesekkuva kliinilise katse puhul tagab 
sponsor, et katses osalejale tekitatud kahju 
hüvitatakse vastavalt sponsori ja uurija 
õigusvastutuse suhtes kohaldatavatele 
õigusnormidele. Kahju hüvitamine ei sõltu 
sponsori või uurija finantssuutlikkusest.

Kliiniliste katsete puhul tagab sponsor, et 
katses osalejale tekitatud kahju hüvitatakse 
vastavalt sponsori ja uurija õigusvastutuse 
suhtes kohaldatavatele õigusnormidele. 
Kahju hüvitamine ei sõltu sponsori või 
uurija finantssuutlikkusest.

Or. el

Muudatusettepanek 629
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilise katse, välja arvatud vähesekkuva 
kliinilise katse puhul tagab sponsor, et 
katses osalejale tekitatud kahju hüvitatakse 
vastavalt sponsori ja uurija õigusvastutuse 
suhtes kohaldatavatele õigusnormidele. 
Kahju hüvitamine ei sõltu sponsori või 
uurija finantssuutlikkusest.

Kliinilise katse, välja arvatud vähesekkuva 
kliinilise katse puhul tagab sponsor, et 
katses osalejale tekitatud kahju hüvitatakse 
vastavalt sponsori ja uurija õigusvastutuse 
suhtes kohaldatavatele õigusnormidele. 
Kahju hüvitamine ei sõltu sponsori või 
uurija finantssuutlikkusest, hüvitatakse 
isegi otse, sponsorile või uurijale eelnevat 
vastutust kehtestamata. Hüvitis võib katta 
ka arstiabi kulud seoses pika- või 
keskpikaajaliste kehavigastuste, valu ja 
kannatustega. Selleks et hõlbustada 
patsientide juurdepääsu hüvitissüsteemile, 
esitatakse patsiendile selge ja kättesaadav 
teave hüvitissüsteemi piirangute ja 
tingimuste kohta. 

Or. en

Selgitus

Praeguses riikliku ja rahvusvahelise tasandi õigusraamistikus on kehtestatud, et hüvitis võib 
koosneda rahasummast, mis on ette nähtud psühholoogiliste ja sotsiaalsete ja majanduslike 



AM\928650ET.doc 13/63 PE506.162v01-00

ET

kahjude hüvitamiseks, ja see võib katta arstiabi kulud seoses pika- või keskpikaajaliste 
kehavigastustega. Lisaks näitab doktriin, et uuringutes osalejatel on üsna raske hüvitisele 
siseriiklike õigusnormide alusel juurde pääseda, muuhulgas mitmete piirangute ja tingimuste 
tõttu, mis ei ole katse alguses teada. 

Muudatusettepanek 630
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilise katse, välja arvatud vähesekkuva 
kliinilise katse puhul tagab sponsor, et 
katses osalejale tekitatud kahju hüvitatakse 
vastavalt sponsori ja uurija õigusvastutuse 
suhtes kohaldatavatele õigusnormidele. 
Kahju hüvitamine ei sõltu sponsori või 
uurija finantssuutlikkusest.

Kliinilise katse, välja arvatud vähesekkuva 
kliinilise katse puhul tagab sponsor, et 
katses osalejale tekitatud kahju hüvitatakse 
vastavalt sponsori ja uurija õigusvastutuse 
suhtes kohaldatavatele õigusnormidele, 
muu hulgas kindlustuse abil. Kahju 
hüvitamine ei sõltu sponsori või uurija 
finantssuutlikkusest.

Kahju hüvitamisel kindlustuse kaudu võib 
sponsor hõlmata ühe kindlustuspoliisiga 
samas liikmesriigis toimuvat ühte või 
mitut kliinilist katset. 

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et äriline kindlustus jääb võimaluseks koos riikliku hüvitamissüsteemiga.
Lisaks vähendab ühe kindlustuspoliisiga mitme kliinilise katse hõlmamise lubamine ühes 
liikmesriigis kindlustuskulusid.

Muudatusettepanek 631
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsor peab tagama, et kõik tema 
kliinilised katsed oleksid kaetud 
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kindlustusega kooskõlas asjaomastes 
liikmesriikides kehtivate õigusaktidega.
Kõik asjaomased liikmesriigid kehtestavad 
kindlustussüsteemi kulude ulatuses, 
vastavalt nende territooriumil läbiviidava 
kliinilise katse riski tasemele.
Madala riskitasemega kliiniliste katsete ja 
keskmise riskitasemega kliiniliste katsete 
korral, milles kasutatakse ravirežiime, 
mida toetavad avaldatud tõendid ja/või 
akadeemiliste ühenduste või 
ametiasutuste välja antud ravi 
standardsuunised, reguleerib kliinilises 
katses osaleja kantud mis tahes kahju 
hüvitamist asjaomases liikmesriigis kehtiv 
hüvitamise üldine kord.

Or. fr

Muudatusettepanek 632
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 73 välja jäetud
Riiklik hüvitamismehhanism

1. Liikmesriik kehtestab riikliku 
hüvitamismehhanismi kahju 
hüvitamiseks, nagu on osutatud 
artiklis 72.
2. Sponsorit loetakse artikli 72 sätetele 
vastavaks, kui ta kasutab asjakohase 
liikmesriigi riikliku 
hüvitamismehhanismi.
3. Riikliku hüvitamismehhanismi 
kasutamine on tasuta, kui loataotluse 
esitamisel kliinilise katse jaoks ei olnud 
objektiivsetel põhjustel kavas kasutada 
seda kliinilist katset ravimi müügiloa 
taotlemisel.



AM\928650ET.doc 15/63 PE506.162v01-00

ET

Kõigi muude kliiniliste katsete puhul võib 
riikliku hüvitamismehhanismi kasutamise 
eest nõuda tasu. Liikmesriik kehtestab 
tasu suuruse lähtudes mittetulunduslikest 
eesmärkidest ning võttes arvesse kliinilise 
katsega seotud riski, võimalikku kahju ja 
selle tõenäosust.

Or. el

Selgitus

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

Muudatusettepanek 633
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 73 välja jäetud
Riiklik hüvitamismehhanism

1. Liikmesriik kehtestab riikliku 
hüvitamismehhanismi kahju 
hüvitamiseks, nagu on osutatud 
artiklis 72.
2. Sponsorit loetakse artikli 72 sätetele 
vastavaks, kui ta kasutab asjakohase 
liikmesriigi riikliku 
hüvitamismehhanismi.
3. Riikliku hüvitamismehhanismi 
kasutamine on tasuta, kui loataotluse 
esitamisel kliinilise katse jaoks ei olnud 
objektiivsetel põhjustel kavas kasutada 
seda kliinilist katset ravimi müügiloa 
taotlemisel.
Kõigi muude kliiniliste katsete puhul võib 
riikliku hüvitamismehhanismi kasutamise 
eest nõuda tasu. Liikmesriik kehtestab 
tasu suuruse lähtudes mittetulunduslikest 
eesmärkidest ning võttes arvesse kliinilise 
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katsega seotud riski, võimalikku kahju ja 
selle tõenäosust.

Or. el

Muudatusettepanek 634
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik kehtestab riikliku 
hüvitamismehhanismi kahju hüvitamiseks, 
nagu on osutatud artiklis 72.

1. Kliiniliste katsete puhul, mida 
müügiloa taotluse esitamise ajal ei 
kavandatud kasutada ravimi müügiloa 
saamiseks, kehtestab liikmesriik riikliku 
hüvitamismehhanismi kahju hüvitamiseks, 
nagu on osutatud artiklis 72.

Riikliku hüvitamissüsteemi kasutamine 
on tasuta või nominaalse tasu eest.

Or. en

Selgitus

Esineb ebaselgusi selles osas, kuidas selline süsteem toimiks ja kuidas seda rahastataks. Igal 
juhul tuleks juurdepääsu riiklikule hüvitamissüsteemile piirata mitteärilise eesmärgiga 
kliiniliste katsetega. Tõelise lisandväärtuse saamiseks peaks süsteem olema kas täiesti tasuta 
või mõõduka tasu (nominaalne tasu) eest. Ärilist kindlustussüsteemi ei tohi panna 
konkureerima riikliku süsteemiga, mille eesmärk ei ole kasumit teenida, sest see võib 
kindlustajad turult välja tõrjuda.

Muudatusettepanek 635
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik kehtestab riikliku 
hüvitamismehhanismi kahju hüvitamiseks, 

1. Liikmesriik kehtestab riikliku 
hüvitamismehhanismi kahju hüvitamiseks, 
nagu on osutatud artiklis 72. Komisjon 
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nagu on osutatud artiklis 72. koostab selleks üksikasjalikud suunised.

Or. sl

Muudatusettepanek 636
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik kehtestab riikliku 
hüvitamismehhanismi kahju hüvitamiseks, 
nagu on osutatud artiklis 72.

1. Liikmesriik võib kehtestada riikliku 
hüvitamismehhanismi kahju hüvitamiseks, 
nagu on osutatud artiklis 72.

Or. fr

Muudatusettepanek 637
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sponsorit loetakse artikli 72 sätetele 
vastavaks, kui ta kasutab asjakohase 
liikmesriigi riikliku 
hüvitamismehhanismi.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 638
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riikliku hüvitamismehhanismi välja jäetud
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kasutamine on tasuta, kui loataotluse 
esitamisel kliinilise katse jaoks ei olnud 
objektiivsetel põhjustel kavas kasutada 
seda kliinilist katset ravimi müügiloa 
taotlemisel.
Kõigi muude kliiniliste katsete puhul võib 
riikliku hüvitamismehhanismi kasutamise 
eest nõuda tasu. Liikmesriik kehtestab 
tasu suuruse lähtudes mittetulunduslikest 
eesmärkidest ning võttes arvesse kliinilise 
katsega seotud riski, võimalikku kahju ja 
selle tõenäosust.

Or. en

Selgitus

Juurdepääsu riiklikule hüvitussüsteemile tuleks sponsorite jaoks piirata mitteärilisel 
eesmärgil tehtavate kliiniliste katsetega. Ülejäänud tekst on viidud lõikesse 1.

Muudatusettepanek 639
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli eelmise lõike kohaselt 
loetakse sponsorit artikli 72 sätetele 
vastavaks, kui ta kasutab asjakohase 
liikmesriigi riikliku 
hüvitamismehhanismi.

Or. fr

Muudatusettepanek 640
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi muude kliiniliste katsete puhul võib 
riikliku hüvitamismehhanismi kasutamise 
eest nõuda tasu. Liikmesriik kehtestab 
tasu suuruse lähtudes mittetulunduslikest 
eesmärkidest ning võttes arvesse kliinilise 
katsega seotud riski, võimalikku kahju ja 
selle tõenäosust.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 641
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hüvitismehhanismidele juurdepääsu 
võimaldamise eesmärgil esitatakse 
katsetes osalejatele piisav ja põhjalik teave 
piirangute ja tingimuste kohta.

Or. en

Selgitus

Praeguses riikliku ja rahvusvahelise tasandi õigusraamistikus on kehtestatud, et hüvitis võib 
koosneda rahasummast, mis on ette nähtud psühholoogiliste ja sotsiaalsete ja majanduslike 
kahjude hüvitamiseks, ja see võib katta arstiabi kulud seoses pika- või keskpikaajaliste 
kehavigastustega. Lisaks näitab doktriin, et uuringutes osalejatel on üsna raske hüvitisele 
siseriiklike õigusnormide alusel juurde pääseda, muuhulgas mitmete piirangute ja tingimuste 
tõttu, mis ei ole katse alguses teada.

Muudatusettepanek 642
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ta võib muuta kliinilise katse kõiki 
aspekte.

c) ta võib muuta kliinilise katse kõiki 
aspekte. Kui meetmed puudutavad 
artikliga 6 hõlmatud aspekte, järgib ta 
artiklites 18–19 kirjeldatud 
hindamisprotsessi. 

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriigil oleks igal hetkel katse ühepoolse muutmise võimalus, kaotaks kogu 
hindamine mõtte. 

Muudatusettepanek 643
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Mitteärilised sponsorid vabastatakse 
inspekteerimistasudest, kui need on 
kehtestatud.

Or. en

Selgitus

Mitteärilistele sponsoritele ei tohiks panna kohustust nende tasude maksmiseks, mis võivad 
kergesti moodustada 10 % akadeemilise kliinilise katse eelarvest. 

Muudatusettepanek 644
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriik, kelle vastutusel 5. Liikmesriik, kelle vastutusel 
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inspekteerimine läbi viidi, koostab pärast 
inspektsiooni inspekteerimisakti. 
Liikmesriik teeb inspekteerimisakti 
kättesaadavaks asjaomase kliinilise katsega 
seotud sponsorile ja saadab selle ELi 
portaali kaudu ELi andmebaasi.

inspekteerimine läbi viidi, koostab pärast 
inspektsiooni inspekteerimisakti. 
Liikmesriik teeb inspekteerimisakti 
kättesaadavaks asjaomase kliinilise katsega 
seotud sponsorile ja saadab selle ELi 
portaali kaudu ELi andmebaasi, kus see on 
üldsusele kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Kliinilises katses osalejatel on õigus teada, kas katse on viidud läbi määruse kohaselt, et neil 
oleks võimalik soovi korral oma nõusolek tagasi võtta. Lisaks teostatakse kõnealuseid 
inspekteerimisi üldsuse huvides ja inspektsioonide eest makstakse sageli riigi rahaga, seetõttu 
tuleks akt teha üldsusele kättesaadavaks. 

Muudatusettepanek 645
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsorile inspekteerimisakti 
kättesaadavaks tegemisel tagab esimeses 
lõigus osutatud liikmesriik 
konfidentsiaalsuse kaitse.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kliinilises katses osalejatel on õigus teada, kas katse on viidud läbi määruse kohaselt, et neil 
oleks võimalik soovi korral oma nõusolek tagasi võtta. Lisaks teostatakse kõnealuseid 
inspekteerimisi üldsuse huvides ja inspektsioonide eest makstakse sageli riigi rahaga, seetõttu 
tuleks akt teha üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 646
Anna Rosbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kas liikmesriigid jälgivad 
nõuetekohaselt vastavust käesolevale 
määrusele;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See lõige annaks komisjonile volituse kontrollida, kas liikmesriigid vastavad määruse 
nõuetele. Komisjon ei selgita, miks selline volitus on lisatud olemasolevatele vahenditele 
liikmesriikide nõuetele vastavuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 647
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kas kolmandates riikides teostatud 
kliiniliste katsete suhtes kohaldatav 
õigussüsteem tagab vastavuse käesoleva 
määruse artikli 25 lõikele 3.

c) kas kolmandates riikides teostatud 
kliiniliste katsete suhtes kohaldatav 
õigussüsteem tagab vastavuse käesoleva 
määruse artikli 25 lõikele 5.

Or. fr

Selgitus

Viidet artiklile 25 tuleks parandada. Väljaspool liitu tehtavaid kliinilisi katseid käsitleb lõige 
5, mitte lõige 3.

Muudatusettepanek 648
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kas kolmandates riikides teostatud 
kliiniliste katsete suhtes kohaldatav 
õigussüsteem tagab vastavuse käesoleva 
määruse artikli 25 lõikele 5.

Or. en

Selgitus

Tagada tuleks artikli 25 lõike 5 vastavus kavandatavale määrusele. Komisjon peaks 
kontrollima vastavust kavandatava määruse artiklis 3 määratletud põhimõtetele, kui kliiniline 
katse teostatakse kolmandates riikides.

Muudatusettepanek 649
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib korraldada 
inspekteerimisi, kui ta seda vajalikuks 
peab.

2. Komisjon võib korraldada
inspekteerimisi, kui ta seda vajalikuks 
peab. Komisjoni inspekteerimisakti 
kokkuvõte tehakse ELi andmebaasis 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Kõnealuseid inspekteerimisi teostataks üldsuse huvides, seetõttu tuleks akt teha üldsusele 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 650
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mitteärilisel eesmärgil tegutsevad 
sponsorid vabastatakse 
inspekteerimistasudest, kui neid 
kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Mitteärilisel eesmärgil tegutsevaid sponsoreid ei tohiks kohustada maksma neid tasusid, mis 
võivad vabalt moodustada 10 % akadeemilise kliinilise katse eelarvest.

Muudatusettepanek 651
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon loob ja haldab liidu tasandil 
portaali, mis on käesoleva määruse 
kohaselt ainus kliiniliste katsetega seotud 
teabe- ja andmesisestusportaal.

Euroopa Ravimiamet loob ja haldab 
komisjoni nimel liidu tasandil portaali, mis 
on käesoleva määruse kohaselt ainus 
kliiniliste katsetega seotud teabe- ja 
andmesisestusportaal.

Or. en

Muudatusettepanek 652
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon loob ja haldab liidu tasandil 
portaali, mis on käesoleva määruse 
kohaselt ainus kliiniliste katsetega seotud 
teabe- ja andmesisestusportaal.

Komisjon loob ja haldab liidu tasandil 
portaali, mis on käesoleva määruse 
kohaselt ainus kliiniliste katsetega seotud 
teabe- ja andmesisestusportaal. Portaali 
tehniline teostus peab võimaldama lihtsat 
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kasutatavust ning olema uuenduslik, et 
vältida asjatut tööd.

Or. fi

Muudatusettepanek 653
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi portaal lingitakse [meditsiiniseadmeid 
ja in vitro meditsiiniseadmeid 
käsitlevates] määrustes viidatud 
andmebaasidega nii, et ühe või mõlema 
määruse kohaldamisalasse kuuluva 
kliiniliste katsete sponsoritel on 
infovahetuseks vaid üks liides, vältimaks 
esitatava teabe ja dokumentide 
dubleerimist.

Or. en

Selgitus

Mõned kliinilised katsed võivad kuuluda mitme ELi määruse kohaldamisalasse, milles kõigis 
nõutakse sarnaseid dokumente ja registreerimist andmebaasis, mis on iga määruse puhul 
erinev. Kliiniliste uuringute ergutamiseks tuleks peaks kogu suhtlus toimuma ühe portaali 
kaudu. Seda portaali tuleks kasutada kõigi, ka riiklike kliiniliste katsete puhul, kuna see on 
ainus viis vältida olukorda, kus liikmesriigid loovad dubleerivaid platvorme. Samuti on 
võimalik, et mõnede katsete korral tuleb hilisemas etapis kaasata teine või kolmas liikmesriik, 
et ootamatult keerulise patsientiderühma puhul saavutada vajalik uuritavate arv.

Muudatusettepanek 654
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi portaali kaudu esitatud andmeid ja 
teavet säilitatakse artiklis 78 osutatud ELi 

ELi portaali kaudu esitatud andmeid ja 
teavet säilitatakse artiklis 78 osutatud ELi 
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andmebaasis. andmebaasis. Portaali kasutamine on 
võimalik ka ainult kohalikus riigikeeles 
selliste katsete puhul, mis ei ulatu mitme 
liikmesriigi territooriumile.

Or. fi

Muudatusettepanek 655
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob ja haldab liidu tasandi 
andmebaasi (edaspidi „ELi andmebaas”).
Komisjon on andmebaasi vastutav töötleja.

1. Euroopa Ravimiamet loob ja haldab 
komisjoni nimel liidu tasandi andmebaasi 
(edaspidi „ELi andmebaas”). Euroopa 
Ravimiamet on andmebaasi vastutav 
töötleja.

Or. en

Muudatusettepanek 656
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi andmebaas võimaldab liikmesriikide 
pädevatel asutustel teha koostööd sellises 
ulatuses, mis on vajalik käesoleva määruse 
kohaldamiseks, ning otsida teavet 
konkreetsete kliiniliste katsete kohta. 
Samuti võimaldab see sponsoritel viidata 
varasematele taotlustele kliiniliste katsete 
lubamiseks või oluliseks muutmiseks.

2. ELi andmebaas võimaldab liikmesriikide 
pädevatel asutustel teha koostööd sellises 
ulatuses, mis on vajalik käesoleva määruse 
kohaldamiseks, ning otsida teavet 
konkreetsete kliiniliste katsete kohta. 
Samuti võimaldab see sponsoritel viidata 
varasematele taotlustele kliiniliste katsete 
lubamiseks või oluliseks muutmiseks. 
Andmebaasis sisalduv üldsusele 
kättesaadav teave aitab kaasa rahvatervise 
kaitsmisele ja edendab Euroopa 
meditsiinialase teadustegevuse 
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innovatsioonivõimekust, tunnustades 
samas sponsorite seaduslikke 
majandushuvisid.

Or. en

Selgitus

Andmebaas peaks võimaldama täita käesoleva määruse eesmärke, mis on suunatud 
rahvatervise kaitsmisele ning Euroopa meditsiinialase teadustegevuse võimekuse ja 
konkurentsivõime parandamisele.

Muudatusettepanek 657
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi andmebaas võimaldab liikmesriikide 
pädevatel asutustel teha koostööd sellises 
ulatuses, mis on vajalik käesoleva määruse 
kohaldamiseks, ning otsida teavet 
konkreetsete kliiniliste katsete kohta. 
Samuti võimaldab see sponsoritel viidata 
varasematele taotlustele kliiniliste katsete 
lubamiseks või oluliseks muutmiseks.

2. ELi andmebaas võimaldab liikmesriikide 
pädevatel asutustel teha koostööd sellises 
ulatuses, mis on vajalik käesoleva määruse 
kohaldamiseks, ning võimaldab üldsusel 
otsida teavet konkreetsete kliiniliste katsete 
kohta ning kodanikel ja kutsetöötajatel 
teha teadvaid otsuseid ravimite kohta. 
Samuti võimaldab see sponsoritel viidata 
varasematele taotlustele kliiniliste katsete 
lubamiseks või oluliseks muutmiseks.

Or. en

Selgitus

Lisaks parema koostöö võimaldamisele liikmesriikide vahel tuleks andmebaas luua ka 
kavatsusega pakkuda nii kodanikele, arstidele kui sõltumatutele teadlastele teavet, mis 
võimaldab neil teha teadvaid otsuseid oma tervise kohta.

Muudatusettepanek 658
Corinne Lepage



PE506.162v01-00 28/63 AM\928650ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi andmebaas võimaldab liikmesriikide 
pädevatel asutustel teha koostööd sellises 
ulatuses, mis on vajalik käesoleva määruse 
kohaldamiseks, ning otsida teavet 
konkreetsete kliiniliste katsete kohta. 
Samuti võimaldab see sponsoritel viidata 
varasematele taotlustele kliiniliste katsete 
lubamiseks või oluliseks muutmiseks.

2. ELi andmebaas võimaldab liikmesriikide 
pädevatel asutustel teha koostööd sellises 
ulatuses, mis on vajalik käesoleva määruse 
kohaldamiseks, ning otsida teavet 
konkreetsete kliiniliste katsete kohta. 
Samuti võimaldab see sponsoritel viidata 
varasematele taotlustele kliiniliste katsete 
lubamiseks või oluliseks muutmiseks. 
Samuti võimaldab see ELi kodanikel 
pääseda juurde kliinilisele teabele 
ravimite kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 659
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi andmebaas võimaldab liikmesriikide 
pädevatel asutustel teha koostööd sellises 
ulatuses, mis on vajalik käesoleva määruse 
kohaldamiseks, ning otsida teavet 
konkreetsete kliiniliste katsete kohta. 
Samuti võimaldab see sponsoritel viidata 
varasematele taotlustele kliiniliste katsete 
lubamiseks või oluliseks muutmiseks.

2. ELi andmebaas võimaldab liikmesriikide 
pädevatel asutustel teha koostööd sellises 
ulatuses, mis on vajalik käesoleva määruse 
kohaldamiseks, ning otsida teavet 
konkreetsete kliiniliste katsete kohta. 
Samuti võimaldab see sponsoritel viidata 
varasematele taotlustele kliiniliste katsete 
lubamiseks või oluliseks muutmiseks. 
Samuti võimaldab see üldsust teavitada.

Or. fr

Muudatusettepanek 660
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmed kliinilise katse kohta tehakse 
Euroopa Liidu andmebaasis üldsusele 
kättesaadavaks kahe aasta jooksul alates 
kliinilise katse lõpetamisest, nagu on 
sätestatud artikli 34 lõike 3 teises lõigus.

Or. fr

Muudatusettepanek 661
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ELi andmebaas on üldsusele 
kättesaadav, välja arvatud seal sisalduvad 
andmed, mille täielik või osaline 
konfidentsiaalsus on õigustatud järgmistel 
põhjustel:

3. ELi andmebaas on üldsusele 
kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Tegelikuks läbipaistvuseks ja juurdepääsu tagamiseks sõltumatutele teadlastele teha 
randomiseeritud katseid ja meta-analüüse, peaks andmebaas olema üldsusele juurdepääsetav.

Muudatusettepanek 662
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– määruse (EÜ) nr 45/2001 kohase 
isikuandmete kaitse tagamine;

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

See erand täielikust läbipaistvusest on artikli 78 lõike 5 tõttu liigne.

Muudatusettepanek 663
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konfidentsiaalsete kaubanduslike 
andmete kaitse tagamine;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa ombudsmani arvamuse kohaselt ei sisalda kliinilise uuringu aruanne midagi, mida 
saaks pidada kaubanduslikult konfidentsiaalseks (soovituse projekt 2560/2007/BEH). Lisaks 
peaksid rahvatervise huvid ja kodanike õigus teada kaaluma üles kaubandusliku 
konfidentsiaalsuse mis tahes põhjenduse. Uuritavad osalevad vabatahtlikult ühiskonna ja 
tulevaste patsientide heaks, aga mitte konkreetse ravimifirma heaks.

Muudatusettepanek 664
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Cristian 
Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konfidentsiaalsete kaubanduslike 
andmete kaitse tagamine;

– konfidentsiaalsete kaubanduslike 
andmete kaitse tagamine, eelkõige kui 
teave puudutab selliseid kliinilisi katseid, 
millega kavatsetakse toetada müügiloa 
taotlust seoses näidustustega, mille kohta 
ei ole luba veel antud;

Or. en
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Selgitus

Andmebaas ei tohiks takistada intellektuaal- või tööstusomandi kaitse pakkumist ega 
sponsoril saada kasu oma uuringutulemustest.

Muudatusettepanek 665
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konfidentsiaalsete kaubanduslike 
andmete kaitse tagamine;

– konfidentsiaalsete kaubanduslike 
andmete kaitse tagamine, eelkõige võttes 
arvesse tootele loa andmise hetkeseisu;

Or. en

Muudatusettepanek 666
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikide poolt tõhusa järelevalve 
tagamine kliinilise katse teostamise üle.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kliiniliste katsete andmed on teadusandmed ja kuuluvad seega ennekõike üldsusele. 
Rahvatervise huvid peaksid olema ülekaalukad. Tegelikuks läbipaistvuseks ja juurdepääsu 
tagamiseks sõltumatutele teadlastele teha randomiseeritud katseid ja meta-analüüse, peaks 
andmebaas olema üldsusele juurdepääsetav.

Muudatusettepanek 667
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sellise konfidentsiaalse teadusteabe 
kaitse, mida ei ole veel esimest korda 
teadusliku väljaande teemana avaldatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 668
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kliinilise katse kokkuvõte avaldatakse 
artikli 34 kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 669
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Katses osaleja isikuandmeid ei tehta 
avalikkusele kättesaadavaks.

5. Katses osaleja isikuandmeid, 
konfidentsiaalset kaubanduslikku teavet 
või intellektuaalomandi kaitset ohustavat 
teavet ei tehta avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et käesoleva määrusega säilitatakse Euroopa teadlaste lisandväärtus ja 
asjatundlikkus ning nende seaduslikud huvid saada kasu kliinilise katse väljatöötamiseks 
kasutatud investeeringute tulemustest.



AM\928650ET.doc 33/63 PE506.162v01-00

ET

Muudatusettepanek 670
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Sponsor ajakohastab pidevalt ELi 
andmebaasis olevat teavet kliiniliste 
katsete kõigi muudatuste kohta, ka nende 
kohta, mis ei ole olulised muudatused, kuid 
on vajalikud kliinilise katse üle järelevalve 
teostamiseks liikmesriikide poolt.

6. Sponsor ajakohastab regulaarselt ELi 
andmebaasis olevat teavet, mis on oluline 
katsete või avaliku huvi seisukohast,
kliiniliste katsete kõigi muudatuste kohta, 
ka nende kohta, mis ei ole olulised 
muudatused, kuid on vajalikud kliinilise 
katse üle järelevalve teostamiseks 
liikmesriikide poolt.

Or. fi

Muudatusettepanek 671
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
andmesubjekt võib tõhusalt kasutada oma 
õigust saada teavet, tutvuda andmetega, 
teha parandusi ja esitada vastuväiteid 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 ning 
riiklike andmekaitsealaste õigusaktidega, 
millega rakendatakse direktiivi 95/46/EÜ. 
Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
andmesubjekt võib tõhusalt kasutada oma 
õigust pääseda juurde endaga seotud 
andmetele ning parandada ja kustutada 
ebaõigeid või ebatäpseid andmeid. 
Vastavalt oma pädevusele tagavad 
komisjon ja liikmesriigid, et vigased ja 
ebaseaduslikult töödeldud isikuandmed 
kustutatakse kooskõlas kohaldatavate 
õigusaktidega. Parandused ja kustutamised 

7. Komisjon, Euroopa Ravimiamet ja 
liikmesriigid tagavad, et andmesubjekt 
võib tõhusalt kasutada oma õigust saada 
teavet, tutvuda andmetega, teha parandusi 
ja esitada vastuväiteid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 45/2001 ning riiklike 
andmekaitsealaste õigusaktidega, millega 
rakendatakse direktiivi 95/46/EÜ. 
Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
andmesubjekt võib tõhusalt kasutada oma 
õigust pääseda juurde endaga seotud 
andmetele ning parandada ja kustutada 
ebaõigeid või ebatäpseid andmeid. 
Vastavalt oma pädevusele tagavad 
komisjon, Euroopa Ravimiamet ja 
liikmesriigid, et vigased ja ebaseaduslikult 
töödeldud isikuandmed kustutatakse 
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tehakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte 
hiljem kui 60 päeva pärast taotluse 
esitamist andmesubjekti poolt.

kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. 
Parandused ja kustutamised tehakse nii 
kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 
60 päeva pärast taotluse esitamist 
andmesubjekti poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 672
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Müügiloa taotluse ühisesse tehnilisse 
dokumenti lisatakse hüperlink ameti 
andmebaasis olevate uuringute kliinilise 
uuringu aruannetele ja see lisatakse ka 
avalikku hindamisaruandesse.

Or. en

Muudatusettepanek 673
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Käesolev määrus ei piira liikmesriikide 
võimalust nõuda käesolevas määruses 
sätestatud tegevuste eest tasu, tingimusel, 
et tasu määramine on läbipaistev ja toimub 
kulude katmise põhimõttel.

Käesolev määrus ei piira liikmesriikide 
võimalust nõuda käesolevas määruses 
sätestatud tegevuste eest tasu, tingimusel, 
et tasu määramine on läbipaistev ja toimub 
kulude katmise põhimõttel. Liikmesriigid 
võivad mittekasumliku eesmärgiga 
kliinilistele katsetele kehtestada 
vähendatud tasu.

Or. en



AM\928650ET.doc 35/63 PE506.162v01-00

ET

Selgitus

Mittekasumliku eesmärgiga kliinilistele katsetele tuleks teha soodustusi rahalistest 
kohustustest.

Muudatusettepanek 674
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üks makse ühe tegevuse eest liikmesriigi 
kohta

Makse ühe tegevuse eest liikmesriigi kohta

Or. el

Selgitus

Tasude kehtestamine on üksnes riiklik küsimus.

Muudatusettepanek 675
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik ei nõua II ja III peatükis 
osutatud hindamise eest maksmist eraldi
mitmele hindamises osalevale asutusele.

Liikmesriik nõuab II ja III peatükis 
osutatud hindamise eest maksmist 
erinevatele hindamises osalevatele 
asutustele, kooskõlaliselt iga liikmesriigi 
praktikaga.

Or. el

Selgitus

Tasude kehtestamine on üksnes riiklik küsimus.
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Muudatusettepanek 676
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriik ei nõua II ja III peatükis
osutatud hindamise eest maksmist eraldi 
mitmele hindamises osalevale asutusele.

Liikmesriik ei nõua II, III ja VII peatükis
osutatud hindamise eest maksmist eraldi 
mitmele hindamises osalevale asutusele.

Liikmesriigid kaaluvad mitteärilisel 
eesmärgil tegutsevate sponsorite 
vabastamist nendest tasudest.

Or. en

Selgitus

Artiklisse 83 tuleb lisada ka viide VII peatükile, kuna ka ohutusaruannete puhul kehtivad 
tasud. Lisaks ei peaks mitteärilisel eesmärgil tegutsevad sponsorid olema kohustatud neid 
tasusid maksma, nagu see paljudes liikmesriikides juba ka on.

Muudatusettepanek 677
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 27, 42, 60 ja 67 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

2. Artiklites 27, 42, 60 ja 67 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile 5 aastaks alates käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast. Komisjon 
esitab delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt üheksa kuud enne 
viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, 
tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Or. en
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Muudatusettepanek 678
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Danuta Maria Hübner, Alojz Peterle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus ei piira riikide 
õigusaktide kohaldamist, millega 
keelustatakse või piiratakse mis tahes 
konkreetset tüüpi inimrakke või loomseid 
rakke sisaldavate, neist koosnevate või 
neist saadud ravimite müüki, tarnimist või 
kasutamist põhjendustel, mida ei ole 
käesolevas määruses käsitletud. 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma 
asjakohastest õigusaktidest.

Käesolev määrus ei piira riikide 
õigusaktide kohaldamist, millega 
keelustatakse või piiratakse mis tahes 
konkreetset tüüpi inimrakke või loomseid 
rakke sisaldavate, neist koosnevate või 
neist saadud ravimite müüki, tarnimist või 
kasutamist põhjendustel, mida ei ole 
käesolevas määruses käsitletud. 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma 
asjakohastest õigusaktidest. Teha ei tohi 
geeniteraapia katseid, mille tulemuseks on 
katse subjekti algse geneetilise identiteedi 
muutmine.

Or. en

Selgitus

Määrus ei tohi kehtivast direktiivist maha jääda. Seetõttu peaksime kasutama olemasoleva 
direktiivi sõnastust.

Muudatusettepanek 679
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ravimiuuringus osaleja jaoks on uuritav 
ravim tasuta

Ravimiuuringus osaleja jaoks on kliinilised 
katsed tasuta

Or. en
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Muudatusettepanek 680
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks liikmesriikide pädevust 
oma tervishoiupoliitika määratlemisel ning 
tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel 
ning kättesaadavaks muutmisel, ei nõuta 
katses osalejalt uuritava ravimi eest tasu.

Ilma et see piiraks liikmesriikide pädevust 
oma tervishoiupoliitika määratlemisel ning 
tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel 
ning kättesaadavaks muutmisel, ei nõuta 
katses osalejalt kliinilise katse ja 
vähesekkuva kliinilise katse eest tasu.

Or. en

Selgitus

Peamise eetilise põhimõttena tuleb sätestada, et kliiniliste katsete kulusid ei kanna kliinilises 
katses osalejad. Seetõttu on vaja laiendada käesoleva artikli kohaldamisala uuritavatelt 
ravimitelt kõigile kliinilise katse kuludele.

Muudatusettepanek 681
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mis tahes heakskiitu või luba või 
dokumentide esitamise nõuet, mis kuulub 
lõigetes 1 ja 2 osutatud määruste 
kohaldamisalasse, käsitletakse käesoleva 
määruse II peatüki kohase loamenetluse 
raames ja sellega hõlmatuna.

Or. en

Selgitus

Mis tahes andmekaitseasutuse teatis või luba, mida on iga projekti puhul eraldi vaja, peaks 
olema hõlmatud loamenetlusega ja olema samade tähtaegadega.
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Muudatusettepanek 682
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 91 a
Läbivaatamine

Komisjon esitab viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist ja seejärel 
iga viie aasta järel Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande käesoleva määruse 
kohaldamise kohta, mis sisaldab 
põhjalikku teavet käesoleva määruse 
kohaselt lubatud eri liiki kliiniliste katsete 
kohta. Asjakohasel juhul esitab komisjon 
aruandel põhineva seadusandliku 
ettepaneku, et ajakohastada käesoleva 
määruse sätteid.

Or. en

Selgitus

Tehnika ja meditsiiniliste teadmiste edusammud tähendavad, et kliinilised katsed arenevad 
tormiliselt. Läbivaatamisklausliga tagatakse, et määrused reageerivad vajalikele 
muudatustele kiiresti.

Muudatusettepanek 683
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 91 a
Määruse läbivaatamine

Käesoleva määruse jõustumisel esitab 
komisjon iga viie aasta järel Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, kus 
antakse ülevaate käesoleva määruse 
praktilise rakendamise kohta. Kõnealuses 
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aruandes hindab komisjon käesoleva 
määruse rakendamise mõju teaduse ja 
tehnika arengule ning 
kohandamismeetmeid, et säilitada 
Euroopa kliiniliste uuringute 
konkurentsivõime.

Or. fr

Selgitus

Tuleb nõuda, et komisjon hindaks korrapäraselt ja üksikasjalikult määruse mõju Euroopa 
kliinilistele uuringutele. Eesmärk on tagada, et käesolev määrus aitaks edendada teadust ja 
tehnoloogiat kiiresti muutuvas keskkonnas (Euroopa lähenemisviis „tark seadus”).

Muudatusettepanek 684
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Seda kohaldatakse alates [märkida 
konkreetne kuupäev – kahe aasta jooksul 
alates käesoleva määruse avaldamisest].

Seda kohaldatakse alates kuupäevast, kui 
täielikult toimiv ELi portaal on saanud 
Euroopa Ravimiameti inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alaliselt komiteelt 
heakskiitva arvamuse.

Or. en

Selgitus

ELi portaal on uues õigusaktis nii oluline element, et ilma täielikult toimiva portaalita ei saa 
õigusakti kohaldada. Seetõttu tuleks määrust kohaldada alles siis, kui portaal on täielikult 
toimiv ja liikmesriigid on selle heaks kiitnud.

Muudatusettepanek 685
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. jagu – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Olemasolu korral viitab sponsor 
eelnevatele taotlustele. Kui kõnealused 
taotlused on esitanud mõni teine sponsor, 
esitatakse kirjalik kokkulepe selle 
sponsoriga.

1. Olemasolu korral viitab sponsor 
eelnevatele taotlustele, kasutades oma 
kordumatut katse registreerimisnumbrit 
ELi portaalis. Kui kõnealused taotlused on 
esitanud mõni teine sponsor, esitatakse 
kirjalik kokkulepe selle sponsoriga.

Or. en

Muudatusettepanek 686
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. jagu – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. ELi portaal võimaldab sponsoritel 
anda elektroonilisi allkirju, pakkudes 
allkirjastaja kohta piisavaid garantiisid 
ilma täiendavate paberdokumentideta.

Or. en

Selgitus

Mõned liikmesriigid nõuavad praegugi palju käsitsi allkirjastatud ja notarite kinnitatud 
dokumente, tõendamaks, et allkirjastajal on õigus anda allkiri sponsori nimel – see komme 
peaks nüüd kaduma.

Muudatusettepanek 687
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 11 osutatud taotlustoimik 
piirneb käesoleva lisa punktidega 2–10.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

See on artikli 11 väljajätmisest tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 688
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu – punkt 6 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

katses osalejate eripärad, sh katses 
osalejad, kes ei ole võimelised andma 
teadvat nõusolekut ja alaealised;

katses osalejate eripärad, sh katses 
osalejad, kes ei ole võimelised andma 
teadvat nõusolekut ja alaealised või muud 
haavatavad rühmad (st teovõimetud 
isikud, rasedad naised, vangid);

Or. en

Muudatusettepanek 689
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu – punkt 6 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

katsega kavatsetakse katsetada ravimi 
terapeutilisi ja rahvatervisele ilmnevaid 
kasusid sihtrühmas;

Or. en

Selgitus

Katses osalejad peaksid võimalikult täpselt peegeldama katsetatava ravimi sihtrühma. Eriti 
oluline on see III ja IV faasi katsetes, kus tuleb hinnata ravimi ohutust ja tõhusust, tehes 
selleks katseid nende seas, kes hakkavad ravimit selle turuletoomise järel tõenäoliselt 
kasutama. Varasemates faasides katsetatakse üldisemaid ohutuskaalutlusi, kui pole nii oluline 
demonstreerida esinduslikku osalejatevalimit.
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Muudatusettepanek 690
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu – punkt 6 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kliiniline katse hõlmab uuritavat 
müügiloata ravimit ja toksikoloogilised 
katsed on tehtud.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas toksikoloogilisi katseid käsitleva UUE artikli 4 b lisamisega.

Muudatusettepanek 691
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu – punkt 6 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kliiniline katse aitab märkimisväärselt 
kaasa paremale arusaamisele selle 
seisundi füsioloogiast ja patoloogiast, 
mille kohta napib andmeid, eeskätt 
haruldaste ja üliharuldaste haiguste 
puhul.

Or. en

Selgitus

Paljud haruldased ja üliharuldased haigused on senini korrektselt määratlemata või neid 
mõistetakse ikka veel osaliselt. Sellistest seisunditest mõjutatud patsiente hõlmavates 
kliinilistes katsetes võib tulemuseks oleva andmete hindamise abil märkimisväärselt täiendada 
teadmisi nende haiguste kohta. Aruannet esitav liikmesriik peab sellest lisandväärtusest 
teadlik olema.
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Muudatusettepanek 692
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. Uuringuplaan esitatakse võimalusel 
kergesti juurdepääsetavas vormingus, 
nagu otsingut võimaldavas PDF-
vormingus ja mitte skannitud piltidena.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et uuringuplaanidest oleks asjakohast teavet kerge otsida.

Muudatusettepanek 693
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Uuringuplaan sisaldab eelkõige 
järgmist:

13. Uuringuplaan või selle lisad sisaldavad
eelkõige järgmist:

Or. en

Selgitus

I lisa sisaldab kirjeldust sellest, mida uuringuplaan peab sisaldama. Kogu see teave on 
muidugi oluline, aga mõni teabeosa ei ole alati uuringuplaani lahutamatu osa (tavajuhul on 
ravimihaldus eraldi asjaajamisdokument).

Muudatusettepanek 694
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

katse ja katses Helsingi deklaratsiooni 
põhimõtetest kinnipidamise eetiline 
hindamine.

Or. es

Muudatusettepanek 695
Margrete Auken, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

esmased tulemusnäitajad

Or. en

Selgitus

On oluline, et uuringuplaanis määratletaks esmased tulemusnäitajad, vältimaks avastustega 
manipuleerimist.

Muudatusettepanek 696
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võimalusel täielik statistilise analüüsi 
kava ja kas seda on katse ajal muudetud 
ning ka mis tahes sellise muudatuse 
põhjendus;

Or. en

Selgitus

On oluline, et statistilise analüüsi kavu ei saaks katse ajal märkimisväärselt muuta, ilma et 
seda ei põhjendataks.
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Muudatusettepanek 697
Margrete Auken, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- kliinilises katses osalejate rühmade ja 
alarühmade kirjeldus (vanus, sugu ja kas 
osalejad on terved vabatahtlikud või 
patsiendid)

Or. en

Selgitus

See täiendab raportööri muudatusettepanekut 25. Kliiniliste katsete käigus kogutud andmeid 
võib pidada usaldusväärseks ja stabiilseks üksnes siis, kui need peegeldavad kohaselt 
sihtrühmi (nt naised, eakad), kes tõenäoliselt uuritavat ravimit tarvitaksid. Uuringuplaanis 
tuleb selgelt kirjeldada kliinilises katses osalevaid rühmi ja alarühmi, nende vanust ja sugu 
ning seda, kas osalejad on terved vabatahtlikud või patsiendid.

Muudatusettepanek 698
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välistamiskriteeriumide põhjendused ja 
selgitused, kui kliiniline katse ei hõlma 
eakaid ja naisi;

kui katses osalejad ei esinda 
tasakaalustatult erinevaid vanuserühmi 
ja/või sugu, peab olema see põhjendatud 
ja selgitatud;

Or. en

Selgitus

Katses osalejad peaksid võimalikult täpselt peegeldama katsetatava ravimi sihtrühma. Eriti 
oluline on see III ja IV faasi katsetes, kus tuleb hinnata ravimi ohutust ja tõhusust, tehes 
selleks katseid nende seas, kes hakkavad ravimit selle turuletoomise järel tõenäoliselt 
kasutama. Varasemates faasides katsetatakse üldisemaid ohutuskaalutlusi, kui pole nii oluline 
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demonstreerida esinduslikku osalejatevalimit.

Muudatusettepanek 699
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

riskihinnang, mis hõlmab kõiki kliinilise 
katse riskitegureid, täpsemalt järgmisi:
I. Oht osalejate õigustele:
1. teave ja teadev nõusolek;
2. isikuandmete kaitse.
II. Oht osalejate kehalisele puutumatusele 
ja ohutusele:
1. ravisekkumise ohutus;
2. diagnostilise sekkumisega seotud risk;
3. patsientide rühma haavatavus.
III. Oht andmete terviklikkusele ja 
rahvatervisele:
1. andmete kvaliteet, andmete haldus ja 
analüüs, juurdepääs andmetele ja nende 
avaldamine;
2. tulemuste usaldatavus;
3. mõju rahvatervisele.

Or. en

Selgitus

Riskihinnang peaks olema osa taotlustoimikust ning see peaks mõjutama kvaliteedijuhtimis-
ja järelevalvekava.

Muudatusettepanek 700
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

avaldamispoliitika kirjeldus; avaldamispoliitika kirjeldus, ka 
negatiivsete tulemuste korral;

Or. en

Muudatusettepanek 701
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

juhtumiaruannete vormide koopiad

Or. en

Selgitus

Oluline on kaasata ka aruandevormid, kuna küsimuste püstitamise viisiga saab mõjutada 
kogutud andmeid.

Muudatusettepanek 702
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

nende meetmete üksikasjalik kirjeldus, 
mida pediaatrilistes uuringutes on võetud 
hirmu, valu, kannatuste ja ebamugavuse 
vähendamiseks;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas rahvusvahelise kooskõlastamise konverentsi heade kliiniliste tavadega (ICH-
GCP), ELi eetikakomitee soovitustega pediaatriliste uuringute kohta (Eudralex, kd 10/2008) 
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ning Oviedo konventsiooni ja selle lisaprotokolliga biomeditsiiniliste uuringute kohta.

Muudatusettepanek 703
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

nende meetmete üksikasjalik kirjeldus, 
mida on võetud platseebo kasutuse 
piiramiseks pediaatrilistes katsetes;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas rahvusvahelise kooskõlastamise konverentsi heade kliiniliste tavadega (ICH-
GCP), ELi eetikakomitee soovitustega pediaatriliste uuringute kohta (Eudralex, kd 10/2008) 
ning Oviedo konventsiooni ja selle lisaprotokolliga biomeditsiiniliste uuringute kohta.

Muudatusettepanek 704
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 16 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

nende menetluste üksikasjalik kirjeldus, 
mida sponsor kasutab tasakaalu- ja 
uuringu riski korrapäraseks jälgimiseks 
ja läbivaatamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 705
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 16 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kirjeldus, kas katsega dubleeritakse 
sarnaseid samasel hüpoteesil põhinevaid 
katseid (mida tuleks vältida);

Or. en

Muudatusettepanek 706
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 16 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kõigis katse teostamiskohtades 
olemasoleva pediaatrilise ekspertiisi 
kirjeldus;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas rahvusvahelise kooskõlastamise konverentsi heade kliiniliste tavadega (ICH-
GCP), ELi eetikakomitee soovitustega pediaatriliste uuringute kohta (Eudralex, kd 10/2008) 
ning Oviedo konventsiooni ja selle lisaprotokolliga biomeditsiiniliste uuringute kohta.

Muudatusettepanek 707
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 16 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eakohase koostisega ravim(id) lastele;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas rahvusvahelise kooskõlastamise konverentsi heade kliiniliste tavadega (ICH-
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GCP), ELi eetikakomitee soovitustega pediaatriliste uuringute kohta (Eudralex, kd 10/2008) 
ning Oviedo konventsiooni ja selle lisaprotokolliga biomeditsiiniliste uuringute kohta.

Muudatusettepanek 708
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 16 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

põhjalik ja arusaadav easpetsiifiline teave 
ja teadva nõusoleku vormid lastele ning 
teadva nõusoleku vormid seaduslikele 
esindajatele;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas rahvusvahelise kooskõlastamise konverentsi heade kliiniliste tavadega (ICH-
GCP), ELi eetikakomitee soovitustega pediaatriliste uuringute kohta (Eudralex, kd 10/2008) 
ning Oviedo konventsiooni ja selle lisaprotokolliga biomeditsiiniliste uuringute kohta.

Muudatusettepanek 709
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 16 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

selge ja ammendav teave seoses 
hüvitussüsteemile juurdepääsu 
tingimustega õiguskaitsevahendite abil, 
võttes arvesse pikaajalist mõju laste 
arengule;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas rahvusvahelise kooskõlastamise konverentsi heade kliiniliste tavadega (ICH-
GCP), ELi eetikakomitee soovitustega pediaatriliste uuringute kohta (Eudralex, kd 10/2008) 
ning Oviedo konventsiooni ja selle lisaprotokolliga biomeditsiiniliste uuringute kohta.
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Muudatusettepanek 710
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 16 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

uuringu üldistele tulemustele ning ka 
katse käigus saadud mis tahes 
terviseteabele juurdepääsu õiguste 
kirjeldus.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas rahvusvahelise kooskõlastamise konverentsi heade kliiniliste tavadega (ICH-
GCP), ELi eetikakomitee soovitustega pediaatriliste uuringute kohta (Eudralex, kd 10/2008) 
ning Oviedo konventsiooni ja selle lisaprotokolliga biomeditsiiniliste uuringute kohta.

Muudatusettepanek 711
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. Uuringuplaan või selle lisad 
sisaldavad teavet rahastamise, sponsorite, 
institutsionaalse kuuluvuse ja mis tahes 
muu võimaliku huvide konflikti kohta.

Or. en

Selgitus

Mõne projekti puhul võib saadaval olla suures mahus teavet ning praktilisem võib olla see 
lisades esitada.

Muudatusettepanek 712
Anna Rosbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. Uuringuplaanile lisatakse 
uuringuplaani lühikokkuvõte.

17. Uuringuplaanile lisatakse 
uuringuplaani lühikokkuvõte ning seda 
ajakohastatakse uuringuplaani mis tahes 
muudatustega, sealhulgas iga muudatuse 
kuupäevaga.

Or. en

Muudatusettepanek 713
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 5. jagu – punkt 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. Minimaalse riskitasemega kliinilise 
katse korral ei ole vaja uurija brošüüri 
edastada.

Or. fr

Muudatusettepanek 714
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 5. jagu – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20. Kui uuritaval ravimil on müügiluba ja 
ravimit kasutatakse vastavalt müügiloale,
on uurijateatmikuks ravimi omaduste 
kinnitatud kokkuvõte. Kui ravimi 
kliinilises katses kasutamise tingimused 
erinevad loas täpsustatud tingimustest,
täiendatakse ravimi omaduste kokkuvõtet 
asjakohaste mittekliiniliste ja kliiniliste 

20. Väikese riskiga kliiniliste katsete 
puhul on uurijateatmikuks ravimi 
omaduste kinnitatud kokkuvõte. Keskmise 
riskiga kliiniliste katsete puhul 
täiendatakse ravimi omaduste kokkuvõtet 
asjakohaste mittekliiniliste ja kliiniliste 
andmete kokkuvõttega, mis toetavad 
uuritava ravimi kasutamist kliinilises 
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andmete kokkuvõttega, mis toetavad 
uuritava ravimi kasutamist kliinilises 
katses. Kui uuritavat ravimit 
identifitseeritakse uuringuplaanis üksnes 
toimeaine alusel, valib sponsor ühe ravimi 
omaduste kokkuvõtte, mis on 
uurijateatmikus samaväärne kõikide 
ravimite jaoks, mis sisaldavad asjaomast 
toimeainet ja mida kasutatakse kliinilise 
katse teostamiskohas.

katses. Kui uuritavat ravimit 
identifitseeritakse uuringuplaanis üksnes 
toimeaine alusel, valib sponsor ühe ravimi 
omaduste kokkuvõtte, mis on 
uurijateatmikus samaväärne kõikide 
ravimite jaoks, mis sisaldavad asjaomast 
toimeainet ja mida kasutatakse kliinilise 
katse teostamiskohas.

Or. en

Selgitus

Selgitus, milles kasutatakse müügiloa andmise hetkeseisul põhinevat klassijaotust.

Muudatusettepanek 715
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 5. jagu – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20. Kui uuritaval ravimil on müügiluba ja 
ravimit kasutatakse vastavalt müügiloale, 
on uurijateatmikuks ravimi omaduste 
kinnitatud kokkuvõte. Kui ravimi 
kliinilises katses kasutamise tingimused 
erinevad loas täpsustatud tingimustest, 
täiendatakse ravimi omaduste kokkuvõtet 
asjakohaste mittekliiniliste ja kliiniliste 
andmete kokkuvõttega, mis toetavad 
uuritava ravimi kasutamist kliinilises 
katses. Kui uuritavat ravimit 
identifitseeritakse uuringuplaanis üksnes 
toimeaine alusel, valib sponsor ühe ravimi 
omaduste kokkuvõtte, mis on 
uurijateatmikus samaväärne kõikide 
ravimite jaoks, mis sisaldavad asjaomast 
toimeainet ja mida kasutatakse kliinilise 
katse teostamiskohas.

20. Kui uuritaval ravimil on müügiluba ja 
ravimit kasutatakse vastavalt müügiloale, 
kasutatakse uurijateatmiku asemel ravimi 
omaduste kinnitatud kokkuvõtet. Kui 
ravimi kliinilises katses kasutamise 
tingimused erinevad loas täpsustatud 
tingimustest, täiendatakse ravimi omaduste 
kokkuvõtet asjakohaste mittekliiniliste ja 
kliiniliste andmete kokkuvõttega, mis 
toetavad uuritava ravimi kasutamist 
kliinilises katses. Kui uuritavat ravimit 
identifitseeritakse uuringuplaanis üksnes 
toimeaine alusel, valib sponsor ühe ravimi 
omaduste kokkuvõtte, mis on 
uurijateatmikus samaväärne kõikide 
ravimite jaoks, mis sisaldavad asjaomast 
toimeainet ja mida kasutatakse kliinilise 
katse teostamiskohas.

Or. en
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Selgitus

Uurijateatmik ei ole ravimi omaduste kinnitatud kokkuvõte. Paljudes olukordades peetakse 
ravimi omaduste kinnitatud kokkuvõtte sisu piisavaks, aga see ei tee ravimi omaduste 
kinnitatud kokkuvõttest uurijateatmikku.

Muudatusettepanek 716
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 5. jagu – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22. Kui uurijateatmik ei ole ravimi 
omaduste kokkuvõte, sisaldab see selgelt 
eristatavat osa, milles kirjeldatakse 
kõrvaltoimeid, mida võib pidada 
oodatavateks kõrvaltoimeteks, sealhulgas 
teavet kõrvaltoimete esinemissageduse 
(edaspidi „ohutusteave”) kohta.

22. Kui kasutatakse uurijateatmikku ja 
mitte ravimi omaduste kokkuvõtet, sisaldab 
see selgelt eristatavat osa, milles 
kirjeldatakse kõrvaltoimeid, mida võib 
pidada oodatavateks kõrvaltoimeteks, 
sealhulgas teavet kõrvaltoimete 
esinemissageduse (edaspidi „ohutusteave”) 
kohta.

Or. en

Selgitus

Uurijateatmik ei ole ravimi omaduste kinnitatud kokkuvõte. Paljudes olukordades peetakse 
ravimi omaduste kinnitatud kokkuvõtte sisu piisavaks, aga see ei tee ravimi omaduste 
kinnitatud kokkuvõttest uurijateatmikku.

Muudatusettepanek 717
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 7. jagu – punkt 45 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

45. Kui uuritaval ravimil on müügiluba, 
võib taotleja esitada uuritava ravimi 
toimikuna ravimi omaduste kokkuvõtte 
kehtiva versiooni. Täpsed nõuded on 
esitatud tabelis 1.

45. Kui kliinilise katse riskitase on madal 
või kui kliinilise katse riskitase on 
keskmine ja keskendub uuritavale 
ravimile, mida toetavad avaldatud tõendid 
ja/või akadeemiliste ühenduste või 
ametiasutuste välja antud ravi 
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standardsuunised, võib taotleja esitada 
uuritava ravimi toimikuna ravimi omaduste 
kokkuvõtte kehtiva versiooni Täpsed 
nõuded on esitatud tabelis 1.

Or. fr

Muudatusettepanek 718
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 7. jagu – tabel 1 (Uuritava ravimi lihtsustatud toimiku sisu) – tulp 1 – rida 2 –
sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uuritaval ravimil on ELi või ICH-riigi 
müügiluba ja seda kasutatakse katses:

Uuritaval ravimil on ELi või ICH-riigi 
müügiluba ja/või seda on katsetatud 
raviskeemides, mis ei ole uuritava ravimi 
jaoks ette nähtud, ja selle kohta on 
saadaval avaldatud andmed ja/või 
tavaravi käsitlevad soovitused selle 
valdkonnaga tegelevatelt ettevõtetelt või 
ametiasutustelt või uuritakse ravimit ICH-
riigis ja seda kasutatakse katses:

Or. en

Muudatusettepanek 719
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Uuritava ravimi märgistuse sisu 10. Uuritava ravimi märgistuse sisu 
(põhimärgistusele kantavate üksuste 
kirjeldus)

Or. en
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Selgitus

Toimiku esitamise ajal ei pruugi märgistusi kõikides ametlikes keeltes veel saadaval olla; 
nende nõudmine tekitab palju tarbetuid viivitusi.

Muudatusettepanek 720
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. jagu – punkt 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

57. Esitatakse vastutavate uurijate 
elulookirjeldused koos nende 
kvalifikatsiooni kirjelduse ja muude 
asjakohaste dokumentidega. Kirjeldatakse 
kõiki eelnevaid head kliinilist tava 
käsitlevaid koolitusi ning kliiniliste 
katsete käigus ja patsientide hooldamisel 
saadud kogemusi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Uurija valimine peaks olema sponsori kohustus; samad dokumendid tuleks lisada kliinilise 
katse peatoimikusse ja see peaks olema saadaval mis tahes auditiks või inspekteerimiseks, aga 
see ei peaks olema katse registreerimise toimiku osa.

Muudatusettepanek 721
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. jagu – punkt 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

58. Kirjeldatakse kõiki tingimusi, näiteks 
majanduslikke huve, mis võivad mõjutada 
vastutava uurija erapooletust.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Uurija valimine peaks olema sponsori kohustus; samad dokumendid tuleks lisada kliinilise 
katse peatoimikusse ja see peaks olema saadaval mis tahes auditiks või inspekteerimiseks, aga 
see ei peaks olema katse registreerimise toimiku osa.

Muudatusettepanek 722
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 14. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Katsekoha sobivus (teave iga 
asjaomase liikmesriigi kohta)

välja jäetud

59. Vastavalt liikmesriigis kohaldatavale 
korrale esitatakse katse teostamiskohaks 
oleva kliiniku/asutuse juhataja või mõne 
muu vastutava isiku kirjalik kinnitus 
asutuse uuringuteks sobivuse kohta.

Or. en

Selgitus

Sellisel omapoolsel kinnitusel ei ole väärtust; katse teostamise koha valik ja sobivuse 
hindamine peaks olema sponsori kohustus; teostamise koha leping tähendab ka seda, et 
üksuse juhataja nõustub katse tegemisega oma asutuses, mis tähendab ka seda, et ta peab 
seda asutust sobivaks.

Muudatusettepanek 723
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – punkt 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

60. Esitatakse teave finantstehingute kohta 
ning katses osalejatele, sponsoritele ja 
katse teostamiskohtadele kliinilises katses 
osalemise eest makstud hüvitiste kohta.

60. Esitatakse teave finantstehingute kohta 
ning katses osalejatele, sponsoritele ja 
uurijale kliinilises katses osalemise eest 
makstud hüvitiste kohta.
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Or. en

Selgitus

Läbi tuleks vaadata üksnes maksed patsientidele ja isiklikult uurijale. Katsete teostamise 
kohaga lisakulude või muude lepinguliste korralduste kohta tehtud lepingut ei tule 
esmajärjekorras läbi vaadata; need on sponsorite ja teostamiskohtade vaheliste 
läbirääkimiste küsimus.

Muudatusettepanek 724
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – punkt 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

61. Esitatakse sponsori ja katse 
teostamiskoha vahel sõlmitud kõigi 
kokkulepete kirjeldus.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Ettevalmistusaeg ning sponsori ja haigla vaheliste lepingute allkirjastamise tähtajad on väga 
pikad. Kohustus esitada need lepingud toimikusse esialgse taotluse puhul on kasutu. Need ei 
anna teaduslikke andmeid uuringuplaani jaoks ega paku kaitset osalejatele. Et vältida 
liikmesriigi väljajäämist kliinilisest katsest lepinguliste aspektide tõttu, tuleks nimetatud säte 
välja jätta ja võimaldada lepingud hiljem edastada.

Muudatusettepanek 725
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – punkt 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

61. Esitatakse sponsori ja katse 
teostamiskoha vahel sõlmitud kõigi 
kokkulepete kirjeldus.

61. Esitatakse nende poolte kirjeldus, 
kellega sponsor sõlmib katsega seoses 
lepingu.

Or. en
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Selgitus

Läbi tuleks vaadata üksnes maksed patsientidele ja isiklikult uurijale. Katsete teostamise 
kohaga lisakulude või muude lepinguliste korralduste kohta tehtud lepingut ei tule 
esmajärjekorras läbi vaadata; need on sponsorite ja teostamiskohtade vaheliste 
läbirääkimiste küsimus.

Muudatusettepanek 726
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena 
Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – punkt 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

61 a. Esitatakse teave kliinilise katse 
rahastamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 727
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jagu – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tõsistest kõrvalnähtudest, mis on katses 
osalejal tekkinud pärast ravi lõppu, teatab 
uurija sponsorile siis, kui ta on neist teada 
saanud.

4. Tõsistest kõrvalnähtudest, mis on katses 
osalejal tekkinud pärast ravi lõppu, teatab 
uurija sponsorile siis, kui ta on neist teada 
saanud ja need võivad olla seotud 
kliinilises katses kasutatud ravimiga.

Or. fr

Muudatusettepanek 728
Petru Constantin Luhan
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jagu – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tõsistest kõrvalnähtudest, mis on katses 
osalejal tekkinud pärast ravi lõppu, teatab 
uurija sponsorile siis, kui ta on neist teada 
saanud.

4. Tõsistest kõrvaltoimetest, mis on katses 
osalejal tekkinud pärast ravi lõppu, teatab 
uurija sponsorile siis, kui ta on neist teada 
saanud.

Or. en

Selgitus

See lõik peaks olema piiratud üksnes arvatavate kõrvaltoimetega. Kui see pole võimalik, 
tuleks selles vähemalt täpsustada, et uuringuplaanis võib määrata kindlaks sellist laadi 
tõsised kõrvalnähud, mille võib aruandest välja jätta.

Muudatusettepanek 729
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. jagu – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Mõistega nähakse ette põhjendatud 
võimalus, et kõrvaltoime ja uuritava ravimi 
vahel võib olla põhjuslik seos. See 
tähendab, et on olemas põhjuslikule 
seosele viitavaid fakte (tõendeid) või 
põhjendusi.

7. Mõistega nähakse ette põhjendatud 
võimalus, et kõrvaltoime ja uuritava ravimi 
ja/või täiendava ravimi vahel võib olla
põhjuslik seos. See tähendab, et on olemas 
põhjuslikule seosele viitavaid fakte 
(tõendeid) või põhjendusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 730
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. jagu – punkt 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28. Ohutusaruandele lisatakse 
aruandlusperioodi alguses kehtinud 

28. Ohutusaruandele lisatakse 
aruandlusperioodi alguses kehtinud 
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ohutusteave. ohutusteave ja loetelu kõigist arvatavatest 
kõrvaltoimetest, mis on sellel perioodil 
ilmnenud.

Or. en

Muudatusettepanek 731
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
III a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III a lisa
Kliiniliste katsete tulemuste kokkuvõtte 

sisukord
Artikli 34 lõikes 3 osutatud kliiniliste 
katsete tulemuste kokkuvõte sisaldab 
teavet järgmiste osade kohta:
1. Katset puudutav teave:
a) uuringu tunnusandmed;
b) tunnusandmed;
c) sponsori andmed;
d) pediaatrilised õigusalased andmed;
e) tulemuste analüüsi etapp;
f) üldine teave katse kohta;
g) katses osalejate arv koos tegelikult 
katses osalenute arvuga.
2. Katses osalejate iseloomustus:
a) värbamine;
b) ravi määramise eelne periood;
c) ravi määramise järgsed perioodid.
3. Põhiandmed:
a) põhiandmed (nõutav) – vanus;
b) põhiandmed (nõutav) – sugu;
c) põhiandmed (vabatahtlik) –
uuringuspetsiifilised andmed.
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4. Näitajad:
a) näitajate määratlused;
b) näitaja nr 1*;
Statistilised analüüsid
b) näitaja nr 2;
Statistilised analüüsid
* Teave tuleb esitada kõigi 
uuringuplaanis määratletud näitajate 
kohta.
5. Kõrvaltoimed:
a) kõrvaltoimete alane teave;
b) kõrvaltoimete aruandlusrühm;
c) tõsised kõrvaltoimed;
d) mittetõsised kõrvaltoimed.
6. Lisateave:
a) üldised olulised muudatused;
b) üldised katkestused ja taasalustamised;
c) piirangud ja vastuväited.

Or. en

Selgitus

Selgitus selle kohta, milline teave tuleks kliinilise katse tulemuste kokkuvõttesse lisada. See 
teave tehakse läbipaistvuse huvides ka üldsusele kättesaadavaks. Kavandatud lisa põhineb 
komisjoni 22. jaanuari 2013. aasta tehnilisel juhendil kliiniliste katsete tulemustega seotud 
andmeväljade kohta. Paindlikkuse huvides peaks komisjon saama seda lisa delegeeritud 
õigusaktidega muuta.


