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Tarkistus 607
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Myyntiluvan saaneet tutkimuslääkkeet
ja myyntiluvan saaneet oheislääkkeet on 
varustettava merkinnöillä

1. Myyntiluvan saaneita 
tutkimuslääkkeitä ja myyntiluvan saaneita 
oheislääkkeitä ei varusteta 
lisämerkinnöillä

Or. fr

Tarkistus 608
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Myyntiluvan saaneet tutkimuslääkkeet
ja myyntiluvan saaneet oheislääkkeet on 
varustettava merkinnöillä

1. Myyntiluvan saaneita 
tutkimuslääkkeitä ja myyntiluvan saaneita 
oheislääkkeitä ei varusteta 
lisämerkinnöillä. Tutkittaville voitaisiin 
tässä tapauksessa antaa seloste tai kortti, 
jossa on hyödyllistä tietoa 
lääketutkimuksesta, ja neuvoa 
säilyttämään se hallussaan koko ajan. 

Or. en

Perustelu

Where the investigational medical product has a marketing authorisation, additional 
labelling is superfluous and a waste of resources. On the other hand, a recommendation 
(GMP 2009, Annex 13, point 27) to clinical trial subjects that they should keep in their 
possession at all times a card or leaflet indicating that they are taking part in a trial and 
providing some information about it (see Annex IV (I.I.)(3)of this regulation) and, possibly, 
safety recommendations (eg in the case of a trial involving anticoagulants or substances that 
could affect the subject's concentration) would be of real practical use.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 609
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 63 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 610
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) direktiivin 2001/83/EY V osaston 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 611
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdan 
b alakohdassa säädetään, myyntiluvan 
saaneen tutkimuslääkkeen ulommassa 
päällyksessä ja pakkauksessa on oltava 
lisätietoja, jotka liittyvät tutkimuksen ja 
yhteyshenkilön tunnistamiseen, kun 
kliinisen lääketutkimuksen 
erityisolosuhteet sitä edellyttävät 
tutkittavien turvallisuuden sekä 

Poistetaan.
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kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettujen 
tietojen luotettavuuden ja varmuuden 
turvaamiseksi. Liitteessä IV on luettelo 
näistä ulommassa päällyksessä ja 
pakkauksessa esitettävistä lisätiedoista.

Or. fr

Tarkistus 612
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Pienen ja keskisuuren riskin 
tutkimuksissa apteekeille annetaan lupa 
paketoida ja merkitä uudestaan lääkkeitä 
ilman erityistä hyvän tuotantotavan lupaa.

Or. en

Tarkistus 613
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion on määritettävä 
pakkausmerkintöjen tiedoissa käytettävä 
kieli. Lääke voidaan varustaa usein 
erikielisin merkinnöin.

Asianomaisen jäsenvaltion on määritettävä 
pakkausmerkintöjen tiedoissa käytettävä 
kieli, jonka on oltava yksi unionin 
virallisista kielistä. Lääke voidaan varustaa 
usein erikielisin merkinnöin.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan välttää tarpeettoman taakan aiheuttaminen, pakkausmerkintöjen tiedot olisi 
esitettävä vain yhdellä EU:n virallisella kielellä. Tämän ei kuitenkaan pitäisi estää 
asianomaisia jäsenvaltioita edellyttämästä jonkin sellaisen kielen käyttöä, joka ei ole kyseisen 
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jäsenvaltion virallinen kieli, mutta joka on asianmukainen kliinisen lääketutkimuksen 
tutkimuspaikan kannalta. Myös niiden jäsenvaltioiden, joissa on käytössä useampi kuin yksi 
unionin virallinen kieli, olisi otettava viimeksi mainittu seikka huomioon.

Tarkistus 614
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantaja voi siirtää yhden tai kaikki 
tehtävistään jollekin henkilölle, yritykselle, 
laitokselle tai organisaatiolle. Tällainen 
tehtävien siirto ei rajoita toimeksiantajan 
vastuuta.

Toimeksiantaja voi siirtää yhden tai kaikki 
logistisista tehtävistään jollekin henkilölle, 
yritykselle, laitokselle tai organisaatiolle. 
Tällainen tehtävien siirto ei rajoita 
toimeksiantajan tieteellistä ja eettistä
vastuuta.

Or. en

Tarkistus 615
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkija ja toimeksiantaja voivat olla sama 
henkilö.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 616
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kaikki toimeksiantajat ovat 
vastuussa siitä, että yksi toimeksiantaja 
määritetään vastuulliseksi kustakin 
seuraavista seikoista:

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kaikki toimeksiantajat voivat 
nimittää yhden päätoimeksiantajan, joka 
huolehtii seuraavista seikoista:

Or. fr

Tarkistus 617
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kaikki toimeksiantajat ovat 
vastuussa siitä, että yksi toimeksiantaja 
määritetään vastuulliseksi kustakin 
seuraavista seikoista:

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kaikki toimeksiantajat ovat 
vastuussa siitä, että yksi toimeksiantaja 
määritetään jokaisessa tai useassa 
jäsenvaltiossa vastuulliseksi kustakin 
seuraavista seikoista:

Or. en

Perustelu

Usein toimeksiantajat siirtävät tehtäviään maakohtaisesti. 

Tarkistus 618
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 78 artiklan mukaisesti päätettyjen 
toimenpiteiden täytäntöönpano.

Or. fr
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Tarkistus 619
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) 37 artiklan mukaisesti päätettyjen 
toimenpiteiden täytäntöönpano 
toimeksiantajien niin toivoessa;

Or. fr

Tarkistus 620
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) lääketurvatoimintaa koskevien 
tietojen keskittäminen ja VII luvussa 
määriteltyjen velvoitteiden 
noudattaminen.

Or. fr

Tarkistus 621
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantajan yhteyshenkilö unionissa Toimeksiantajan laillinen edustaja
unionissa

Or. en



AM\928650FI.doc 9/67 PE506.162v01-00

FI

Perustelu

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

Tarkistus 622
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
70 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos kliinisen lääketutkimuksen 
toimeksiantaja ei ole sijoittautunut 
unioniin, kyseisen toimeksiantajan on 
varmistettava, että yhteyshenkilö on 
sijoittautunut unioniin. Tällaisen 
yhteyshenkilön on oltava kaiken tässä 
asetuksessa säädetyn toimeksiantajalle 
suunnatun viestinnän vastaanottaja. 
Kaikki viestintä kyseisen yhteyshenkilön
kanssa katsotaan viestinnäksi 
toimeksiantajan kanssa.

Jos kliinisen lääketutkimuksen 
toimeksiantaja ei ole sijoittautunut 
unioniin, kyseisen toimeksiantajan on 
varmistettava, että laillinen edustaja on 
sijoittautunut unioniin. Lailliselle 
edustajalle on osoitettava kaikki tässä 
asetuksessa säädetty toimeksiantajalle 
suunnattu viestintä. Kaikki viestintä 
laillisen edustajan kanssa katsotaan 
viestinnäksi toimeksiantajan kanssa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 623
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vahingonkorvaus Vakuutus- ja vahingonkorvaus
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Or. fr

Tarkistus 624
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
72 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kliinisten lääketutkimusten ja muiden 
kuin alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten osalta toimeksiantajan 
on varmistettava, että toimeksiantajan ja 
tutkijan vastuuta koskevien sovellettavien 
lakien mukaiset korvaukset maksetaan 
kaikesta tutkittavalle mahdollisesti 
aiheutuneesta vahingosta. Tällainen 
vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 
taloudellisesta tilanteesta.

Kliinisten lääketutkimusten osalta 
toimeksiantajan on varmistettava, että 
toimeksiantajan ja tutkijan vastuuta 
koskevien sovellettavien lakien mukaiset 
korvaukset maksetaan kaikesta tutkittavalle 
mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. 
Tällainen vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 
taloudellisesta tilanteesta.

Or. el

Perustelu

Periaate, että lääkkeillä on sivuvaikutuksia pätee kaikkiin lääkkeisiin huolimatta siitä, ovatko 
ne hyväksyttyjä ja testattuja. Niinpä kliinisten lääketutkimusten erottaminen suuren riskin ja 
pienen riskin tutkimuksiin ei ole vedenpitävä ottaen huomioon, että puolueettomia 
arviointiperusteita ei ole käytössä.

.

Tarkistus 625
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
72 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kliinisten lääketutkimusten ja muiden 
kuin alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten osalta toimeksiantajan 

Kaikkien kliinisten lääketutkimusten osalta 
toimeksiantajan on varmistettava, että 
toimeksiantajan ja tutkijan vastuuta 
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on varmistettava, että toimeksiantajan ja 
tutkijan vastuuta koskevien sovellettavien 
lakien mukaiset korvaukset maksetaan 
kaikesta tutkittavalle mahdollisesti 
aiheutuneesta vahingosta. Tällainen 
vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 
taloudellisesta tilanteesta.

koskevien sovellettavien lakien mukaiset 
korvaukset maksetaan kaikesta tutkittavalle 
mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. 
Tällainen vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 
taloudellisesta tilanteesta.

Or. en

Perustelu

Alhainen interventioaste ei välttämättä tarkoita riskittömyyttä. Odottamattomia haitallisia 
vaikutuksia voi ilmetä ja tutkittavien on näissä tapauksissa saatavia korvauksia. Siksi 
toimeksiantajan on varmistettava, että korvaukset maksetaan siten, että noudatetaan 
73 artiklan 3 kohdan 2 alakohtaa, jossa todetaan, että vakuutusmaksu perustuu riskin tasoon. 
Näin ollen pienen riskin lääketutkimusta koskevan vakuutusmaksun olisi vastaavasti oltava 
alhainen.

Tarkistus 626
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
72 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kliinisten lääketutkimusten ja muiden 
kuin alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten osalta toimeksiantajan 
on varmistettava, että toimeksiantajan ja 
tutkijan vastuuta koskevien sovellettavien 
lakien mukaiset korvaukset maksetaan 
kaikesta tutkittavalle mahdollisesti 
aiheutuneesta vahingosta. Tällainen 
vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 
taloudellisesta tilanteesta.

Kliinisten lääketutkimusten osalta 
toimeksiantajan on varmistettava, että 
toimeksiantajan ja tutkijan vastuuta 
koskevien sovellettavien lakien mukaiset 
korvaukset maksetaan kaikesta tutkittavalle 
mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. 
Tällainen vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 
taloudellisesta tilanteesta.

Or. en

Perustelu

On järkeenkäypää, että alhaisen interventioasteen tutkimuksiin sovelletaan samoja 
vahingonkorvaussääntöjä kuin muihin tutkimuksiin. Yhden vastuuta koskevan 
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perusperiaatteen mukaisesti korvauksen on oltava oikeassa suhteessa aiheutuneeseen 
vahinkoon. Siksi ei ole perusteltua olla soveltamatta alhaisen interventioasteen tutkimuksiin 
yleisiä sääntöjä ottaen huomioon, että korvausten tason on vastattava vahinkojen tasoa eikä 
intervention tasoa. Vakavan vahingon aiheutumisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois 
myöskään alhaisen interventioasteen tutkimuksessa.

Tarkistus 627
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
72 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kliinisten lääketutkimusten ja muiden 
kuin alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten osalta toimeksiantajan 
on varmistettava, että toimeksiantajan ja 
tutkijan vastuuta koskevien sovellettavien 
lakien mukaiset korvaukset maksetaan 
kaikesta tutkittavalle mahdollisesti 
aiheutuneesta vahingosta. Tällainen 
vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 
taloudellisesta tilanteesta.

Kliinisten lääketutkimusten osalta 
toimeksiantajan on varmistettava, että 
toimeksiantajan ja tutkijan vastuuta 
koskevien sovellettavien lakien mukaiset 
korvaukset maksetaan kaikesta tutkittavalle 
mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. 
Tällainen vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 
taloudellisesta tilanteesta.

Or. en

Perustelu

Jos ei ole vaatimusta varmistaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti hyväksyttyä 
vahingonkorvausta alhaisen interventioasteen kliinisistä lääketutkimuksista, tämä tarkoittaa 
sitä, että myyntiluvan myöntämisen jälkeisiin turvallisuustutkimuksiin osallistuvilla ei ole 
oikeutta korvauksiin.

Tarkistus 628
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
72 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kliinisten lääketutkimusten ja muiden 
kuin alhaisen interventioasteen kliinisten 

Kliinisten lääketutkimusten osalta 
toimeksiantajan on varmistettava, että 
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lääketutkimusten osalta toimeksiantajan 
on varmistettava, että toimeksiantajan ja 
tutkijan vastuuta koskevien sovellettavien 
lakien mukaiset korvaukset maksetaan 
kaikesta tutkittavalle mahdollisesti 
aiheutuneesta vahingosta. Tällainen 
vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 
taloudellisesta tilanteesta.

toimeksiantajan ja tutkijan vastuuta 
koskevien sovellettavien lakien mukaiset 
korvaukset maksetaan kaikesta tutkittavalle 
mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. 
Tällainen vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 
taloudellisesta tilanteesta.

Or. el

Tarkistus 629
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kliinisten lääketutkimusten ja muiden kuin 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten osalta toimeksiantajan on 
varmistettava, että toimeksiantajan ja 
tutkijan vastuuta koskevien sovellettavien 
lakien mukaiset korvaukset maksetaan 
kaikesta tutkittavalle mahdollisesti 
aiheutuneesta vahingosta. Tällainen 
vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 
taloudellisesta tilanteesta.

Kliinisten lääketutkimusten ja muiden kuin 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten osalta toimeksiantajan on 
varmistettava, että toimeksiantajan ja 
tutkijan vastuuta koskevien sovellettavien 
lakien mukaiset korvaukset maksetaan 
kaikesta tutkittavalle mahdollisesti 
aiheutuneesta vahingosta. Tällainen 
vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 
taloudellisesta tilanteesta jopa suoraan 
ilman, että toimeksiantajan tai tutkijan 
vahinkovastuuta olisi todettu etukäteen. 
Korvaus voi kattaa myös pitkän tai 
keskipitkän aikavälin fyysiseen 
loukkaantumiseen tarvittavan 
sairaanhoidon sekä aiheutuneen kivun ja 
tuskan. Potilaalle on annettava selkeät ja 
helposti saatavilla olevat tiedot 
korvausjärjestelmän rajoitteista ja 
ehdoista, jotta potilaalla olisi paremmat 
mahdollisuudet turvautua 
korvausjärjestelmään.

Or. en



PE506.162v01-00 14/67 AM\928650FI.doc

FI

Perustelu

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

Tarkistus 630
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
72 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kliinisten lääketutkimusten ja muiden kuin 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten osalta toimeksiantajan on 
varmistettava, että toimeksiantajan ja 
tutkijan vastuuta koskevien sovellettavien 
lakien mukaiset korvaukset maksetaan 
kaikesta tutkittavalle mahdollisesti 
aiheutuneesta vahingosta. Tällainen 
vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 
taloudellisesta tilanteesta.

Kliinisten lääketutkimusten ja muiden kuin 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten osalta toimeksiantajan on 
varmistettava, että toimeksiantajan ja 
tutkijan vastuuta koskevien sovellettavien 
lakien mukaiset korvaukset myös 
vakuutusten kautta maksetaan kaikesta 
tutkittavalle mahdollisesti aiheutuneesta 
vahingosta. Tällainen vahingonkorvaus on 
suoritettava riippumatta toimeksiantajan ja 
tutkijan taloudellisesta tilanteesta.

Jos vahingonkorvaukset maksetaan 
vakuutuksesta, toimeksiantaja voi käyttää 
yhtä vakuutussopimusta kattamaan yhden 
tai useamman kliinisen kokeen samassa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että kaupalliset vakuutukset ovat edelleenkin vaihtoehto kansallisen 
korvausmekanismin rinnalla. Lisäksi jos toimeksiantajat saavat kattaa yhden tai useamman 
kliinisen tutkimuksen samassa jäsenvaltiossa samalla vakuutussopimuksella, 
vakuutuskustannukset halpenevat.
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Tarkistus 631
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantaja varmistaa, että 
vakuutussopimus kattaa kaikki sen 
kliiniset lääketutkimukset kyseisessä 
jäsenvaltiossa sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti.
Kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden 
on otettava käyttöön vakuutusjärjestelmä, 
jossa kustannukset on porrastettu niiden 
alueella tehtävän kliinisen 
lääketutkimuksen aiheuttaman riskin 
mukaan.
Jos kyseessä on pienen tai keskisuuren 
riskin kliininen lääketutkimus, jossa 
käytetään sellaisia hoitostrategioita, joita 
tukevat julkaistut tiedot ja/tai jotka 
perustuvat tieteellisten organisaatioiden 
tai virallisten elinten laatimiin 
vakiintuneisiin hoitosuosituksiin, 
korvausmaksujen suorittamista kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistuneen 
tutkittavan kärsimästä vahingosta 
hallinnoidaan asianomaisen jäsenvaltion 
voimassa olevan korvausjärjestelmän 
kautta.

Or. fr

Tarkistus 632
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
73 artikla

Komission teksti Tarkistus

73 artikla Poistetaan.
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Kansallinen korvausmekanismi
1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
kansallisesta korvausmekanismista 
72 artiklassa tarkoitettua 
vahingonkorvausta varten.
2. Toimeksiantajan katsotaan toimivan 
72 artiklan mukaisesti, jos se käyttää 
kansallista korvausmekanismia 
asianomaisessa jäsenvaltioissa.
3. Kansallisen korvausmekanismin käytön 
on oltava maksutonta, jos kliinisen 
lääketutkimuksen tarkoituksena ei 
kyseisen kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksen toimittamisen 
ajankohtana ole objektiivisin perustein 
tarkasteltuna ollut myyntiluvan saaminen 
lääkkeelle.
Kaikissa muissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa kansallisen 
korvausmekanismin käyttö voi olla 
maksullista. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä tällainen maksu voittoa 
tavoittelemattomalta pohjalta ottaen 
huomioon kliinisen lääketutkimuksen 
riski, potentiaalinen vahinko ja vahingon 
todennäköisyys.

Or. el

Perustelu

Kliinisistä lääketutkimuksista koituu etua, mutta joissakin tapauksissa niistä myös aiheutuu 
riskejä. Jos riskit korvataan kansallisten korvausmekanismien kautta, lopulliset kustannukset 
siirtyvät kyseisen jäsenvaltion kansalaisten maksettaviksi. 

Tarkistus 633
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
73 artikla

Komission teksti Tarkistus

73 artikla Poistetaan.
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Kansallinen korvausmekanismi
1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
kansallisesta korvausmekanismista 
72 artiklassa tarkoitettua 
vahingonkorvausta varten.
2. Toimeksiantajan katsotaan toimivan 
72 artiklan mukaisesti, jos se käyttää 
kansallista korvausmekanismia 
asianomaisessa jäsenvaltioissa.
3. Kansallisen korvausmekanismin käytön 
on oltava maksutonta, jos kliinisen 
lääketutkimuksen tarkoituksena ei 
kyseisen kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksen toimittamisen 
ajankohtana ole objektiivisin perustein 
tarkasteltuna ollut myyntiluvan saaminen 
lääkkeelle.
Kaikissa muissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa kansallisen 
korvausmekanismin käyttö voi olla 
maksullista. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä tällainen maksu voittoa 
tavoittelemattomalta pohjalta ottaen 
huomioon kliinisen lääketutkimuksen 
riski, potentiaalinen vahinko ja vahingon 
todennäköisyys.

Or. el

Tarkistus 634
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
kansallisesta korvausmekanismista 
72 artiklassa tarkoitettua 
vahingonkorvausta varten.

1. Sellaisten kliinisten tutkimusten 
tapauksessa, joiden tarkoituksena ei 
lupahakemuksen toimittamisen 
ajankohtana ole objektiivisin perustein 
tarkasteltuna ollut myyntiluvan saaminen 
lääkkeelle, jäsenvaltioiden on säädettävä 
kansallisesta korvausmekanismista 
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72 artiklassa tarkoitettua 
vahingonkorvausta varten.

Kansallisen korvausmekanismin käytön 
on oltava maksutonta tai maksaa vain 
nimellisen summan.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, miten tällainen järjestelmä toimisi ja miten se rahoitettaisiin. Pääsy 
kansallisen korvausmekanismin piiriin olisi joka tapauksessa rajoitettava koskemaan ei-
kaupallisia kliinisiä lääketutkimuksia. Todellisen lisäarvon aikaansaamiseksi tämän 
järjestelmän käytön olisi oltava maksutonta tai kohtuuhintaista (nimellinen summa). 
Kaupallista vakuutusjärjestelmää ei voida asettaa kilpailutilanteeseen voittoa 
tavoittelemattoman julkisen järjestelmän kanssa, koska se voisi karkottaa vakuutusyhtiöt pois 
markkinoilta.

Tarkistus 635
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
kansallisesta korvausmekanismista 
72 artiklassa tarkoitettua 
vahingonkorvausta varten.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
kansallisesta korvausmekanismista 
72 artiklassa tarkoitettua 
vahingonkorvausta varten. Komission olisi 
vastaavasti valmisteltava yksityiskohtaiset 
toimintalinjat.

Or. sl

Tarkistus 636
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä
kansallisesta korvausmekanismista 72 
artiklassa tarkoitettua vahingonkorvausta 

1. Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisesta 
korvausmekanismista 72 artiklassa 
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varten. tarkoitettua vahingonkorvausta varten.

Or. fr

Tarkistus 637
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimeksiantajan katsotaan toimivan 72 
artiklan mukaisesti, jos se käyttää 
kansallista korvausmekanismia 
asianomaisessa jäsenvaltioissa.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 638
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisen korvausmekanismin käytön 
on oltava maksutonta, jos kliinisen 
lääketutkimuksen tarkoituksena ei 
kyseisen kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksen toimittamisen 
ajankohtana ole objektiivisin perustein 
tarkasteltuna ollut myyntiluvan saaminen 
lääkkeelle.

Poistetaan.

Kaikissa muissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa kansallisen 
korvausmekanismin käyttö voi olla 
maksullista. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä tällainen maksu voittoa 
tavoittelemattomalta pohjalta ottaen 
huomioon kliinisen lääketutkimuksen 
riski, potentiaalinen vahinko ja vahingon 
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todennäköisyys.

Or. en

Perustelu

Pääsy kansallisen korvausmekanismin piiriin olisi rajoitettava koskemaan ei-kaupallisten 
kliinisten lääketutkimusten toimeksiantajia. Muu osa tekstistä on siirretty 1 kohtaan.

Tarkistus 639
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan kohdan mukaisesti 
toimeksiantajien katsotaan toimivan 
72 artiklan mukaisesti, jos ne käyttävät 
kansallista korvausmekanismia 
asianomaisessa jäsenvaltioissa.

Or. fr

Tarkistus 640
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa muissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa kansallisen 
korvausmekanismin käyttö voi olla 
maksullista. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä tällainen maksu voittoa 
tavoittelemattomalta pohjalta ottaen 
huomioon kliinisen lääketutkimuksen 
riski, potentiaalinen vahinko ja vahingon 
todennäköisyys.

Poistetaan.

Or. fr



AM\928650FI.doc 21/67 PE506.162v01-00

FI

Tarkistus 641
Roberta Angelilli

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

Komission teksti Tarkistus

Lääketutkimuksiin osallistuville on 
annettava riittävät ja kattavat tiedot 
rajoituksista ja ehdoista, jotta näillä olisi 
mahdollisuus turvautua 
korvausjärjestelmiin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 642
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) se voi muuttaa mitä hyvänsä kliinisen 
lääketutkimukseen kuuluvaa seikkaa.

c) se voi muuttaa mitä hyvänsä kliinisen 
lääketutkimukseen kuuluvaa seikkaa. Jos 
toimenpiteet koskevat 6 artiklan kattamia 
seikkoja, sen on noudatettava 18 ja 
19 artiklassa kuvattua arviointia.

Or. en
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Perustelu

Jos jäsenvaltio voisi muuttaa lääketutkimusta yksipuolisesti milloin hyvänsä, arviointi 
menettäisi kokonaisuudessaan merkityksensä.

Tarkistus 643
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ei-kaupallisilta toimeksiantajilta ei 
pidä periä tarkastusmaksuja.

Or. en

Perustelu

Ei-kaupallisilla toimeksiantajilla ei pitäisi olla velvollisuutta maksaa näitä maksuja, joiden 
osuus saattaa hyvinkin olla 10 prosenttia akateemisen kliinisen lääketutkimuksen 
rahoitusarviosta.

Tarkistus 644
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltion, jonka vastuulla tarkastus 
on tehty, on tarkastuksen jälkeen laadittava 
tarkastusraportti. Kyseisen jäsenvaltion on 
toimitettava tarkastusraportti asiaan 
liittyvän kliinisen lääketutkimuksen 
toimeksiantajan saataville ja toimitettava 
tarkastusraportti EU-portaalin kautta EU-
tietokantaan.

5. Jäsenvaltion, jonka vastuulla tarkastus 
on tehty, on tarkastuksen jälkeen laadittava 
tarkastusraportti. Kyseisen jäsenvaltion on 
toimitettava tarkastusraportti asiaan 
liittyvän kliinisen lääketutkimuksen 
toimeksiantajan saataville ja toimitettava 
tarkastusraportti EU-portaalin kautta EU-
tietokantaan, jossa sen on oltava yleisesti 
saatavilla.

Or. en
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Perustelu

Kliiniseen lääketutkimukseen osallistuvilla tutkittavilla on oikeus tietää, onko lääketutkimus 
toteutettu asetuksen mukaisesti, jotta he voivat perua suostumuksensa heidän niin 
halutessaan. Lisäksi on huomioitava, että nämä tutkimukset tehdään yleisen edun vuoksi ja 
kustannetaan usein julkisin varoin, minkä vuoksi raportti on julkaistava.

Tarkistus 645
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimittaessaan raportin toimeksiantajan 
saataville ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun jäsenvaltion on varmistettava 
luottamuksellisuuden suoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kliiniseen lääketutkimukseen osallistuvilla tutkittavilla on oikeus tietää, onko lääketutkimus 
toteutettu asetuksen mukaisesti, jotta he voivat perua suostumuksensa heidän niin 
halutessaan. Lisäksi on huomioitava, että nämä tutkimukset tehdään yleisen edun vuoksi ja 
kustannetaan usein julkisin varoin, minkä vuoksi raportti on julkaistava.

Tarkistus 646
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valvovatko jäsenvaltiot asianmukaisesti 
tämän asetuksen noudattamista;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämän kohdan perusteella komissiolle annettaisiin valta tutkia, noudattavatko jäsenvaltiot 
asetusta. Komissio ei täsmennä, miksi se on ottanut käyttöön tällaisen toimivallan niiden 
nykyisten välineiden lisäksi, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot noudattavat lainsäädäntöä.

Tarkistus 647
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) varmistetaanko unionin ulkopuolella 
suoritettaviin kliinisiin lääketutkimuksiin 
sovellettavalla sääntelyjärjestelmällä 
direktiivin tämän asetuksen 25 artiklan 
3 kohdan vaatimusten täyttyminen.

c) varmistetaanko unionin ulkopuolella 
suoritettaviin kliinisiin lääketutkimuksiin 
sovellettavalla sääntelyjärjestelmällä 
direktiivin tämän asetuksen 25 artiklan 
5 kohdan vaatimusten täyttyminen.

Or. fr

Perustelu

Viittaus 25 artiklaan on korjattava. Unionin ulkopuolella suoritettaviin kliinisiin 
lääketutkimuksiin viitataan 5 eikä 3 kohdassa.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) varmistetaanko unionin ulkopuolella 
suoritettaviin kliinisiin lääketutkimuksiin 
sovellettavalla sääntelyjärjestelmällä 
direktiivin tämän asetuksen 25 artiklan 
5 kohdan vaatimusten täyttyminen.
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Or. en

Perustelu

On varmistettava, että ehdotetussa asetuksessa noudatetaan 25 artiklan 5 kohtaa. Komission 
olisi valvottava ehdotetun asetuksen 3 artiklassa määriteltyä periaatteiden noudattamista, kun 
kyse on unionin ulkopuolella suoritettavasta kliinisestä lääketutkimuksesta.

Tarkistus 649
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tehdä tarpeelliseksi 
katsomiaan tarkastuksia.

2. Komissio voi tehdä tarpeelliseksi 
katsomiaan tarkastuksia. Komission 
tarkastusraportin tiivistelmä on 
julkaistava.

Or. en

Perustelu

Nämä tarkastukset tehdään yleisen edun vuoksi, minkä vuoksi raportti on julkaistava.

Tarkistus 650
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ei-kaupallisilta toimeksiantajilta ei 
pidä periä tarkastusmaksuja.

Or. en
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Perustelu

Ei-kaupallisilla toimeksiantajilla ei pitäisi olla velvollisuutta maksaa näitä maksuja, joiden 
osuus saattaa hyvinkin olla 10 prosenttia akateemisen kliinisen lääketutkimuksen 
rahoitusarviosta.

Tarkistus 651
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio perustaa unionin tasoisen 
portaalin ja pitää sitä yllä; portaali toimii 
kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien 
tietojen keskitettynä toimituspisteenä 
tämän asetuksen mukaisesti.

Euroopan lääkevirasto perustaa komission 
puolesta unionin tasoisen portaalin ja pitää 
sitä yllä; portaali toimii kliinisiin 
lääketutkimuksiin liittyvien tietojen 
keskitettynä toimituspisteenä tämän 
asetuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 652
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio perustaa unionin tasoisen 
portaalin ja pitää sitä yllä; portaali toimii 
kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien 
tietojen keskitettynä toimituspisteenä 
tämän asetuksen mukaisesti.

Komissio perustaa unionin tasoisen 
portaalin ja pitää sitä yllä; portaali toimii 
kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien 
tietojen keskitettynä toimituspisteenä 
tämän asetuksen mukaisesti. Portaalin 
teknisen toteutuksen pitää tukea 
helppokäyttöisyyttä ja oltava 
edistyksellinen, jotta turhalta työltä 
vältytään.

Or. fi
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Tarkistus 653
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EU-portaalin on oltava kytköksissä 
[lääkinnällisissä laitteissa tai in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetuissa 
lääkinnällisissä laitteista annetuissa] 
asetuksissa tarkoitettuihin tietokantoihin 
siten, että joko yhden tai molempien 
näiden asetusten soveltamisalaan 
kuuluvilla kliinisten lääketutkimusten 
toimeksiantajilla on ainoastaan yksi 
kytkös, jonka kautta ne ovat 
vuorovaikutuksessa, jotta voidaan välttää 
tietojen ja toimitettavien asiakirjojen 
päällekkäisyys. 

Or. en

Perustelu

Jotkut kliiniset lääketutkimukset voivat kuulua useiden EU:n asetusten soveltamisalaan ja 
kaikissa näissä asetuksissa saatetaan edellyttää kutakin asetusta nimenomaisesti koskevaa 
samanlaista dokumentaatiota ja rekisteröintiä tietokantoihin. Kliinisen tutkimuksen 
edistämiseksi kaiken viestinnän olisi siirryttävä eteenpäin yhteisen portaalin kautta. Kaikissa 
kliinisissä lääketutkimuksissa, myös kansallisissa, olisi käytettävä portaalia, sillä se on ainoa 
keino estää jäsenvaltioita rakentamasta päällekkäisiä portaaleja. On myös mahdollista, että 
joihinkin lääketutkimuksiin on otettava mukaan toinen tai kolmaskin jäsenvaltio 
myöhemmässä vaiheessa, jotta pystytään saavuttamaan rekrytointitavoitteet sellaisten 
ennakoimattomasti hankaliksi osoittautuvien potilasryhmien osalta.

Tarkistus 654
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU-portaalin kautta toimitetut tiedot 
tallennetaan 78 artiklassa tarkoitettuun EU-
tietokantaan.

EU-portaalin kautta toimitetut tiedot 
tallennetaan 78 artiklassa tarkoitettuun EU-
tietokantaan. Portaalin käyttäminen on 
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mahdollista myös pelkästään kansallisella 
kielellä tutkimustapauksissa, jotka eivät 
ulotu usean jäsenmaan alueelle.

Or. fi

Tarkistus 655
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa unionin tasoisen 
tietokannan, jäljempänä 'EU-tietokanta', ja 
pitää sitä yllä. Komissio katsotaan 
tietokannan rekisterinpitäjäksi.

1. Euroopan lääkevirasto perustaa 
komission puolesta unionin tasoisen 
tietokannan, jäljempänä 'EU-tietokanta', ja 
pitää sitä yllä. Euroopan lääkevirasto
katsotaan tietokannan rekisterinpitäjäksi.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EU-tietokanta perustetaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen yhteistyön 
mahdollistamiseksi siinä laajuudessa kuin 
se on tarpeen tämän asetuksen 
soveltamiseksi ja kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevia hakuja varten. Tietokannan 
ansiosta toimeksiantajat voivat lisäksi 
viitata kliinistä lääketutkimusta tai 
huomattavaa muutosta koskevan 
lupahakemuksen aiemmin toimitettuihin 
tietoihin.

2. EU-tietokanta perustetaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen yhteistyön 
mahdollistamiseksi siinä laajuudessa kuin 
se on tarpeen tämän asetuksen 
soveltamiseksi ja kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevia hakuja varten. Tietokannan 
ansiosta toimeksiantajat voivat lisäksi 
viitata kliinistä lääketutkimusta tai 
huomattavaa muutosta koskevan 
lupahakemuksen aiemmin toimitettuihin 
tietoihin. Tietokannassa olevilla 
julkaistuilla tiedoilla edistetään osaltaan 
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kansanterveyden suojelua ja 
eurooppalaisen lääketieteellisen 
tutkimuksen innovointivalmiuksia ja 
samalla otetaan huomioon 
toimeksiantajien perustellut taloudelliset 
intressit.

Or. en

Perustelu

Tietokannan olisi oltava sellainen, että sen avulla voidaan saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteet eli suojella kansanterveyttä ja parantaa eurooppalaisen lääketieteen tutkimuksen 
valmiuksia ja kilpailukykyä.

Tarkistus 657
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EU-tietokanta perustetaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen yhteistyön 
mahdollistamiseksi siinä laajuudessa kuin 
se on tarpeen tämän asetuksen 
soveltamiseksi ja kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevia hakuja varten. Tietokannan 
ansiosta toimeksiantajat voivat lisäksi 
viitata kliinistä lääketutkimusta tai 
huomattavaa muutosta koskevan 
lupahakemuksen aiemmin toimitettuihin 
tietoihin.

2. EU-tietokanta perustetaan, jotta 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voisivat tehdä yhteistyötä
siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tämän 
asetuksen soveltamiseksi, jotta yleisö, voisi 
tehdä tiettyjä kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevia hakuja ja jotta kansalaiset ja 
ammattilaiset voisivat tehdä lääkkeitä 
koskevia valistuneita päätöksiä.
Tietokannan ansiosta toimeksiantajat 
voivat lisäksi viitata kliinistä 
lääketutkimusta tai huomattavaa muutosta 
koskevan lupahakemuksen aiemmin 
toimitettuihin tietoihin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden välisen yhteistyön parantamisen lisäksi tietokanta olisi perustettava siinä 
tarkoituksessa, että sen avulla voidaan tarjota kansalaisille, lääkäreille ja riippumattomille 
tutkijoille tietoja, joiden avulla heidän on mahdollista tehdä terveyttään koskevia valistuneita 



PE506.162v01-00 30/67 AM\928650FI.doc

FI

päätöksiä.

Tarkistus 658
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EU-tietokanta perustetaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen yhteistyön 
mahdollistamiseksi siinä laajuudessa kuin 
se on tarpeen tämän asetuksen 
soveltamiseksi ja kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevia hakuja varten. Tietokannan 
ansiosta toimeksiantajat voivat lisäksi 
viitata kliinistä lääketutkimusta tai 
huomattavaa muutosta koskevan 
lupahakemuksen aiemmin toimitettuihin 
tietoihin.

2. EU-tietokanta perustetaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen yhteistyön 
mahdollistamiseksi siinä laajuudessa kuin 
se on tarpeen tämän asetuksen 
soveltamiseksi ja kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevia hakuja varten. Tietokannan 
ansiosta toimeksiantajat voivat lisäksi 
viitata kliinistä lääketutkimusta tai 
huomattavaa muutosta koskevan 
lupahakemuksen aiemmin toimitettuihin 
tietoihin. Tietokannan avulla unionin 
kansalaisille on myös tarjottava 
mahdollisuus tutustua lääkkeiden 
kliinisiin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 659
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EU-tietokanta perustetaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen yhteistyön 
mahdollistamiseksi siinä laajuudessa kuin 
se on tarpeen tämän asetuksen 
soveltamiseksi ja kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevia hakuja varten. Tietokannan 
ansiosta toimeksiantajat voivat lisäksi 

2. EU-tietokanta perustetaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen yhteistyön 
mahdollistamiseksi siinä laajuudessa kuin 
se on tarpeen tämän asetuksen 
soveltamiseksi ja kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevia hakuja varten. Tietokannan 
ansiosta toimeksiantajat voivat lisäksi 
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viitata kliinistä lääketutkimusta tai 
huomattavaa muutosta koskevan 
lupahakemuksen aiemmin toimitettuihin 
tietoihin.

viitata kliinistä lääketutkimusta tai 
huomattavaa muutosta koskevan 
lupahakemuksen aiemmin toimitettuihin 
tietoihin. Lisäksi sen on toimittava yleisön 
tietolähteenä.

Or. fr

Tarkistus 660
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

Kliinistä lääketutkimusta koskevat tiedot 
on julkaistava EU-tietokannasta kahden 
vuoden kuluessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä 
34 artiklan 3 kohdan 2 alakohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 661
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. EU-tietokanta on yleisesti saatavilla, 
elleivät kaikki siihen sisältyvät tiedot tai 
osa näistä tiedoista ole luottamuksellisia 
jostakin seuraavista syistä:

3. EU-tietokannan on oltava julkinen.

Or. en

Perustelu

Tietokannan on oltava julkinen, jotta voidaan varmistaa todellinen avoimuus ja se, että 
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riippumattomat tutkijat voivat tehdä satunnaistettuja tutkimuksia ja meta-analyysejä.

Tarkistus 662
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– henkilötietojen suoja asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poikkeus kattavaan avoimuuteen on tarpeeton 78 artiklan 5 kohdan vuoksi.

Tarkistus 663
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kaupallisesti luottamuksellisten tietojen 
suoja;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan oikeusasiamiehen mukaan kliiniseen tutkimusraporttiin ei sisälly mitään sellaista 
tietoja, joita voitaisiin pitää kaupallisesti luottamuksellisina 
(suositusluonnos 2560/2007/BEH). Lisäksi kansanterveyden ja kansalaisten oikeuden saada 
tietoa on mentävä kaupallista luottamuksellisuutta koskevien vetoomusten edelle. Tutkittavat 
tarjoutuvat tutkimuksiin vapaaehtoisiksi hyödyttääkseen yhteiskuntaa ja tulevia potilaita eivät 
hyödyttääkseen jotakin tiettyä lääkeyritystä.
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Tarkistus 664
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Cristian 
Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kaupallisesti luottamuksellisten tietojen 
suoja;

– kaupallisesti luottamuksellisten tietojen 
suoja erityisesti, kun tiedot liittyvät 
kliinisiin lääketutkimuksiin, joiden 
tarkoituksena on tukea 
myyntilupahakemusta sellaisiin 
käyttötarkoituksiin, joita ei ole vielä 
hyväksytty;

Or. en

Perustelu

Tietokanta ei saisi estää myöntämästä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa, eikä se saisi estää 
toimeksiantajaa saamasta hyötyä tutkimuksensa tuloksista.

Tarkistus 665
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kaupallisesti luottamuksellisten tietojen 
suoja;

– kaupallisesti luottamuksellisten tietojen 
suoja ottamalla erityisesti huomioon 
tuotteen lupatilanne;

Or. en

Tarkistus 666
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamista koskevan jäsenvaltioiden 
toteuttaman tehokkaan valvonnan 
varmistaminen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kliinisen lääketutkimuksen tiedot ovat tieteellistä tietoa ja kuuluvat näin ennen kaikkea 
kansalaisille. Kansanterveys on asetettava kaiken muun edelle. Tietokannan on oltava 
julkinen, jotta voidaan varmistaa todellinen avoimuus ja se, että riippumattomat tutkijat 
voivat tehdä satunnaistettuja tutkimuksia ja meta-analyysejä.

Tarkistus 667
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– sellaisten kaupallisesti 
luottamuksellisten tietojen suoja, joita ei 
ole vielä julkaistu tieteellisessä 
julkaisussa.

Or. fr

Tarkistus 668
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Yhteenveto kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista on 
julkaistava 34 artiklan mukaisesti.
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Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Mitkään tutkittavien henkilötiedot eivät 
ole julkisesti saatavilla.

5. Mitkään tutkittavien henkilötiedot, 
kaupallisesti luottamukselliset tiedot tai 
teollis- ja tekijänoikeuksia heikentävät 
tiedot eivät ole julkisesti saatavilla.

Or. en

Perustelu

Olisi varmistettava, että tämä asetus säilyttää eurooppalaisten tutkijoiden lisäarvon ja 
asiantuntemuksen samoin kuin heidän perustellun intressinsä hyötyä kliinisen 
lääketutkimuksen kehittämiseksi tehtyjen investointien tuloksista.

Tarkistus 670
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimeksiantajan on jatkuvasti
päivitettävä EU-tietokannan tietoja, jotka 
koskevat kliinisten lääketutkimusten 
kaikkia sellaisia muutoksia, jotka eivät ole 
huomattavia muutoksia mutta jotka ovat 
merkittäviä jäsenvaltioiden toteuttaman 
kliinistä lääketutkimusta koskevan 
valvonnan kannalta.

6. Toimeksiantajan on säännöllisesti
päivitettävä EU-tietokannan tietoja, jotka 
ovat relevantteja tutkimuksen tai julkisen 
mielenkiinnon kannalta ja jotka koskevat 
kliinisten lääketutkimusten kaikkia sellaisia 
muutoksia, jotka eivät ole huomattavia 
muutoksia mutta jotka ovat merkittäviä 
jäsenvaltioiden toteuttaman kliinistä 
lääketutkimusta koskevan valvonnan 
kannalta.

Or. fi
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Tarkistus 671
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että rekisteröity voi 
tosiasiallisesti käyttää 
tiedonsaantioikeuttaan sekä oikeuttaan 
oikaista henkilötietonsa ja vastustaa niiden 
käsittelyä asetuksen (EY) N:o 45/2001 
mukaisesti ja direktiivin 95/46/EY 
täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Niiden 
on varmistettava, että rekisteröity voi 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan saada 
itseään koskevia tietoja sekä oikeuttaan 
saada virheelliset tai puutteelliset tiedot 
oikaistuiksi ja poistetuiksi. 
Vastuualueidensa puitteissa komission ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
virheelliset ja luvatta käsitellyt tiedot 
poistetaan sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti. Oikaisut ja poistot on tehtävä 
mahdollisimman pian mutta viimeistään 60 
päivän kuluttua rekisteröidyn esittämästä 
pyynnöstä.

7. Komission, Euroopan lääkeviraston ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisteröity voi tosiasiallisesti käyttää 
tiedonsaantioikeuttaan sekä oikeuttaan 
oikaista henkilötietonsa ja vastustaa niiden 
käsittelyä asetuksen (EY) N:o 45/2001 
mukaisesti ja direktiivin 95/46/EY 
täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Niiden 
on varmistettava, että rekisteröity voi 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan saada 
itseään koskevia tietoja sekä oikeuttaan 
saada virheelliset tai puutteelliset tiedot 
oikaistuiksi ja poistetuiksi. 
Vastuualueidensa puitteissa komission, 
Euroopan lääkeviraston ja jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että virheelliset ja luvatta 
käsitellyt tiedot poistetaan sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti. Oikaisut ja 
poistot on tehtävä mahdollisimman pian 
mutta viimeistään 60 päivän kuluttua 
rekisteröidyn esittämästä pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 672
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Asiakirjaan Common Technical 
Document (yhteinen tekninen asiakirja) 
on sisällytettävä linkki kliinisten 
lääketutkimusten kliinisiin 
tutkimusraportteihin ja sisällytettävä myös 
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julkiseen arviointiraporttiin.

Or. en

Tarkistus 673
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamisella ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta periä maksu 
tässä asetuksessa säädetyistä toiminnoista 
sillä edellytyksellä, että maksu asetetaan 
avoimesti ja kustannusvastaavuuden 
periaatteiden pohjalta.

Tämän asetuksen soveltamisella ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta periä maksu 
tässä asetuksessa säädetyistä toiminnoista 
sillä edellytyksellä, että maksu asetetaan 
avoimesti ja kustannusvastaavuuden 
periaatteiden pohjalta. Jäsenvaltiot voivat 
ottaa käyttöön alennetut hinnat, kun kyse 
on voittoa tavoittelemattomista kliinisistä 
tutkimuksista.

Or. en

Perustelu

Voittoa tavoittelemattomien kliinisten tutkimusten olisi oltava edullisemmassa asemassa 
taloudellisiin velvoitteisiin nähden.

Tarkistus 674
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yksi maksu toimintoa ja jäsenvaltioita 
kohden

Maksut toimintoa ja jäsenvaltioita kohden

Or. el
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Perustelu

Maksujen käyttöönotto on puhtaasti kansallinen asia.

Tarkistus 675
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
83 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa II ja III luvussa 
tarkoitettua arviointia varten vaatia useita 
tällaiseen arviointiin osallistuville eri 
elimille suoritettavia maksuja.

Jäsenvaltiot vaativat II ja III luvussa 
tarkoitettua arviointia varten tällaiseen 
arviointiin osallistuville eri elimille 
suoritettavia maksuja kunkin jäsenvaltion 
käytäntöjen mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Maksujen käyttöönotto on puhtaasti kansallinen asia.

Tarkistus 676
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
83 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa II ja III luvussa 
tarkoitettua arviointia varten vaatia useita 
tällaiseen arviointiin osallistuville eri 
elimille suoritettavia maksuja.

Jäsenvaltiot eivät saa II, III ja VII luvussa 
tarkoitettua arviointia varten vaatia useita 
tällaiseen arviointiin osallistuville eri 
elimille suoritettavia maksuja.

Jäsenvaltioiden on harkittava ei-
kaupallisten toimeksiantajien 
vapauttamista näistä maksuista. 

Or. en
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Perustelu

83 artiklaan on myös sisällytettävä viittaus VII lukuun, koska myös turvallisuusraporttiin 
liittyy maksuja. Lisäksi ei-kaupallisilla toimeksiantajilla ei pitäisi olla velvollisuutta maksaa 
näitä maksuja, ja näin toimitaankin jo monissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 677
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 27, 42, 60 ja 67 artiklassa 
tarkoitettu vallan siirto komissiolle 
tapahtuu määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Edellä 27, 42, 60 ja 67 artiklassa 
tarkoitettu vallan siirto komissiolle 
tapahtuu viiden vuoden ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden pituisen 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. en

Tarkistus 678
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Danuta Maria Hübner, Alojz Peterle

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus ei vaikuta tietyntyyppisten 
ihmis- tai eläinsolujen käytön taikka 
tällaisia soluja sisältävien, niistä 
koostuvien tai niistä johdettujen lääkkeiden 
myynnin, luovutuksen tai käytön kieltävän 

Tämä asetus ei vaikuta tietyntyyppisten 
ihmis- tai eläinsolujen käytön taikka 
tällaisia soluja sisältävien, niistä 
koostuvien tai niistä johdettujen lääkkeiden 
myynnin, luovutuksen tai käytön kieltävän 
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tai sitä rajoittavan kansallisen 
lainsäädännön soveltamiseen syistä, joita ei 
käsitellä tässä asetuksessa. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava komissiolle asiaa 
koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä.

tai sitä rajoittavan kansallisen 
lainsäädännön soveltamiseen syistä, joita ei 
käsitellä tässä asetuksessa. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava komissiolle asiaa 
koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä. 
Geenihoitoa koskevia tutkimuksia, jotka 
johtavat tutkimushenkilön geneettisen 
tunnusmerkistön muutoksiin, ei saa 
tehdä.

Or. en

Perustelu

Asetus ei välttämättä jää jälkeen voimassa olevasta direktiivistä. Siksi olisi hyväksyttävä 
voimassa olevan direktiivin sanamuoto.

Tarkistus 679
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tutkittavalle maksuttomat 
tutkimuslääkkeet

Tutkittavalle maksuttomat kliiniset 
lääketutkimukset

Or. en

Tarkistus 680
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuslääkkeiden kustannukset eivät 
saa olla tutkittavan vastuulla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden 
toimivaltaa, joka liittyy niiden 
terveyspolitiikan määrittelyyn sekä 
terveyspalvelujen ja sairaanhoidon 

Kliinisen lääketutkimuksen ja alhaisen 
interventioasteen kliinisen 
lääketutkimuksen kustannukset eivät saa 
olla tutkittavan vastuulla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden 
toimivaltaa, joka liittyy niiden 
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järjestämiseen ja tarjoamiseen. terveyspolitiikan määrittelyyn sekä 
terveyspalvelujen ja sairaanhoidon 
järjestämiseen ja tarjoamiseen.

Or. en

Perustelu

Se, että kliinisen lääketutkimuksen kustannukset eivät saa olla tutkittavan vastuulla, on 
vahvistettava eettiseksi perusperiaatteeksi. Siksi tämän artiklan soveltamisalaa on 
laajennettava siten, ettei se kata ainoastaan tutkimuslääkkeitä vaan kliinisten 
lääketutkimusten kulut kokonaisuudessaan. 

Tarkistus 681
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki hyväksymis-, lupa- tai 
dokumentaatiovaatimukset, jotka 
kuuluvat 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
asetusten soveltamisalan piiriin, 
katsotaan luvan piiriin kuuluviksi 
asetuksen II luvun mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Myyntilupaprosessin on katettava etukäteen tietosuojaviranomaiselle osoitetut ilmoitukset tai 
tällaisen viranomaisen myöntämät luvat olisi sovellettava ja niihin on sovellettava samoja 
määräaikoja, jos näin toimitaan hankekohtaisesti.

Tarkistus 682
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
91 a artikla (uusi)



PE506.162v01-00 42/67 AM\928650FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

91 a artikla
Uudelleentarkastelu

Viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja sen jälkeen joka viides 
vuosi komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa tarkastellaan tämän asetuksen 
soveltamista ja johon sisältyy kattavat 
tiedot tämän asetuksen nojalla 
hyväksyttyjen kliinisten lääketutkimusten 
eri tyypeistä. Komissio esittää tarvittaessa 
kertomukseen perustuvan 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla päivitetään 
voimassa olevassa asetuksessa vahvistetut 
säännökset.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 683
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
91 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

91 a artikla
Asetuksen uudelleentarkastelu

Tämän asetuksen tultua voimaan 
komissio antaa joka viides vuosi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen, jossa tarkastellaan tämän 
asetuksen soveltamista. Kertomukseen 
sisällytetään arvio asetuksen soveltamisen 
vaikutuksesta tieteen ja tekniikan 
kehitykseen sekä toimenpiteistä, joita olisi 



AM\928650FI.doc 43/67 PE506.162v01-00

FI

mukautettava unionissa tehtävien 
kliinisten tutkimusten kilpailukyvyn 
säilyttämiseksi.

Or. fr

Perustelu

Komissiota olisi kehotettava tarkastelemaan säännöllisesti ja yksityiskohtaisesti asetuksen 
vaikutusta unionissa tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Päämääränä on varmistaa, että tämä 
asetus tukee tieteen ja tekniikan kehitystä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä 
(ns. älykkään lainsäädännön toimintamalli).

Tarkistus 684
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan [...] päivästä [...]kuuta [...] 
[please set a specific date - two years after 
its publication].

Sitä sovelletaan, kun EU-portaalin kaikki 
toiminnot ovat saaneet myönteisen 
lausunnon Euroopan lääkeviraston 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevältä pysyvältä komitealta.

Or. en

Perustelu

EU-portaali on niin olennainen osa uutta lainsäädäntöä, että ilman kaikilta osin toimivaa 
portaalia lainsäädäntöä ei voida soveltaa. Siksi asetusta pitäisi soveltaa vasta kun portaali on 
kaikilta osin toiminnassa ja kun jäsenvaltiot ovat sopineet asiasta.

Tarkistus 685
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimeksiantajan on tapauksen mukaan 
annettava viittaus aiempiin hakemuksiin. 

1. Toimeksiantajan on tapauksen mukaan 
annettava viittaus aiempiin hakemuksiin 



PE506.162v01-00 44/67 AM\928650FI.doc

FI

Jos tällaisten hakemusten esittäjä on jokin 
muu toimeksiantaja, on toimitettava 
kyseisen toimeksiantajan kirjallinen 
suostumus.

käyttämällä yleistä lääketutkimuksen 
rekisteröintinumeroa tai EU-portaaliin 
rekisteröityä numeroa. Jos tällaisten 
hakemusten esittäjä on jokin muu 
toimeksiantaja, on toimitettava kyseisen 
toimeksiantajan kirjallinen suostumus.

Or. en

Tarkistus 686
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. EU-portaalin avulla toimeksiantajille 
on annettava mahdollisuus allekirjoittaa 
sähköisesti tarjoamalla riittävät takeet 
allekirjoittaneesta ilman 
lisämuodollisuuksia. 

Or. en

Perustelu

Jotkut jäsenvaltiot vaativat nykyisellään lukuisia asiakirjoja, jotka on allekirjoitettu musteella 
ja notaarin oikeaksi todistamia, jotta voidaan osoittaa, että asiakirjat allekirjoittaneella on 
lupa allekirjoittaa toimeksiantajan puolesta. Tämän käytäntö on kuitenkin syytä lopettaa.

Tarkistus 687
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. 11 artiklassa tarkoitetun hakemuksen 
hakemusasiakirjat on rajattava tämän 
liitteen 2–10 kohtaan.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on seurausta 11 artiklan poistamisesta.

Tarkistus 688
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 6 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

• tutkimuspopulaation erityispiirteet, esim.
onko mukana osallistujia, jotka eivät 
kykene antamaan tietoista suostumusta, tai 
alaikäisiä

• tutkimuspopulaation erityispiirteet, 
esimerkiksi onko mukana osallistujia, jotka 
eivät kykene antamaan tietoista 
suostumusta, tai alaikäisiä tai muita 
haavoittuvia osallistujia (esimerkiksi 
vajaakykyisiä henkilöitä, raskaana olevia 
naisia tai vankeja)

Or. en

Tarkistus 689
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 6 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• aiotaanko lääketutkimuksella testata 
tietylle kohdeväestölle tarkoitetun 
lääkkeen terapeuttista ja 
kansanterveydellistä hyötyä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 690
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 6 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• onko toksikologiset kokeet tehty, mikäli 
kliinisessä lääketutkimuksessa käytetään 
lääkkeitä, jotka eivät ole saaneet 
myyntilupaa. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on toksikologista testausta koskevan 4 b artiklan (uusi) käyttöönoton mukainen.

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

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 6 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• edistääkö kliininen lääketutkimus 
merkittävästi parempaa ymmärrystä sen 
tilan fysiologiasta ja patologiasta, josta 
tietoja puuttuu, erityisesti harvinaisten ja 
erittäin harvinaisten sairauksien osalta.

Or. en

Perustelu

Monia harvinaisia ja erittäin harvinaisia sairauksia ei vielä määritelty oikein, eikä niitä vielä 
ymmärretä täysin. Kliinisissä lääketutkimuksissa, joihin osallistuu näistä sairauksista kärsiviä 
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potilaita, kyseisiä sairauksia koskeva tieto voi lisääntyä huomattavasti, kun tietoja 
arvioidaan. Raportoivalla jäsenvaltiolla on oltava tieto tästä lisäarvosta.

Tarkistus 692
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a. Tutkimussuunnitelma on 
mahdollisuuksien mukaan laadittava 
helppokäyttöiseen muotoon, kuten haut 
mahdollistavaan pdf-muotoon pikemmin 
kuin skannattuna kuvana. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että asiaankuuluvaa tietoa on helppo hakea tutkimussuunnitelmista.

Tarkistus 693
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

13. Suunnitelman on sisällettävä erityisesti 
seuraavat:

13. Suunnitelman tai sen liitteiden on 
sisällettävä erityisesti seuraavat:

Or. en

Perustelu

Liitteessä I on kuvaus siitä, mitä suunnitelmaan on sisällytettävä. Kaikki nämä tiedot ovat 
todella tärkeitä mutta jotkut näistä tiedoista eivät kuulu suunnitelmaan keskeisesti (tavallisesti 
lääkehoito on erillinen operatiivinen asiakirja). 
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Tarkistus 694
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• eettinen arviointi lääketutkimuksesta ja 
sen yhdenmukaisuudesta Helsingin 
julistuksen periaatteiden kanssa 

Or. es

Tarkistus 695
Margrete Auken, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• primääriset tulosparametrit

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että primääriset tulosparametrit määritellään tutkimussuunnitelmassa tulosten 
muuttamisen estämiseksi. 

Tarkistus 696
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• mahdollisuuksien mukaan 
tilastoanalyysisuunnitelma 
kokonaisuudessaan ja tieto siitä, onko sitä 
muutettu lääketutkimuksen aikana ja 
perustelut kaikista tällaisista muutoksista

Or. en
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Perustelu

On tärkeää, ettei tilastoanalyysisuunnitelma voida muuttaa merkittävästi lääketutkimuksen 
aikana ilman perustelua.

Tarkistus 697
Margrete Auken, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• kuvaus lääketutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien ryhmistä ja alaryhmistä (ikä, 
sukupuoli ja se, ovatko tutkittavat terveitä 
vapaaehtoisia vai potilaita);

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään esittelijän tarkistusta 25. Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavat tiedot voidaan katsoa luotettaviksi ja varmoiksi vain, jos tutkimus ilmentää 
asianmukaisesti niitä väestöryhmiä (esimerkiksi naiset ja ikääntyneet), jotka ovat tutkittavan 
tuotteen todennäköisiä käyttäjiä. Tutkimussuunnitelmassa on kuvailtava tarkasti 
lääketutkimukseen osallistuvat ryhmät ja alaryhmät, heidän ikänsä ja se, ovatko tutkittavat 
terveitä vapaaehtoisia vai potilaita.

Tarkistus 698
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

• jos kyseisestä kliinisestä 
lääketutkimuksesta suljetaan pois 
vanhukset tai naiset, näitä 
poissulkemisperusteita koskeva selvitys ja 
perustelu

• jos tutkittavien ikä- ja/tai 
sukupuolijakauma ei ole edustava, tämä 
on perusteltava ja selvitettävä

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 699
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 7 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• Riskiarviointi, joka kattaa kliinisen 
lääketutkimuksen kaikki riskitekijät ja 
erityisesti seuraavat:
I. Riskit, jotka kohdistuvat tutkittavan 
oikeuksiin:
1. tiedot ja tietoinen suostumus
2. henkilötietojen suoja
II. Riskit, jotka kohdistuvat tutkittavan 
turvallisuuteen ja koskemattomuuteen:
1. hoitotoimenpiteen turvallisuus
2. diagnostisen intervention riski
3. potilaskohderyhmän haavoittuvuus
III. Riskit, jotka kohdistuvat 
tietoturvallisuuteen ja kansanterveyteen:
1. tietojen laati, tietojen hallinnointi ja 
analysointi, tietojen saatavuus ja 
julkaiseminen
2. tulosten luotettavuus
3. vaikutus kansanterveyteen

Or. en

Perustelu

Riskiarvioinnin on kuuluttava osana hakemusasiakirjaan, ja sen olisi ohjattava 
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laadunhallintaa ja seurantasuunnitelmaa.

Tarkistus 700
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 9 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

• julkaisupolitiikan kuvaus; • julkaisupolitiikan kuvaus myös siinä 
tapauksessa, että tulokset ovat kielteisiä;

Or. en

Tarkistus 701
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 16 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• jäljennökset tapausselostelomakkeista

Or. en

Perustelu

On tärkeää sisällyttää tähän selostelomakkeet, sillä se, miten kysymykset on rajattu, voi 
vaikuttaa kerättyihin tietoihin.

Tarkistus 702
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 16 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• yksityiskohtainen kuvaus pelon, kivun, 
rasituksen ja haittojen vähentämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä pediatrisessa 
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tutkimuksessa

Or. en

Perustelu

ICH-GCP:n, pediatrista tutkimusta koskevien EU:n eettisten suositusten (EudraLex-kokoelma 
nide 10/2008) sekä biolääketieteellistä tutkimusta koskevan Oviedon yleissopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan mukaisesti.

Tarkistus 703
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 16 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• yksityiskohtainen kuvaus toimista, joilla 
varmistetaan lumelääkkeen rajallinen 
käyttö pediatrian alan lääketutkimuksissa 

Or. en

Perustelu

ICH-GCP:n, pediatrista tutkimusta koskevien EU:n eettisten suositusten (EudraLex-kokoelma 
nide 10/2008) sekä biolääketieteellistä tutkimusta koskevan Oviedon yleissopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan mukaisesti.

Tarkistus 704
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 16 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• yksityiskohtainen kuvaus 
toimeksiantajan menettelyistä, joilla 
seurataan ja tarkastellaan uudestaan 
säännöllisesti tasapainoriskiä, sekä 
kuvaus tutkimuksesta
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Or. en

Tarkistus 705
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 16 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• kuvaus siitä, toistaako lääketutkimus 
samanlaiseen otaksumaan perustuvien 
samanlaisten tutkimusten tulokset (mitä 
olisi vältettävä)

Or. en

Tarkistus 706
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 16 e luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• pediatrian alan asiantuntemusta 
koskeva kuvaus, joka on oltava saatavilla 
kaikissa tutkimuspaikoissa

Or. en

Perustelu

ICH-GCP:n, pediatrista tutkimusta koskevien EU:n eettisten suositusten (EudraLex-kokoelma 
nide 10/2008) sekä biolääketieteellistä tutkimusta koskevan Oviedon yleissopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan mukaisesti.

Tarkistus 707
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 16 f luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

• ikäryhmälle sopivat muotoilut lapsille 
tarkoitettujen lääkkeiden osalta

Or. en

Perustelu

ICH-GCP:n, pediatrista tutkimusta koskevien EU:n eettisten suositusten (EudraLex-kokoelma 
nide 10/2008) sekä biolääketieteellistä tutkimusta koskevan Oviedon yleissopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan mukaisesti.

Tarkistus 708
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 16 g luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• kattavat, helposti ymmärrettävät ja 
ikäryhmälle sopivat tiedot ja tietoista 
suostumusta koskevat lehtiset lapsille ja 
laillisille edustajille

Or. en

Perustelu

ICH-GCP:n, pediatrista tutkimusta koskevien EU:n eettisten suositusten (EudraLex-kokoelma 
nide 10/2008) sekä biolääketieteellistä tutkimusta koskevan Oviedon yleissopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan mukaisesti.

Tarkistus 709
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 16 h luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• selkeät ja kattavat tiedot lainsäädännön 
mukaisista oikeuskeinoista ja korvauksen 
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saamista koskevista ehdoista ottaen 
huomioon pitkän aikavälin vaikutukset 
lapsen kehitykseen

Or. en

Perustelu

ICH-GCP:n, pediatrista tutkimusta koskevien EU:n eettisten suositusten (EudraLex-kokoelma 
nide 10/2008) sekä biolääketieteellistä tutkimusta koskevan Oviedon yleissopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan mukaisesti.

Tarkistus 710
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 16 i luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• kuvaus oikeudesta tutustua tutkimuksen 
yleisiin tuloksiin sekä muihin 
lääketutkimuksen aikana havaittuihin 
terveyttä koskeviin tietoihin

Or. en

Perustelu

ICH-GCP:n, pediatrista tutkimusta koskevien EU:n eettisten suositusten (EudraLex-kokoelma 
nide 10/2008) sekä biolääketieteellistä tutkimusta koskevan Oviedon yleissopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan mukaisesti.

Tarkistus 711
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 16 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a. Tutkimussuunnitelman on 
sisällettävä tiedot rahoituksesta, 
toimeksiantajista, institutionaalisista 
kytköksistä ja muista mahdollisista 
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eturistiriidoista.

Or. en

Perustelu

Joissakin hankkeissa saataville asetettavaa tietoa saattaa olla huomattava määrä ja siksi 
saattaisi olla kätevämpää sisällyttää ne liitteeseen.

Tarkistus 712
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

17. Tutkimussuunnitelman ohessa on 
toimitettava siitä tehty tiivistelmä.

17. Tutkimussuunnitelman ohessa on 
toimitettava siitä tehty tiivistelmä ja siihen 
on päivitettävä kaikki 
tutkimussuunnitelmaan tehdyt muutokset, 
myös muutosten päivämäärät.

Or. en

Tarkistus 713
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 osa – 18 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a. Tutkijan tietopaketit on toimitettava 
minimaalisen riskin lääketieteellisissä 
tutkimuksissa.

Or. fr

Tarkistus 714
Philippe Juvin
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 osa – 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

20. Tutkijan tietopakettina on hyväksytty
valmisteyhteenveto, jos 
tutkimuslääkkeellä on myyntilupa ja sitä 
käytetään myyntiluvan ehtojen 
mukaisesti. Jos kliinisessä tutkimuksessa 
poiketaan luvan mukaisista 
käyttöehdoista, valmisteyhteenvedon 
lisäksi on toimitettava tiivistelmä asian 
kannalta merkityksellisistä kliinisistä ja 
muista kuin kliinisistä tiedoista, jotka 
tukevat tutkimuslääkkeen käyttöä 
kliinisessä lääketutkimuksessa. Jos 
tutkimuslääke on tutkimussuunnitelmassa 
yksilöity ainoastaan vaikuttavan aineen 
mukaan, toimeksiantajan on valittava yksi 
valmisteyhteenveto vastaamaan tutkijan 
tietopakettia kaikkien sellaisten lääkkeiden 
osalta, jotka sisältävät kyseistä vaikuttavaa 
ainetta ja joita käytetään jossakin kliinisen 
lääketutkimuksen tutkimuspaikassa.

20. Pienen riskin kliinisissä 
lääketutkimuksissa valmisteyhteenveto 
hyväksytään tutkijan tietopakettina. 
Keskisuuren riskin kliinisissä 
tutkimuksissa valmisteyhteenvedon lisäksi 
on toimitettava tiivistelmä asian kannalta 
merkityksellisistä kliinisistä ja muista kuin 
kliinisistä tiedoista, jotka tukevat 
tutkimuslääkkeen käyttöä kliinisessä 
lääketutkimuksessa. Jos tutkimuslääke on 
tutkimussuunnitelmassa yksilöity 
ainoastaan vaikuttavan aineen mukaan, 
toimeksiantajan on valittava yksi 
valmisteyhteenveto vastaamaan tutkijan 
tietopakettia kaikkien sellaisten lääkkeiden 
osalta, jotka sisältävät kyseistä vaikuttavaa 
ainetta ja joita käytetään jossakin kliinisen 
lääketutkimuksen tutkimuspaikassa.

Or. en

Perustelu

Selvennyksessä hyödynnetään eriyttämistä, joka perustuu myyntilupatilanteeseen.

Tarkistus 715
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 osa – 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

20. Tutkijan tietopakettina on hyväksytty 
valmisteyhteenveto, jos tutkimuslääkkeellä 
on myyntilupa ja sitä käytetään 
myyntiluvan ehtojen mukaisesti. Jos 
kliinisessä tutkimuksessa poiketaan luvan 
mukaisista käyttöehdoista, 

20. Jos tutkimuslääkkeellä on myyntilupa 
ja sitä käytetään myyntiluvan ehtojen 
mukaisesti, hyväksyttyä 
valmisteyhteenvetoa käytetään tutkijan 
tietopaketin sijaan. Jos kliinisessä 
tutkimuksessa poiketaan luvan mukaisista 
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valmisteyhteenvedon lisäksi on 
toimitettava tiivistelmä asian kannalta 
merkityksellisistä kliinisistä ja muista kuin 
kliinisistä tiedoista, jotka tukevat 
tutkimuslääkkeen käyttöä kliinisessä 
lääketutkimuksessa. Jos tutkimuslääke on 
tutkimussuunnitelmassa yksilöity 
ainoastaan vaikuttavan aineen mukaan, 
toimeksiantajan on valittava yksi 
valmisteyhteenveto vastaamaan tutkijan 
tietopakettia kaikkien sellaisten lääkkeiden
osalta, jotka sisältävät kyseistä vaikuttavaa 
ainetta ja joita käytetään jossakin kliinisen 
lääketutkimuksen tutkimuspaikassa.

käyttöehdoista, valmisteyhteenvedon 
lisäksi on toimitettava tiivistelmä asian 
kannalta merkityksellisistä kliinisistä ja 
muista kuin kliinisistä tiedoista, jotka 
tukevat tutkimuslääkkeen käyttöä 
kliinisessä lääketutkimuksessa. Jos 
tutkimuslääke on tutkimussuunnitelmassa 
yksilöity ainoastaan vaikuttavan aineen 
mukaan, toimeksiantajan on valittava yksi 
valmisteyhteenveto vastaamaan tutkijan 
tietopakettia kaikkien sellaisten lääkkeiden 
osalta, jotka sisältävät kyseistä vaikuttavaa 
ainetta ja joita käytetään jossakin kliinisen 
lääketutkimuksen tutkimuspaikassa.

Or. en

Perustelu

Tutkijan tietopaketti ei ole valmisteyhteenveto. Monissa tilanteissa valmisteyhteenvedon 
sisältöä pidetään riittävänä, mutta valmisteyhteenveto ei siitä huolimatta ole sama asia kuin 
tutkijan tietopaketti.

Tarkistus 716
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 osa – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

22. Jos tutkijan tietopaketti ei ole 
valmisteyhteenveto, siinä on selkeästi 
tunnistettavassa osassa määritettävä ne 
haittavaikutukset, joita on pidettävä 
odotettuina haittavaikutuksina, myös tiedot 
haittavaikutusten yleisyydestä ja luonteesta 
("turvallisuudesta annetut tiedot").

22. Jos tutkijan tietopakettia käytetään 
valmisteyhteenvedon sijaan, siinä on 
selkeästi tunnistettavassa osassa 
määritettävä ne haittavaikutukset, joita on 
pidettävä odotettuina haittavaikutuksina, 
myös tiedot haittavaikutusten yleisyydestä 
ja luonteesta ("turvallisuudesta annetut 
tiedot").

Or. en

Perustelu

Tutkijan tietopaketti ei ole valmisteyhteenveto. Monissa tilanteissa valmisteyhteenvedon 
sisältöä pidetään riittävänä, mutta valmisteyhteenveto ei siitä huolimatta ole sama asia kuin 
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tutkijan tietopaketti.

Tarkistus 717
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 7 osa – 45 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

45. Hakija voi toimittaa 
valmisteyhteenvedon voimassa olevan 
version IMPD-dokumentaationa, jos 
tutkimuslääkkeellä on myyntilupa. 
Täsmälliset vaatimukset on eritelty 
taulukossa 1.

45. Hakija voi toimittaa
valmisteyhteenvedon voimassa olevan 
version IMPD-dokumentaationa, jos
kyseessä on pienen riskin tai keskisuuren 
riskin kliininen lääketutkimus, joka 
koskee tutkimuslääkettä, jonka 
tutkimusstrategiat perustuvat 
julkaistuihin tietoihin ja/tai tieteellisten 
organisaatioiden tai virallisten elinten 
laatimiin vakiintuneisiin 
hoitosuosituksiin. Täsmälliset vaatimukset 
on eritelty taulukossa 1.

Or. fr

Tarkistus 718
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 7 osa – taulukko 1 (Täydentävän IMPD-dokumentaation sisältö) – 1 sarake –
2 rivi – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuslääkkeellä on myyntilupa tai sillä 
on myyntilupa ICH-maassa ja sitä 
käytetään tutkimuksessa

Tutkimuslääkkeellä on myyntilupa ja/tai 
sitä on testattu myyntiluvan ehdoista 
poikkeavien ja sellaisten 
hoitostrategioiden mukaisesti, jotka 
perustuvat julkaistuihin tietoihin ja/tai 
tieteellisten organisaatioiden tai 
virallisten elinten laatimiin 
vakiintuneisiin hoitosuosituksiin tai sillä 
on myyntilupa ICH-maassa ja sitä 
käytetään tutkimuksessa
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Or. fr

Tarkistus 719
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 10 osa

Komission teksti Tarkistus

10. Tutkimuslääkkeen merkintöjen sisältö 10. Tutkimuslääkkeen merkintöjen sisältö 
(kuvaus sisällytettävistä asioista tai 
alkuperäinen pakkausmerkintä)

Or. en

Perustelu

Hakemusasiakirjojen toimittamisvaiheessa varsinaiset pakkausmerkinnät eivät ole 
välttämättä vielä saatavilla kaikilla kansallisilla kielillä. Niiden vaatiminen aiheuttaa paljon 
tarpeetonta viivästystä.

Tarkistus 720
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 osa – 57 kohta

Komission teksti Tarkistus

57. On toimitettava kuvaus johtavien 
tutkijoiden pätevyydestä ajantasaisena 
ansioluettelona ja muina asianmukaisina 
asiakirjoina. On kuvattava hyvän 
kliinisen tutkimustavan periaatteita 
koskeva mahdollinen aiempi koulutus tai 
kokemus, joka on saatu kliinisiä 
lääketutkimuksia ja potilaiden hoitoa 
koskevasta työstä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tutkijoiden valinnan on oltava toimeksiantajan vastuulla. Samat asiakirjat olisi arkistoitava 
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kantatiedostoon ja niiden olisi oltava saatavilla tarkastuksia varten. Niiden ei kuitenkaan 
pitäisi kuulua lääketutkimusta koskevaan toimitettavaan asiakirjaan.

Tarkistus 721
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 osa – 58 kohta

Komission teksti Tarkistus

58. Kaikki sellaiset tekijät, kuten 
taloudelliset intressit, jotka voisivat 
vaikuttaa johtavien tutkijoiden 
puolueettomuuteen, on esiteltävä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tutkijoiden valinnan on oltava toimeksiantajan vastuulla. Samat asiakirjat olisi arkistoitava 
kantatiedostoon ja niiden olisi oltava saatavilla tarkastuksia varten. Niiden ei kuitenkaan 
pitäisi kuulua lääketutkimusta koskevaan toimitettavaan asiakirjaan.

Tarkistus 722
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 14 osa

Komission teksti Tarkistus

14. Tilojen sopivuus (tiedot kultakin 
asianomaiselta jäsenvaltioilta)

Poistetaan.

59. Jäsenvaltion järjestelmän mukaisesti 
on toimitettava tutkimuspaikan klinikan 
tai laitoksen johtajan tai muun 
vastuuhenkilön antama kirjallinen 
vakuutus tutkimuspaikkojen 
sopivuudesta.

Or. en
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Perustelu

Tällaisella itse annetulla vakuutuksella ei ole arvoa. Paikan ja sen sopivuuden arvioinnin on 
oltava toimeksiantajan vastuulla. Tutkimuspaikkaan koskevaan sopimukseen sisältyy myös se, 
että vastaava taho hyväksyy, että lääketutkimus suoritetaan sen tiloissa, mikä merkitsee sitä, 
että tämä katsoo tilojen olevan sopivat.

Tarkistus 723
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 16 osa – 60 kohta

Komission teksti Tarkistus

60. On toimitettava tiedot rahoitustoimista 
sekä korvauksista, joita maksetaan 
tutkittaville ja tutkijalle tai 
tutkimuspaikalle kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistumisesta.

60. On toimitettava tiedot rahoitustoimista 
sekä korvauksista, joita maksetaan 
tutkittaville ja tutkijalle kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistumisesta.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan potilaille ja yksityisesti tutkijoille maksettavia korvauksia on tarkasteltava 
uudestaan. Tutkimuspaikan kanssa tehtyä sopimusta ylimääräisten kulujen kattamiseksi tai 
muita paikkojen kanssa tehtyjä sopimusjärjestelyjä ei pidä tarkastella uudelleen etukäteen. 
Näistä asioista toimeksiantajan on neuvoteltava tutkimuspaikan kanssa.

Tarkistus 724
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 16 osa – 61 kohta

Komission teksti Tarkistus

61. On toimitettava kuvaus mahdollisesta 
toimeksiantajan ja tutkimuspaikan 
välisestä sopimuksesta.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Toimeksiantajan ja sairaalan välisten sopimusten valmistelu ja tekeminen on pitkällinen 
prosessi. On turhaa vaatia toimittamaan nämä sopimukset hakemusasiakirjoissa. Ne eivät 
sisällä tieteellisiä näkökantoja tutkimussuunnitelmasta tai tutkittavien suojelusta. Jotta 
voidaan varmistaa, ettei jäsenvaltiota suljeta pois kliinisestä lääketutkimuksesta 
sopimusteknisistä syistä, tämä säännös on poistettava ja sopimusten toimittaminen 
myöhemmin on sallittava.

Tarkistus 725
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 16 osa – 61 kohta

Komission teksti Tarkistus

61. On toimitettava kuvaus mahdollisesta 
toimeksiantajan ja tutkimuspaikan 
välisestä sopimuksesta.

61. On toimitettava kuvaus osapuolista, 
joiden kanssa toimeksiantaja tekee 
sopimuksen lääketutkimuksen 
tekemiseksi.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan potilaille ja yksityisesti tutkijoille maksettavia korvauksia on tarkasteltava 
uudestaan. Tutkimuspaikan kanssa tehtyä sopimusta ylimääräisten kulujen kattamiseksi tai 
muita paikkojen kanssa tehtyjä sopimusjärjestelyjä ei pidä tarkastella uudelleen etukäteen. 
Näistä asioista toimeksiantajan on neuvoteltava tutkimuspaikan kanssa.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 16 osa – 61 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

61 a. On toimitettava tiedot kliinisen 
lääketutkimuksen rahoituksesta.
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Or. en

Tarkistus 727
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos tutkittavilla ilmenee vakavia 
haittatapahtumia sen jälkeen, kun tutkimus 
on tutkijan hoidossa olevien tutkittavien 
osalta päättynyt, tutkijan on ilmoittava
niistä toimeksiantajalle, mikäli tutkija saa 
niistä tiedon.

4. Jos tutkittavilla ilmenee vakavia 
haittatapahtumia, jotka saattavat liittyä 
kliinisessä lääketutkimuksessa käytettyyn 
lääkkeeseen, sen jälkeen, kun tutkimus on 
tutkijan hoidossa olevien tutkittavien osalta 
päättynyt, tutkijan on ilmoittava niistä 
toimeksiantajalle, mikäli tutkija saa niistä 
tiedon.

Or. fr

Tarkistus 728
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos tutkittavilla ilmenee vakavia 
haittatapahtumia sen jälkeen, kun 
tutkimus on tutkijan hoidossa olevien 
tutkittavien osalta päättynyt, tutkijan on 
ilmoittava niistä toimeksiantajalle, mikäli 
tutkija saa niistä tiedon.

4. Jos tutkittavilla ilmenee vakavia 
haittareaktioita sen jälkeen, kun tutkimus 
on tutkijan hoidossa olevien tutkittavien 
osalta päättynyt, tutkijan on ilmoittava 
niistä toimeksiantajalle, mikäli tutkija saa 
niistä tiedon.

Or. en

Perustelu

Kohdassa olisi käsiteltävä ainoastaan vakavia haittareaktioita. Mikäli tämä ei ole 
mahdollista, olisi vähintään täsmennettävä, että tutkimussuunnitelmassa voidaan täsmentää 
vakavien haittatapahtumien tyypit, jotka jätetään tällaisten ilmoitusten ulkopuolelle.
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Tarkistus 729
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Määritelmässä viitataan epäsuorasti 
tapahtuman ja tutkimuslääkkeen välisen 
syy-seuraussuhteen mahdollisuuteen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että on olemassa syy-
seuraussuhdetta puoltavia tosiseikkoja 
(näyttöä) tai argumentteja.

7. Määritelmässä viitataan epäsuorasti 
tapahtuman ja tutkimuslääkkeen ja/tai 
oheislääkkeen välisen syy-seuraussuhteen 
mahdollisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
on olemassa syy-seuraussuhdetta puoltavia 
tosiseikkoja (näyttöä) tai argumentteja.

Or. fr

Tarkistus 730
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – 28 kohta

Komission teksti Tarkistus

28. Raporttiin on sisällytettävä liitteenä 
raportointikauden alussa voimassa olleet 
turvallisuutta koskevat viitetiedot.

28. Raporttiin on sisällytettävä liitteenä 
raportointikauden alussa voimassa olleet 
turvallisuutta koskevat viitetiedot sekä 
luettelo kaikista tänä aikana esiintyneistä 
epäillyistä haittareaktioista.

Or. en

Tarkistus 731
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite III a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite III a
Kliinisten tutkimusten tulosten 
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tiivistelmän sisältö
Edellä 34 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuun kliinisen tutkimuksen 
tulosten tiivistelmään on sisällyttävä 
seuraavat tiedot:
1. Lääketutkimusta koskevat tiedot:
a) Tutkimuksen tunniste
b) Tunnisteet
c) Toimeksiantajaa koskevat tiedot
d) Lastenlääkeasetuksen tiedot
e) Tulosten analysointivaihe
f) Yleiset tiedot lääketutkimuksesta
g) Tutkittavien ryhmä sekä 
lääketutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien todellinen lukumäärä
2. Tutkittavia koskevat tiedot:
a) Rekrytointi
b) Tutkimusta edeltävä ajanjakso
c) Tutkimuksen jälkeiset ajanjaksot
3. Ominaispiirteet:
a) Ominaispiirteet (pakollinen) ikä
b) Ominaispiirteet (pakollinen) sukupuoli
c) Ominaispiirteet (vapaaehtoinen) 
tutkimusspesifit ominaispiirteet
4. Vaikutuskohteet:
a) Vaikutuskohteiden määritelmät
b) Vaikutuskohde #1*
Tilastoanalyysi
c) Vaikutuskohde #2,
Tilastoanalyysi
* Tiedot on ilmoitettava niin monesta 
vaikutuskohteesta kuin 
tutkimussuunnitelmassa on määritelty.
5. Haittatapahtumat:
a) Haittatapahtumia koskevat tiedot
b) Haittatapahtumien raportointiryhmä
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c) Vakavat haittatapahtumat
d) Muut kuin vakavat haittatapahtumat
6. Lisätietoja:
a) Yleisluonteiset huomattavat muutokset
b) Yleisluonteiset keskeytykset ja 
uudelleenaloitukset
c) Rajoitukset ja ongelmat

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään, mitä tietoja kliinisen lääketutkimuksen tulosten tiivistelmään on 
sisällytettävä. Nämä tiedot myös asetetaan julkisesti saataville avoimuussyistä. Tämä
ehdotettu liite perustuu komission 22. tammikuuta 2013 laatimiin teknisiin suuntaviivoihin 
kliinisten lääketutkimusten tulostietojen tietokentistä. Joustavuuden vuoksi komission olisi 
voitava mukauttaa tätä liitettä delegoiduilla säädöksillä.


