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Muudatusettepanek 181
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse liidus 
tehtavate kliiniliste katsete suhtes.

Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi
liidus tehtavate kliiniliste katsete suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „Kliiniline uuring” – inimestega seotud 
mis tahes uurimine, mille eesmärk on

(1) „Kliiniline katse”– inimestega seotud 
mis tahes uurimine, mille eesmärk on

(Horisontaalne muudatusettepanekut, mida 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. 
Kõnealuse muudatusettepaneku 
vastuvõtmine eeldab vastavate muudatuste 
tegemist kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Uued mõisted on praktikas rakendamiseks liiga keerulised ja rasked, kuna praktikud 
kasutatavad neid samas tähenduses. Kõige selgem põhimõte, millest kinni pidada – „uuring“ 
on „vaatlus“, kuid „sekkumine“ langeks „katse“ kategooriasse.

Muudatusettepanek 183
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) avastada või tõestada ühe või mitme 
ravimi kliiniline, farmakoloogiline ja/või 
muu farmakodünaamiline toime;

a) avastada või tõestada ühe või mitme 
ravimi kliiniline, farmakokineetiline ja/või 
muu farmakodünaamiline toime;

Or. fr

Muudatusettepanek 184
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) uurida ühe või mitme ravimi 
imendumist, jaotumist, metabolismi ja 
eritumist

c) uurida ühe või mitme ravimi 
resorptsiooni, jaotumist, metabolismi ja 
eritumist

Or. fr

Muudatusettepanek 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) viia läbi viimase 10 aasta jooksul loa 
saanud ravimi turustamisjärgne 
ohutuskatse või turustamisjärgne 
tõhususkatse.

Or. en

Selgitus

Mõnel juhul (haruldaste haiguste ravi ja vähiravi) antakse müügiluba, kui tõhususe ja 
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ohutuse kohta ei ole piisavaid tõendeid, seetõttu on vaja lõplikuks hindamiseks läbi viia 
järelefektiivsus- ja järelohutuskatsed. Neid katseid peaksid hõlmama kliinilise katse 
määratlus ja käesolev määrus. Müügiluba (vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ artiklile 24) 
vaadatakse läbi 5 aastat hiljem ning peetakse tähtajatuks alles vähemalt 10 aastat hiljem.

Muudatusettepanek 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kliiniline katse” – kliiniline uuring, 
mille puhul on täidetud üks järgmistest 
tingimustest:

välja jäetud

a) uuritavate ravimite jaoks ei ole luba 
antud;
b) kliinilise uuringu uuringuplaani 
kohaselt ei kasutata uuritavaid ravimeid 
vastavalt asjaomase liikmesriigi müügiloa 
tingimustele;
c) katses osalejale konkreetse 
ravistrateegia määramine otsustatakse 
eelnevalt ning see ei jää asjaomase 
liikmesriigi normaalse kliinilise tava 
piiresse;
d) uuritavate ravimite väljakirjutamise 
otsus langetatakse koos otsusega katses 
osaleja kliinilisse uuringusse kaasamise 
kohta;
e) lisaks normaalsete kliiniliste tavade 
järgimisele tehakse katses osalejatega 
diagnostilisi või jälgimisega seotud 
lisaprotseduure.

Or. en

Selgitus

Uued mõisted on praktikas rakendamiseks liiga keerulised ja rasked, kuna praktikud 
kasutatavad neid samas tähenduses. Kõige selgem põhimõte, millest kinni pidada – „uuring“ 
on „vaatlus“, kuid „sekkumine“ langeks „katse“ kategooriasse.
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Muudatusettepanek 187
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uuritavate ravimite jaoks ei ole luba 
antud;

a) uuritavate ravimite jaoks ei ole luba 
antud üheski liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 188
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uuritavate ravimite jaoks ei ole luba 
antud;

a) uuritavate ravimite jaoks ei ole 
müügiluba antud;

Or. fr

Selgitus

Suurema selguse huvides tuleb muuta tõlget, kus ei kasutata müügilubade valdkonna täpseid 
mõisteid.

Muudatusettepanek 189
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uuritavate ravimite jaoks ei ole luba
antud;

a) uuritavate ravimite jaoks ei ole 
müügiluba antud;
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Or. en

Selgitus

On vaja selgitada, et uuritavate ravimite jaoks ei ole müügiluba antud.

Muudatusettepanek 190
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kliinilise uuringu uuringuplaani 
kohaselt ei kasutata uuritavaid ravimeid 
vastavalt asjaomase liikmesriigi müügiloa 
tingimustele;

b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt ei 
kasutata uuritavaid ravimeid vastavalt 
asjaomase liikmesriigi müügiloa või 
komisjoni antud müügiloa tingimustele;

Or. en

Selgitus

Kliiniline uuring on üldmõiste, mis hõlmab kliinilist katset ja ravisse mittesekkuvat katset.
Alapunktis b on korrektne mõiste „kliiniline katse“, arvestades, et uuritavaid ravimeid ei 
kasutata vastavalt müügiloa tingimustele. Lisama peab Euroopa Komisjoni seoses 
ravimitega, mis kuuluvad tsentraliseeritud menetluse piiresse, arvestades, et komisjon on 
vastavalt Euroopa Ravimiameti hinnangule pädev.

Muudatusettepanek 191
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) katses osalejale konkreetse 
ravistrateegia määramine otsustatakse 
eelnevalt ning see ei jää asjaomase 
liikmesriigi normaalse kliinilise tava 
piiresse;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Ettepaneku eesmärk on kliiniliste katsete reeglite ühtlustamine, samas liikmesriikide 
tavapärasele kliinilisele tavale viitamine ei toeta seda eesmärki. Lisaks on väga raske 
kindlaks teha, mida peetakse silmas tavapärase tava all.

Muudatusettepanek 192
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) katses osalejale konkreetse ravistrateegia 
määramine otsustatakse eelnevalt ning see 
ei jää asjaomase liikmesriigi normaalse 
kliinilise tava piiresse;

c) katses osalejale konkreetse ravistrateegia 
määramine otsustatakse eelnevalt ning see 
jääb asjaomase liikmesriigi normaalse 
kliinilise tava piiresse;

Or. fr

Selgitus

Tuleb muuta kliinilise katse kolmandat tingimust. Tegemist on kahetsusväärse veaga.

Muudatusettepanek 193
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) uuritavate ravimite väljakirjutamise 
otsus langetatakse koos otsusega katses 
osaleja kliinilisse uuringusse kaasamise 
kohta;

d) uuritava ravimi väljakirjutamise otsus 
kinnitatakse uuringuplaanis;

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepaneku sõnastus jääb ebaselgeks. Kliiniliste katsete puhul kinnitatakse ravimi 
väljakirjutamise otsus uuringuplaanis, erinevalt mittesekkuvatest uuringutest, kus ravimi 
väljakirjutamine on seotud raviteenuse, mitte uurimistööga.
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Muudatusettepanek 194
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) uuritavate ravimite väljakirjutamise
otsus langetatakse koos otsusega katses 
osaleja kliinilisse uuringusse kaasamise 
kohta;

d) uuritavate ravimite kasutamise otsus 
langetatakse koos otsusega katses osaleja 
kliinilisse katsesse kaasamise kohta;

Or. en

Selgitus

Kliinilistes katsetes ei ole uuritavate ravimite maksumus osalejate kanda, seega ei ole 
väljakirjutamine õige mõiste.

Muudatusettepanek 195
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lisaks normaalsete kliiniliste tavade 
järgimisele tehakse katses osalejatega 
diagnostilisi või jälgimisega seotud 
lisaprotseduure.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on kliiniliste katsete reeglite ühtlustamine, samas liikmesriikide 
tavapärasele kliinilisele tavale viitamine ei toeta seda eesmärki. Lisaks on mõiste „jälgimine“ 
selles kontekstis kohatu, kuna kliiniliste katsete eesmärk ei ole mitte osalejate vaatlemine, 
vaid sekkumine.
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Muudatusettepanek 196
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lisaks normaalsete kliiniliste tavade 
järgimisele tehakse katses osalejatega 
diagnostilisi või jälgimisega seotud 
lisaprotseduure.

e) lisaks normaalsete kliiniliste tavade 
järgimisele tehakse katses osalejatega 
diagnostilisi või jälgimisega seotud 
lisaprotseduure, kui diagnostilised või 
jälgimisega seotud lisaprotseduurid 
kujutavad endast vaid minimaalset 
täiendavat riski või kahtlust katses 
osalejate ohutuse suhtes võrreldes 
asjaomase liikmesriigi tavapäraste 
kliiniliste tavadega.

Or. en

Selgitus

Tõeliselt personaliseeritud meditsiini rakendamiseks on ülekantavad tulemused 
hädavajalikud. See rõhutab vajadust koguda inimese bioloogilisi proove ja meditsiinilisi 
andmeid asjaomast ravi saavalt patsientide rühmalt. Selles kontekstis ravitakse patsiente 
ravimiga vastavalt selle müügiloale või tavapärasele tavale, kuid patsiendid peavad andma 
lisaks ühe või mitu vereproovi, mis ei kuulu tavapärase tava juurde. Selliseid uuringuid ei 
peaks nimetama „kliiniliseks katseks“.

Muudatusettepanek 197
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „Keskmise riskiga katse” – kliiniline 
katse uuritavate ravimitega, mille kohta 
on luba antud ja mis uuringuplaani 
kohaselt ei täida müügiloa tingimusi.
Nende kasutamist
a) toetab piisav hulk avaldatud 
tõendusmaterjali ja/või tavapäraseid 
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ravisuuniseid või
a) ei toeta piisav hulk avaldatud 
tõendusmaterjali ja/või tavapäraseid 
ravisuuniseid.
Diagnostilised või jälgimisega seotud 
lisaprotseduurid kujutavad endast vaid 
minimaalset täiendavat riski või kahtlust 
katses osalejate ohutuse suhtes võrreldes 
asjaomase liikmesriigi tavapäraste 
kliiniliste tavadega.

Or. en

Selgitus

See jaotus põhineb üksnes uuritava ravimi müügiloa staatusel ning diagnostiliste 
protseduuridega seotud riskidel. See rõhutab kahe eraldiseisva olukorra erinevust:
väheohtlik, kui lubatud uuritavat ravimit kasutatakse lubatud näidustusel, ja keskmiselt ohtlik, 
kui lubatud uuritavat ravimit kasutatakse muul kui lubatud näidustusel.

Muudatusettepanek 198
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) „vähesekkuv kliiniline katse” –
kliiniline katse, mille puhul on täidetud 
kõik järgmised tingimused:

3) „madala riskiga kliiniline katse” –
kliiniline katse, mis on minimaalselt 
ohtlik, võttes arvesse sekkumise olemust 
ja ulatust, ja mille puhul võib eeldada, et 
sellega kaasneb parimal juhul väga väike 
ja ajutine mõju osaleja tervisele.
Minimaalse riskiga kliinilise katse puhul 
on täidetud kõik järgmised tingimused:

(Muudatusettepanekuga asendatakse 
mõiste „vähesekkuv kliiniline katse” 
mõistega „madala riskiga kliiniline katse” 
kogu tekstis. Kõnealuse 
muudatusettepaneku vastuvõtmine eeldab 
vastavate muudatuste tegemist kogu 
tekstis.)
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Or. fr

Selgitus

Soovitatav on määratleda teist uuringu kategooriat inimese tajutud riskitaseme, mitte 
sekkumise tüübi alusel. See vastab määruse ettepaneku peamisele eesmärgile, milleks on 
riskipõhise lähenemisviisi väljatöötamine. Lisaks on vaja viia määrus kooskõlla Oviedo 
konventsiooni sätetega. Nimetatud konventsioonis, mille on ratifitseerinud paljud 
liikmesriigid, määratletakse mõistet „minimaalselt ohtlik“ artiklis 17.

Muudatusettepanek 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „Vähesekkuv kliiniline katse” –
kliiniline katse, mille puhul on täidetud 
kõik järgmised tingimused:

(3) „Vähesekkuv kliiniline uuring” –
kliiniline katse, mille puhul on täidetud 
kõik järgmised tingimused:

(Horisontaalne muudatusettepanekut, mida 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. 
Kõnealuse muudatusettepaneku 
vastuvõtmine eeldab vastavate muudatuste 
tegemist kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

„Kliinilise katse“ ja „vähesekkuva kliinilise katse“ mõisted on teineteise suhtes vastandlikud 
(vrd lõike 2 punktid 2 ja 3 vs. lõike 3 punktid 2 ja 3). Seega ei saa soovitada „vähesekkuvat 
kliinilist katset“ kasutada „kliinilise katse“ alamkategooriana, nagu tekst mõista annab. Selle 
asemel mõisted täiendavad teineteist. Õigusliku selguse huvides peaks selle erinevuse tegema 
selgeks.

Muudatusettepanek 200
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „Vähesekkuv kliiniline katse” –
kliiniline katse, mille puhul on täidetud 
kõik järgmised tingimused:

(3) „Väheohtlik kliiniline katse” –
kliiniline katse, mille puhul on täidetud 
kõik järgmised tingimused:
(Horisontaalne muudatusettepanekut, mida 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. 
Kõnealuse muudatusettepaneku 
vastuvõtmine eeldab vastavate muudatuste 
tegemist kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

See jaotus põhineb üksnes uuritava ravimi müügiloa staatusel ning diagnostiliste 
protseduuridega seotud riskidel. See rõhutab kahe eraldiseisva olukorra erinevust:
väheohtlik, kui lubatud uuritavat ravimit kasutatakse lubatud näidustusel, ja keskmiselt ohtlik, 
kui lubatud uuritavat ravimit kasutatakse muul kui lubatud näidustusel.

Muudatusettepanek 201
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uuritavate ravimite jaoks on luba antud; a) uuritavate ravimite jaoks on luba antud 
ning neid on katsetatud kooskõlas 
müügiloaga.

Or. en

Selgitus

See jaotus põhineb üksnes uuritava ravimi müügiloa staatusel ning diagnostiliste 
protseduuridega seotud riskidel. See rõhutab kahe eraldiseisva olukorra erinevust:
väheohtlik, kui lubatud uuritavat ravimit kasutatakse lubatud näidustusel, ja keskmiselt ohtlik, 
kui lubatud uuritavat ravimit kasutatakse muul kui lubatud näidustusel.

Muudatusettepanek 202
Philippe Juvin



PE506.159v02-00 14/79 AM\929471ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uuritavate ravimite jaoks on luba antud; a) uuritavate ravimite jaoks on müügiluba 
antud;

Or. fr

Selgitus

Suurema selguse huvides tuleb muuta tõlget, mis ei kasuta müügilubade valdkonna täpseid 
mõisteid.

Muudatusettepanek 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uuritavate ravimite jaoks on luba antud; a) uuritavate ravimite jaoks on luba antud 
enam kui 10 aastaks;

Or. en

Selgitus

Koos täiendatud artikliga 2 (artikli 2 esimese lõigu uus punkt c) tagab see, et peale loa 
saamist tehtavad tõhusus- ja ohutuskatsed ei lange vähesekkuva katse kategooriasse, kuna 
neid katseid ei tehta ravimitega, millele on antud tähtajatu müügiluba. Müügiluba (vastavalt 
direktiivi 2001/83/EÜ artiklile 24) vaadatakse läbi 5 aastat hiljem ning peetakse tähtajatuks 
alles vähemalt 10 aastat hiljem.

Muudatusettepanek 204
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uuritavate ravimite jaoks on luba antud; a) uuritavate ravimite jaoks on müügiluba
antud;

Or. en

Selgitus

Vajab selgitamist, et uuritavate ravimite jaoks on müügiluba antud.

Muudatusettepanek 205
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uuritavate ravimite jaoks on luba antud; a) uuritavate ravimite või platseebode jaoks 
on luba antud;

Or. en

Selgitus

Kui jätta tekst muutmata, ei ole võimalik teha vähesekkuvaid katseid platseebodega.

Muudatusettepanek 206
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse uuritavaid ravimeid vastavalt 
müügiloa tingimustele või nende 
kasutamine tähendab tavapärast ravi mis 
tahes asjaomases liikmesriigis;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See jaotus põhineb üksnes uuritava ravimi müügiloa staatusel ning diagnostiliste 
protseduuridega seotud riskidel. See rõhutab kahe eraldiseisva olukorra erinevust:
väheohtlik, kui lubatud uuritavat ravimit kasutatakse lubatud näidustusel, ja keskmiselt ohtlik, 
kui lubatud uuritavat ravimit kasutatakse muul kui lubatud näidustusel.

Muudatusettepanek 207
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse uuritavaid ravimeid vastavalt 
müügiloa tingimustele või nende 
kasutamine tähendab tavapärast ravi mis 
tahes asjaomases liikmesriigis;

b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse uuritavaid ravimeid vastavalt 
müügiloa tingimustele või nende 
kasutamine tähendab tavapärast ravi mis 
tahes asjaomases liikmesriigis või 
uuringu- ja ravialase koostöö suhtes 
peamistes liikmesriikides;

Or. fi

Muudatusettepanek 208
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse uuritavaid ravimeid vastavalt 
müügiloa tingimustele või nende 
kasutamine tähendab tavapärast ravi mis 
tahes asjaomases liikmesriigis;

b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse uuritavaid ravimeid vastavalt 
müügiloa tingimustele või nende 
kasutamine on samaväärne tavapärase 
kliinilise tava kohaselt kasutamisega mis 
tahes asjaomases liikmesriigis;

Or. fr

Selgitus

Mõiste „tavapärane ravi“ jääb ebamääraseks ja võimaldab erinevaid tõlgendusi. Eelistatav 
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on kõnealune mõiste asendada mõistega „tavapärane kliiniline tava” (inglise keeles „usual 
practice”), nii nagu seda soovitab määratleda Philippe Juvin artikli 2 punktis 6.

Muudatusettepanek 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse uuritavaid ravimeid vastavalt 
müügiloa tingimustele või nende 
kasutamine tähendab tavapärast ravi mis 
tahes asjaomases liikmesriigis;

b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse uuritavaid ravimeid vastavalt 
müügiloa tingimustele asjaomases 
liikmesriigis;

Or. en

Selgitus

Vähesekkuvates kliinilistes katsetes kasutatakse ravimeid kooskõlas müügiloa tingimustega.
Sõnastus „või nende kasutamine tähendab tavapärast ravi mis tahes asjaomases 
liikmesriigis“ võimaldab läbi viia vähesekkuvaid kliinilisi katseid ettenähtust erinevalt 
kasutatavate ravimite uurimiseks liikmesriikides, kus selline kasutamine ei ole lubatud. See 
toimub nende sätete arvelt, mis kehtestavad kohustusliku kahju hüvitamise, mille tagab 
sponsor.

Muudatusettepanek 210
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse uuritavaid ravimeid vastavalt 
müügiloa tingimustele või nende 
kasutamine tähendab tavapärast ravi mis 
tahes asjaomases liikmesriigis;

b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse uuritavaid ravimeid vastavalt 
müügiloa tingimustele või nende 
kasutamine tähendab tavapärast ravi 
kõikides asjaomastes liikmesriikides;

Or. en
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Selgitus

Ravimit ei peaks käsitlema tavapärase ravina ühes asjaomases liikmesriigis, vaid kõikides 
liikmesriikides, tagamaks, et vähesekkuvad katsed uuritavate ravimitega ei saaks toimuda 
liikmesriikides, kus see ei ole tavapärane ravi, ning vältimaks seega vähesekkuvate katsete 
ohutusnõuete edasist leevendamist.

Muudatusettepanek 211
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse uuritavaid ravimeid vastavalt 
müügiloa tingimustele või nende 
kasutamine tähendab tavapärast ravi mis 
tahes asjaomases liikmesriigis;

b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse uuritavaid ravimeid vastavalt 
müügiloa tingimustele;

Or. en

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on kliiniliste katsete reeglite ühtlustamine, samas liikmesriikide 
normaalsetele kliinilistele tavadele viitamine ei toeta seda eesmärki.

Muudatusettepanek 212
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) diagnostilised või jälgimisega seotud 
lisaprotseduurid kujutavad endast vaid 
minimaalset täiendavat riski või kahtlust 
katses osalejate ohutuse suhtes võrreldes 
asjaomase liikmesriigi normaalsete 
kliiniliste tavadega.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Ettepaneku eesmärk on kliiniliste katsete reeglite ühtlustamine, samas liikmesriikide 
normaalsetele kliinilistele tavadele viitamine ei toeta seda eesmärki. Samuti ei ole sõna 
„minimaalne“ määratluses piisavalt selge.

Muudatusettepanek 213
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „Ravisse mittesekkuv uuring” – muu 
kliiniline uuring kui kliiniline katse;

(4) „Ravisse mittesekkuv uuring” – muu 
kliiniline uuring kui kliiniline katse, mille 
raames ravim või ravimid kirjutatakse 
välja tavapärasel viisil vastavalt 
müügiloaga sätestatud tingimustele. 
Patsiendile konkreetse ravistrateegia 
määramist ei otsustata eelnevalt 
uuringuplaani alusel, see toimub tavalises 
korras ning ravimi määramine eristub 
selgelt otsusest kaasata patsient 
uuringusse. Patsientide suhtes ei 
kohaldata diagnostilisi või jälgimisega 
seotud lisaprotseduure ning kogutud 
andmete analüüsimiseks kasutatakse 
epidemioloogilisi meetodeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „Ravisse mittesekkuv uuring” – muu 
kliiniline uuring kui kliiniline katse;

(4) „Ravisse mittesekkuv uuring” – uuring, 
milles ravimeid kirjutatakse välja 
tavapärasel viisil vastavalt müügiloa 
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tingimustele ja kus patsiendile konkreetse 
ravistrateegia määramine jääb kaasaegse 
tava piiresse ning seda ei otsustata 
eelnevalt uuringuplaaniga; ravimi 
väljakirjutamine toimub selgelt eraldi 
otsusest kaasata patsient katsesse.

Or. en

Selgitus

On vaja palju selgemat „mittesekkuva katse“ määratlust; kliinilisi uuringuid käsitlevas 
direktiivis 2001/20/EÜ (artikli 2 punkt c) oli parem määratlus ja selle peaks osaliselt uuesti 
kasutusele võtma. Paljudel juhtudel hõlmavad need uuringud katseid, mida komisjon tahab 
paigutada kategooriasse „vähesekkuv“. Samas kasutatakse neid uuringuid vahel pigem 
müügi eesmärkidel kui teadusliku hüpoteesi testimiseks; sellist tegevust peaks vältima.

Muudatusettepanek 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „Ravisse mittesekkuv uuring” – muu 
kliiniline uuring kui kliiniline katse;

(4) „Ravisse mittesekkuv uuring” – muu 
kliiniline uuring kui kliiniline katse ja
vähesekkuv kliiniline katse vastavalt 
artikli 2 teise lõigu punktides 2 ja 3 
toodud mõistetele;

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse huvides selgitab see punkt, et mittesekkuvad kliinilised katsed ei kuulu sellesse 
kategooriasse. Kuna „kliinilise katse“ määratlus ei hõlma „vähesekkuva kliinilise katse“ 
määratlust, peab vähesekkuvate kliiniliste katsete väljajätmine mittesekkuvate uuringute 
mõistest olema selgesõnaline. Lihtne põhimõte oleks, et „tähelepanekud” kuuluvad uuringute 
kategooriasse ja „sekkumised” kuuluvad katsete kategooriasse.

Muudatusettepanek 216
Erik Bánki



AM\929471ET.doc 21/79 PE506.159v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „Uuritav ravim” – kliinilise katse 
käigus katsetatav ravim või 
võrdlusravimina kasutatav ravim, 
sealhulgas platseebo;

(5) „Uuritav ravim” – kliinilise katse 
käigus katsetatav toimeaine ravimivorm 
või platseebo või võrdlusravimina 
kasutatav ravim, sealhulgas platseebo;

Or. en

Selgitus

Ravimi ja uuritava ravimi eristamine on oluline, sest kliiniliste katsete puhul kasutatakse alati 
mõistet „uuritav ravim“.

Muudatusettepanek 217
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „Normaalsed kliinilised tavad” –
haiguse või tervisehäire diagnoosimisel, 
ennetamisel või ravimisel järgitav tüüpiline
ravirežiim;

(6) „Tavapärane kliiniline tava” – haiguse 
või tervisehäire diagnoosimisel, 
ennetamisel või ravimisel järgitav tüüpiline 
ravirežiim;

(Muudatusettepanekuga asendatakse 
mõiste „normaalsed kliinilised tavad“ 
mõistega „tavapärane kliiniline tava“ 
kogu tekstis.)

Or. fr

Selgitus

Mõiste „tavapärane ravi“ jääb ebamääraseks ja võimaldab erinevaid tõlgendusi. Eelistatav 
on kõnealune mõiste asendada mõistega „tavapärane kliiniline tava” (inglise keeles „usual 
practice”), nii nagu seda soovitab määratleda Philippe Juvin artikli 2 punktis 6.

Muudatusettepanek 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „Normaalsed kliinilised tavad” –
haiguse või tervisehäire diagnoosimisel, 
ennetamisel või ravimisel järgitav tüüpiline 
ravirežiim;

(6) „Parim käibelolev tõestatud 
sekkumine” – haiguse või tervisehäire 
diagnoosimisel, ennetamisel või ravimisel 
järgitav ravirežiim vastavalt 
olemasolevatele usaldusväärsetele 
teaduslikele tõenditele;
(Horisontaalne muudatusettepanekut, mida 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. 
Kõnealuse muudatusettepaneku 
vastuvõtmine eeldab vastavate muudatuste 
tegemist kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Normaalsed kliinilised tavad on liiga ebamäärane mõiste ning tuleks asendada Helsingi 
deklaratsiooni sõnastusega (artikkel 32) „parim käibelolev tõestatud sekkumine“. Käesolevat 
muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti suhtes.

Muudatusettepanek 219
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „Parim käibelolev tõestatud 
sekkumine” – kõige uuemal tõestatud 
teaduslikul teadmisel ja tõenditel põhinev 
standard;

Or. en

Selgitus

Patsiendiohutuse ning uue ja tegelikult edasiarendatud ravi edendamiseks peab selle 
standardi kasutusele võtma. Uusi ravimeid peaks vaikimisi testima võrreldes olemasoleva 
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parima tõestatud raviga ja võrreldes platseebo/ravimi mittekasutamisega üksnes juhtudel, kui 
muud ravi ei ole. Sõnastus on võetud 2008. aasta Helsingi deklaratsiooni artiklist 32.

Muudatusettepanek 220
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „Uudne uuritav ravim” – uuritav 
ravim, mis on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1394/2007 
artikli 2 lõike 1 tähenduses uudne ravim;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

„Uudne uuritav ravim” jäetakse ülejäänud määrusest välja ja seetõttu pole seda mõistet 
enam vaja.

Muudatusettepanek 221
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „Eetikakomitee” – liikmesriigi 
sõltumatu organ, mille koosseisu 
kuuluvad tervishoiusektori kutseala 
esindajad, valdkonnavälised isikud ja 
vähemalt üks suure kliinilise kogemusega 
teadlik patsient või selle patsiendi 
esindaja, kelle ülesanne on valvata katses 
osalejate õiguste kaitse, turvalisuse ja 
heaolu järele ning anda sellealased 
riiklikud tagatised.

Or. es
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Muudatusettepanek 222
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) „Aruandev liikmesriik” –
liikmesriik, kes koordineerib ja 
dokumenteerib käesoleva määruse II ja 
III peatüki kohaselt esitatud müügiloa 
taotluse või vähemalt kolme liikmesriiki 
hõlmava olulise muudatuse hindamist.

Or. en

Selgitus

Määruses on samuti vaja määratleda mõiste „aruandev liikmesriik“. Määruse eelnõus 
näiteks ei eristata aruandva liikmesriigi rolli määramisel I osa hindamise puhul ühes ja 
mitmes liikmesriigis tehtavaid katseid.

Muudatusettepanek 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „Oluline muudatus” – kliinilise katse 
mis tahes aspekti mis tahes muudatus, mis 
viiakse läbi pärast artiklites 8, 14, 19, 20 ja 
23 osutatud otsuse teatavakstegemist ning
mis mõjutab tõenäoliselt oluliselt katses 
osalejate ohutust või õigusi või katse 
käigus saadud andmete usaldusväärsust ja 
stabiilsust;

(12) „Oluline muudatus” – kliinilise katse 
mis tahes aspekti mis tahes muudatus, 
sealhulgas katses osalejate arvu 
muutumine, mis viiakse läbi pärast 
artiklites 8, 14, 19, 20 ja 23 osutatud otsuse 
teatavakstegemist, mis võib oluliselt 
mõjutada katses osalejate ohutust või 
õigusi või katse käigus saadud andmete 
usaldusväärsust ja stabiilsust või muuta 
katse läbiviimist toetavate teaduslike 
dokumentide tõlgendamist, või kliinilise 
katse mis tahes aspekti mis tahes 
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muudatus, mis võib olla muul moel 
oluline;

Or. en

Selgitus

Muudatused, mis tehakse kliiniliste katsete läbiviimises, kavandamises, metoodikas, osalejate 
arvus, uuritavas või täiendavas ravimis pärast loa saamist, võivad kahjustada andmete 
usaldusväärsust ja stabiilsust. Seetõttu on uuesti võetud kasutusele direktiivi 2001/20/EÜ 
artikli 10 punkti a täpsem sõnastus.

Muudatusettepanek 224
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „Oluline muudatus” – kliinilise katse 
mis tahes aspekti mis tahes muudatus, mis 
viiakse läbi pärast artiklites 8, 14, 19, 20 ja 
23 osutatud otsuse teatavakstegemist ning 
mis mõjutab tõenäoliselt oluliselt katses 
osalejate ohutust või õigusi või katse 
käigus saadud andmete usaldusväärsust ja 
stabiilsust;

(12) „Oluline muudatus” – kliinilise katse 
mis tahes aspekti mis tahes muudatus, mis 
viiakse läbi pärast artiklites 8, 14, 19, 20 ja 
23 osutatud otsuse teatavakstegemist ning 
mis mõjutab tõenäoliselt oluliselt katses 
osalejate ohutust, õigusi või heaolu või 
katse käigus saadud andmete 
usaldusväärsust ja stabiilsust;

Or. en

Selgitus

Kavandatud määruse artikliga 3 kooskõla tagamiseks.

Muudatusettepanek 225
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „Oluline muudatus” – kliinilise katse 
mis tahes aspekti mis tahes muudatus, mis 

(12) „Oluline muudatus” – kliinilise katse 
mis tahes aspekti mis tahes muudatus, mis 
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viiakse läbi pärast artiklites 8, 14, 19, 20 ja 
23 osutatud otsuse teatavakstegemist ning 
mis mõjutab tõenäoliselt oluliselt katses 
osalejate ohutust või õigusi või katse 
käigus saadud andmete usaldusväärsust ja 
stabiilsust;

viiakse läbi pärast artiklites 8, 14, 19, 20 ja 
23 osutatud otsuse teatavakstegemist ning 
mis mõjutab tõenäoliselt oluliselt katses 
osalejate ohutust, õigusi või heaolu või 
katse käigus saadud andmete 
usaldusväärsust ja stabiilsust;

Or. en

Selgitus

Vastavalt kavandatud määruse artiklile 3 ja Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsiooni 
(inimestega läbiviidavate meditsiiniuuringute eetikapõhimõtete kohta; Sŏul, 2008) artiklile 6 
peaks eelisõiguse andma isikute ohutusele, õigustele ja heaolule.

Muudatusettepanek 226
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „Sponsor” – üksikisik, ettevõte, asutus 
või organisatsioon, kes vastutab kliinilise 
katse algatamise ja juhtimise eest;

(13) „Sponsor” – üksikisik, ettevõte, asutus 
või organisatsioon, kes vastutab kliinilise 
katse algatamise, juhtimise ja/või 
rahastamise eest;

Or. en

Selgitus

Vältimaks sponsori vastutuse edasiandmist teistele, on vaja uuesti kasutusele võtta direktiivist 
2001/20/EÜ pärinev määratlus, mis hõlmab ka kliinilist katset rahastavat üksikisikut, 
ettevõtet, asutust või institutsiooni.

Muudatusettepanek 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „Uurija” – isik, kes vastutab kliinilise (14) „Uurija” – füüsiline isik, kelle 
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katse läbiviimise eest kliinilise katse kohas; ettevalmistus või kogemus vastab 
käesoleva määruse artiklis 46 sätestatud 
tingimustele ja kes vastutab kliinilise katse 
läbiviimise eest kliinilise katse kohas;

Or. fr

Selgitus

Suurema selguse huvides tuleks uurijat üksikasjalikumalt määratleda ja ühtlustada see 
määratlus rahvusvahelise ühtlustamiskonverentsi heade kliiniliste tavade juhistes esitatuga 
(„Good Clinical Practice – International Conference of Harmonisation”).

Muudatusettepanek 228
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) „Vastutav uurija” – uurija, kes 
vastutab uuringumeeskonna kliinilise 
katse läbiviimise eest katse 
teostamiskohas;

Or. fr

Selgitus

Määruse eelnõus ei eristata uurijate kategooriaid. Kuid praktikas on asjakohane vastutava 
uurija mõiste määratlus, mille leiab rahvusvahelise ühtlustamiskonverentsi heade kliiniliste 
tavade juhistest („Good Clinical Practice – International Conference of Harmonisation”) ja 
mis on kõigis uuringuplaanides süstemaatiliselt kasutusel.

Muudatusettepanek 229
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) „Koordineeriv uurija” – uurija, kes 
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vastutab kliinilise katse koordineerimise 
eest mitmes keskuses ühes või mitmes 
asjaomases liikmesriigis;

Or. fr

Selgitus

Määruse eelnõus ei eristata uurijate kategooriaid. Kuid praktikas on asjakohane 
koordineeriva uurija mõiste määratlus, mille leiab rahvusvahelise ühtlustamiskonverentsi 
heade kliiniliste tavade juhistest („Good Clinical Practice – International Conference of 
Harmonisation”) ja mis on kõigis uuringuplaanides süstemaatiliselt kasutusel.

Muudatusettepanek 230
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „Katses osaleja” – isik, kes osaleb 
kliinilises katses uuritava ravimi saajana 
või kontrollisikuna;

(15) „Katses osaleja” – isik, kes vabalt ja 
vabatahtlikult osaleb kliinilises katses 
uuritava ravimi saajana või kontrollisikuna;

Or. en

Selgitus

Vastavalt Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsioonile (inimestega läbiviidavate 
meditsiiniuuringute eetikapõhimõtete kohta) ja määruse ettepaneku artikli 29 lõikele 1 peaks 
otsuse kliinilises katses osalemise kohta langetama vabalt ja vabatahtlikult.

Muudatusettepanek 231
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „Alaealine” – isik, kes asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide järgi ei ole veel 
õiguslikult pädev teadva nõusoleku 

(16) „Alaealine” – isik, kes kuulub laste 
hulka vastavalt määruses (EÜ) 
nr 1901/2006 (pediaatrias kasutatavate 
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andmiseks; ravimite kohta) toodud määratlusele;

Or. en

Selgitus

Need määratlused ei ole kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1901/2006, direktiiviga 2010/84/EL ja 
Euroopa eetikasoovitustega (EÜ 2008); kliiniliste uuringute heade tavade põhimõtetega 
(ICH-GCP 1.27) ja rahvusvahelise lapse õiguste konventsiooniga (ÜRO).

Muudatusettepanek 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) „Piiratud teovõimega isik” – isik, kes 
asjaomase liikmesriigi seaduse järgi on 
õiguslikult ebapädev teadva nõusoleku 
andmiseks muul kui alaealisusega seotud 
põhjusel;

(17) „Piiratud teovõimega isik” – isik, kes 
asjaomase liikmesriigi seaduse järgi on 
õiguslikult või de facto ebapädev teadva 
nõusoleku andmiseks;

Or. fr

Selgitus

Piirdudes õiguslikult ebapädevate isikutega, ei hõlma see määratlus muid piiratud 
teovõimega isikuid, kelle õigused on sätestatud siseriiklike õigusaktide ja määrustega ja kelle 
nõusoleku taotlemiseks ei ole kehtestatud konkreetseid eeskirju. Näiteks Prantsuse 
õigussüsteemis eristatakse õiguslikult ebapädevaid isikuid (eestkoste või hoolduse all olevad 
isikud ja alaealised) neist, kes „ei ole võimelised andma nõusolekut de facto“ (kognitiivsete 
kahjustuste tõttu). Nimetatud kahe piiratud teovõimega isikute kategooria kohta kehtivad 
erinevad sätted.

Muudatusettepanek 233
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 17 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) „Kaitsetust elanikerühmast katses 
osaleja” – katses osaleja, kes kuulub nii 
oma tervisliku kui ka sotsiaalse ja 
majandusliku seisundi tõttu kliinilise 
katse suhtes eriti kaitsetusse 
elanikerühma.

Or. es

Muudatusettepanek 234
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „Teadev nõusolek” – protsess, mille 
käigus kinnitab katses osaleja 
vabatahtlikult oma valmidust konkreetses 
katses osaleda pärast seda, kui teda on 
katse kõigist osalusotsuse seisukohast 
asjakohastest aspektidest teavitatud;

(19) „Teadev nõusolek” – protsess, mille 
käigus kinnitab katses osaleja 
vabatahtlikult oma valmidust konkreetses 
katses osaleda pärast seda, kui teda on 
nõuetekohaselt kooskõlas asjaomase 
liikmesriigi õigusaktidega katse kõigist 
osalusotsuste seisukohast asjakohastest 
aspektidest teavitatud;

Or. fr

Selgitus

Prantsuskeelne tõlge ei vasta ingliskeelse versiooni sõnastusele.

Muudatusettepanek 235
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „Teadev nõusolek” – protsess, mille 
käigus kinnitab katses osaleja 

(19) „Teadev nõusolek” – protsess, mille 
käigus kinnitab katses osaleja vabalt ja 
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vabatahtlikult oma valmidust konkreetses 
katses osaleda pärast seda, kui teda on 
katse kõigist osalusotsuse seisukohast 
asjakohastest aspektidest teavitatud;

vabatahtlikult oma valmidust konkreetses 
katses osaleda pärast seda, kui teda on 
katse kõigist osalusotsuse seisukohast 
asjakohastest aspektidest teavitatud;

Or. en

Selgitus

Vastavalt Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsioonile (inimestega läbiviidavate 
meditsiiniuuringute eetikapõhimõtete kohta) ja kavandatud määruse artikli 29 lõikele 1 peaks 
otsuse kliinilises katses osalemise kohta langetama vabalt ja vabatahtlikult.

Muudatusettepanek 236
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) „Teadev heakskiit” – protsess, mille 
kaudu vajaduse korral alaealine nõustub 
osalema konkreetses katses, olles koos 
oma vanematega saanud piisavat ja 
kohandatud teavet, ning mille kaudu 
alaealine on kaasatud aruteludesse ja 
otsustamisprotsessi, et austada tema 
arenevaid võimeid;

Or. en

Muudatusettepanek 237
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) „Uuringuplaan” – dokument, milles 
kirjeldatakse uuringu eesmärke, 
kavandamist, metoodikat, statistilisi 

(20) „Uuringuplaan” – dokument, milles 
kirjeldatakse uuringu eesmärke, 
kavandamist, metoodikat, statistilisi 
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kaalutlusi ja korraldust; kaalutlusi ja korraldust; mõiste 
„uuringuplaan” viitab uuringuplaanile, 
järgnevatele uuringuplaanidele ja 
muudetud uuringuplaanidele;

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada osalejate õigus teabele juhul, kui katseplaani muudetakse, on vaja uuesti 
kasutusele võtta direktiivi 2001/20/EÜ katseplaani määratlus.

Muudatusettepanek 238
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) „Kliinilise katse alustamine” –
võimaliku katses osaleja värbamisega 
seotud esimene protseduur, kui 
uuringuplaanis ei ole ette nähtud teisiti;

(22) „Kliinilise katse algus” – võimaliku 
katses osaleja värbamisega seotud esimene 
protseduur, kui uuringuplaanis ei ole ette 
nähtud teisiti;

Or. fr

Muudatusettepanek 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) „Tõsine kõrvalnäht” – mis tahes 
ebasoovitav meditsiiniline näht, mis 
annusest sõltumata nõuab statsionaarset 
haiglaravi või selle pikendamist, lõpeb 
püsiva või tõsise puude või 
töövõimetusega, põhjustab kaasasündinud 
väärarengu või sünnidefekti, on eluohtlik 
või lõpeb surmaga;

(29) „Tõsine kõrvalnäht” – mis tahes 
ebasoovitav või muu uurija poolt tõsiseks 
peetav katse käigus esinev meditsiiniline 
näht, mis annusest sõltumata nõuab 
statsionaarset haiglaravi või selle 
pikendamist, lõpeb püsiva või tõsise puude 
või töövõimetusega, põhjustab 
kaasasündinud väärarengu või 
sünnidefekti, on eluohtlik või lõpeb 
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surmaga;

Or. fr

Muudatusettepanek 240
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) „Kõrvaltoime” – mürgine ja 
tahtmatu vastureaktsioon ravimi toimele;

Or. en

Muudatusettepanek 241
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 30 b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 b) „Kliinilise uuringu aruanne” –
aruanne, mis sisaldab kõiki tulemusi ja 
tõendavaid andmeid, sealhulgas täielikku 
uuringuplaani ja selle võimalikke 
järjestikuseid muudatusi, statistilist 
analüüsikava, kokkuvõtlikke tõhusus- ja 
ohutusandmeid kõigi tulemuste kohta 
ning patsientide individuaalseid 
anonüümseks muudetud andmeid tabelite 
või loenditena, milles on lihtne otsingut 
teostada;

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek põhineb raportööri muudatusettepanekul, kuid täieliku läbipaistvuse 
tagamiseks peavad kõik tulemused ja neid tulemusi tõendavad andmed sisalduma kliinilise 
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uuringu aruandes. Võimalus otsingut teostada on vajalik nõue tagamaks, et asjakohased 
andmed on hõlpsasti leitavad.

Muudatusettepanek 242
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 30 c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 c) „Eetikakomisjon” – liikmesriigi 
sõltumatu organ, mis koosneb 
tervishoiutöötajatest ja meditsiiniala 
välistest liikmetest, kelle kohustus on 
kaitsta uuringus osalejate õigusi, ohutust 
ja heaolu ning anda avalik hinnang, 
väljendades muu hulgas oma arvamust 
uuringuplaani, uurijate sobivuse ja 
vahendite sobivuse ning meetodite ja 
dokumentide kohta, mida kasutatakse 
katses osalejate teavitamiseks ja nende 
teadva nõusoleku saamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 243
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– katses osaleja õigused, ohutus ja heaolu 
on kaitstud ning

– katses osaleja õigused, ohutus, väärikus
ja heaolu on kaitstud ning

Or. en

Selgitus

Vastavalt direktiivi 2001/20 põhjendusele 2: „Inimestega läbiviidavate kliiniliste uuringute 
aktsepteeritud alus rajaneb inimõiguste ja inimväärikuse kaitsel”.
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Muudatusettepanek 244
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– katses osaleja õigused, ohutus ja heaolu 
on kaitstud ning

– katses osaleja õigused, ohutus, väärikus
ja heaolu on kaitstud ning

Or. sl

Muudatusettepanek 245
Alda Sousa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hinnang kliinilise katse eetilisele 
vastuvõetavusele on positiivne;

Or. en

Muudatusettepanek 246
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– katse käigus saadud andmed on 
stabiilsed ja usaldusväärsed.

– võib eeldada, et katse käigus saadavad
andmed on stabiilsed ja usaldusväärsed.

Or. fr

Selgitus

Enne katse tegelikku algust ei ole võimalik teada, kas saadavad andmed on stabiilsed ja 
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usaldusväärsed.

Muudatusettepanek 247
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– katse vastab ravi ja rahvatervisega 
seotud vajadustele;

Or. en

Muudatusettepanek 248
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tervishoiuasutuse kooskõlastuskomisjon 
/ sõltumatu eetikakomitee on arvamust 
avaldanud.

Or. en

Selgitus

Eetiline heakskiit on oluline osa tähtsamatest üldistest reeglitest, mis reguleerivad inimestega 
läbiviidavaid uuringuid; Helsingi deklaratsioon ja Oviedo konventsioon esindavad samuti 
direktiivi 2001/20/EÜ peamisi seisukohti.

Muudatusettepanek 249
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hinnang kliinilise katse eetilisele 
vastuvõetavusele on positiivne.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kliinilises katses saadud andmed 
täidavad dokumenteeritud lünka 
teaduslikes teadmistes, mida ei saa muul 
viisil hankida.

Or. en

Selgitus

Kavandada tuleks kvaliteetsed ja eetilised kliinilised katsed, et koguda vajalikke andmeid 
teaduslike teadmiste vallas inimeste kohta ja võimaluste kohta parandada nende teadmiste 
olukorda ning need teadmised tuleks hilisema kasutamise eesmärgil dokumenteerida. Uut 
uuringut ei peaks tegema muidu kui olukorras, kus uuringu alustamise ajal ei ole küsimustele, 
mida sellega kavatsetakse käsitleda, võimalik olemasolevate tõenditega rahuldavalt vastata.

Muudatusettepanek 251
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – lõigud 1 a ja 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 87 kohaldamist 
ja lepingutingimuste täitmist, mida on 
vaja kaaluda eraldi, on käesolevas 
peatükis nimetatud luba piisav kliinilise 
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katse alustamiseks asjaomastes 
liikmesriikides.
Kliiniliste katsete puhul, mis liigituvad 
asjakohasesse valdkonda (mida 
reguleerivad meditsiiniseadmeid ja in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmeid 
käsitlevad määrused), ei ole lisaks nõutav 
taotluste esitamise menetlus või 
teavitamisprotseduur.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et käesolevas määruses kirjeldatud loast peaks piisama katse alustamiseks 
(eraldi riigipõhiseid samme ei tohiks nõuda ning nende kehtestamine ei tohiks olla võimalik).
Samuti peaksid reguleerivad asutused koordineerima oma tööd nii, et mitme määruse 
valdkonda kuuluvad kliinilised katsed ei nõua mitut taotlust ja luba. Teeme ka ettepaneku 
muuta artiklit 77 selle saavutamiseks (vaata muudatusettepanekut artikli 77 kohta).

Muudatusettepanek 252
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Eetikakomitee

1. Kliinilise katse luba ei anta enne, kui 
sõltumatu eetikakomitee on kliinilise 
katse suhtes langetanud positiivse otsuse.
Eetikakomitee hinnang järgib eelkõige V 
peatükis, artiklis 46, artiklis 47 ja XII 
peatükis täpsustatud nõudeid.
2. Eetikakomitee tagab, et katses osalejate 
õigused, ohutus ja heaolu on kaitstud.
Komitee on sõltumatu teadlasest, 
sõltumatu sponsorist ja vaba muust 
kohatust mõjutamisest. Eetikakomitee 
tegutseb vastavalt selle riigi või nende 
riikide seadustele ja määrustele, kus 
uuringut läbi viiakse, ja peab kinni 
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pidama kõikidest asjakohastest 
rahvusvahelistest normidest ja tavadest.
Eetikakomitee koosneb selgelt 
määratletud arvust liikmetest ja 
asendusliikmetest, kelle hulka kuuluvad 
tervishoiutöötajad, meditsiiniala välised 
isikud ja vähemalt üks kogenud, teadlik 
patsient või patsiendi esindaja, kellel 
kollektiivselt on vajalik kvalifikatsioon ja 
kogemus esitatud katse teaduslike, 
meditsiiniliste ja eetiliste aspektide 
läbivaatamiseks ja hindamiseks.
3. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid eetikakomiteede loomiseks ja 
nende töö hõlbustamiseks. Liikmesriigid 
avalikustavad eetikakomitee liikmete ja 
asendusliikmete arvu, nimed ja ametid 
ning teavitavad Euroopa Komisjoni 
eetikakomitee koosseisust ning tegevuse 
algusest.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Eetikakomitee

1. Kliinilise katse luba ei anta enne, kui 
sõltumatu eetikakomitee on kliinilise 
katse suhtes langetanud positiivse otsuse.
Eetikakomitee hinnang järgib eelkõige 
V peatükis, artiklis 46, artiklis 47 ja 
XII peatükis täpsustatud nõudeid.
2. Eetikakomitee tagab, et katses osalejate 
õigused, ohutus ja heaolu on kaitstud.
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Komitee on sõltumatu teadlasest, 
sõltumatu sponsorist ja vaba muust 
kohatust mõjutamisest. Eetikakomitee 
tegutseb vastavalt selle riigi või nende 
riikide seadustele ja määrustele, kus 
uuringut läbi viiakse, ja peab kinni 
kõikidest asjakohastest rahvusvahelistest 
normidest ja tavadest. Eetikakomitee 
koosneb põhjendatud arvust liikmetest, 
kellel kollektiivselt on vajalik 
kvalifikatsioon ja kogemus esitatud katse 
teaduslike, meditsiiniliste ja eetiliste 
aspektide läbivaatamiseks ja hindamiseks.
3. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid eetikakomiteede loomiseks ja 
nende töö hõlbustamiseks.

Or. en

Selgitus

Osaleja parima võimaliku kaitse saavutamiseks peavad liikmesriigid andma loa siseriikliku 
õiguse kohaselt vastavalt direktiivis 2001/20/EÜ ettenähtule vastutava interdistsiplinaarse ja 
sõltumatu eetikakomitee otsuse alusel. Eetikakomitee mis tahes negatiivse otsuse tulemus on 
tingimata kliinilise katse tegemiseks loa andmisest keeldumine.

Muudatusettepanek 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Eetikakomitee

Asjaomase liikmesriigi pädev asutus saab 
anda kliinilise katse läbiviimise loa vaid 
juhul, kui asjaomane eetikakomitee on 
andnud oma heakskiidu.

Or. en
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Selgitus

Selleks et saavutada Helsingi deklaratsiooni eesmärgid kaitsta osalevate inimeste õigusi, 
ohutust ja heaolu, peavad liikmesriigid andma loa siseriikliku õiguse kohaselt vastutava 
interdistsiplinaarse ja sõltumatu eetikakomitee otsuse alusel. Eetikakomitee mis tahes 
negatiivse otsuse tulemus on tingimata loa andmisest keeldumine.

Muudatusettepanek 255
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 b
Toksikoloogiline katse

Kliinilises katses osaleja kaitse on tagatud 
riskihinnanguga, mis põhineb müügiloata 
uuritavaid ravimeid hõlmavatele 
kliinilistele katsetele eelnevate 
toksikoloogiliste katsete tulemustel.

Or. en

Selgitus

Mis tahes kliinilisele katsele eelnevad toksikoloogilised katsed sisaldusid direktiivis 
2001/20/EÜ, kuid sellele üksnes viidatakse käesoleva ettepaneku lisades. Traagilised 
juhtumid, nagu näiteks TGN1412, on näidanud vajadust säilitada direktiivi 2001/20/EÜ 
sõnastus.

Muudatusettepanek 256
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loa saamiseks esitab sponsor artiklis 77 
osutatud portaali (edaspidi „ELi portaal”) 
kaudu asjaomastele liikmesriikidele 

1. Euroopa Liidus mis tahes kliinilise 
katse läbiviimise loa saamiseks esitab 
sponsor artiklis 77 osutatud portaali 



PE506.159v02-00 42/79 AM\929471ET.doc

ET

taotlustoimiku. (edaspidi „ELi portaal”) kaudu asjaomasele 
liikmesriigile taotlustoimiku.

Or. en

Selgitus

Selgitatakse, et ühtne taotluste esitamise menetlus kehtib nii rahvusvaheliste kui ka ühes riigis 
läbiviidavate kliiniliste katsete puhul.

Muudatusettepanek 257
Philippe Juvin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loa saamiseks esitab sponsor artiklis 77 
osutatud portaali (edaspidi „ELi portaal”) 
kaudu asjaomastele liikmesriikidele 
taotlustoimiku.

1. Loa saamiseks esitab sponsor artiklis 77 
osutatud portaali (edaspidi „ELi portaal”) 
kaudu asjaomastele liikmesriikidele 
taotlustoimiku. Selles etapis ei ole 
taotlustoimik ELi portaalis avalikult 
kättesaadav. Toimik tehakse avalikuks
alles pärast I osa hindamist vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 6.

Or. fr

Muudatusettepanek 258
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne taotluse esitamist omandab sponsor 
ELi kliiniliste uuringute andmebaasi 
üksikasjaliste suuniste kehtivas versioonis 
kirjeldatud menetluse (EudraLex, 10. 
köide) alusel unikaalse EudraCT numbri 
ühenduse kliiniliste uuringute süsteemist 
EudraCT.
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Or. en

Selgitus

Katsejaotust on andmebaasis EudraCT välja antud alates 2004. aastast. Määruses ei tohiks 
seda menetlust ignoreerida.

Muudatusettepanek 259
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsor esitab ühe asjaomase liikmesriigi 
aruandvaks liikmesriigiks.

Aruandev liikmesriik valitakse nende viie 
asjaomase liikmesriigi hulgast, kus elab 
enamik kõnealuses kliinilises katses 
osalevatest isikutest. See otsus tehakse 
kooskõlas menetlusega, mille komisjon 
töötab välja, kehtestab ja mida ta 
kontrollib. Otsustusmenetlus tagab, et 
valitud aruandval liikmesriigil on 
võimekus ja teadustaristu kõnealuse 
võimaliku kliinilise katse hindamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 260
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, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsor esitab ühe asjaomase liikmesriigi 
aruandvaks liikmesriigiks.

Asjaomased liikmesriigid määravad 
kindlaks aruandva liikmesriigi komisjoni 
sätestatud objektiivsetel kriteeriumidel 
põhineva kehtestatud menetluse kohaselt.
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Or. en

Selgitus

Kehtestada tuleks aruandva liikmesriigi määramise arusaadav ja läbipaistev menetlus, 
kasutades näiteks korralduslikku skeemi, mis määrab eelnevalt kindlaks aruandva liikmesriigi 
või mis põhineb eeldataval liikmesriigis uuringus osalejate arvul või liikmesriikides asuvate 
uurimiskeskuste arvul. See on vajalik, arvestades eeskätt tähelepanu koondumist aruandvale 
liikmesriigile, kes on seotud hindamisaruande I osas väljapakutud ettevalmistusega, ja see 
oleks ka eelis väljapakutud kliiniliste katsete heakskiitmise mõttes asjaomases liikmesriigis.

Muudatusettepanek 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsor esitab ühe asjaomase liikmesriigi
aruandvaks liikmesriigiks.

Kuue päeva jooksul alates taotlustoimiku 
esitamisest määravad liikmesriigid ühiselt 
aruandva liikmesriigi.

Or. en

Selgitus

Ettepanek avab sponsoritele võimaluse välja valida parimad liikmesriigid, vältides 
kriitilisema hoiakuga riike, või eelistada suure hulga toimikute esitamise tõttu liigselt 
koormatud riike. Seda probleemi süvendab vaikiv heakskiit. Liikmesriigid on seadnud sisse 
koostööplatvormid, nagu kliiniliste uuringute toetusrühm, et leppida kokku ühised põhimõtted 
ja kriteeriumid kliiniliste katsete hindamisotsuste ja haldusprotsesside ühtlustamiseks. See 
platvorm võib abistada liikmesriike ühiste valikukriteeriumide kokkuleppimises aruandva 
liikmesriigi valimisel.

Muudatusettepanek 262
Philippe Juvin, Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Sponsor esitab ühe asjaomase liikmesriigi 
aruandvaks liikmesriigiks.

Sponsor esitab ühe asjaomase liikmesriigi 
aruandvaks liikmesriigiks. Asjaomased 
liikmesriigid saavad vabalt endi seast 
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valida aruandva liikmesriigi.

Or. fr

Muudatusettepanek 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esitatud aruandev liikmesriik selleks 
hakata ei soovi, lepib ta kokku muu 
asjaomase liikmesriigiga, et viimane 
hakkab aruandvaks liikmesriigiks. Juhul 
kui ükski asjaomane liikmesriik 
aruandvaks liikmesriigiks hakata ei soovi, 
hakkab selleks esitatud aruandev 
liikmesriik.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 264
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esitatud aruandev liikmesriik selleks 
hakata ei soovi, lepib ta kokku muu 
asjaomase liikmesriigiga, et viimane 
hakkab aruandvaks liikmesriigiks. Juhul 
kui ükski asjaomane liikmesriik 
aruandvaks liikmesriigiks hakata ei soovi, 
hakkab selleks esitatud aruandev 
liikmesriik.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Seostub artikli 5 lõike 1 teise lõiguga. Kehtestada tuleks aruandva liikmesriigi määramise 
arusaadav ja läbipaistev menetlus, kasutades näiteks korralduslikku skeemi, mis määrab 
eelnevalt kindlaks aruandva liikmesriigi või mis põhineb katses osalejate eeldataval arvul 
liikmesriigis või liikmesriikides asuvate uurimiskeskuste arvul. See on vajalik, arvestades 
eeskätt tähelepanu koondumist aruandvale liikmesriigile, kes on seotud hindamisaruande I 
osas väljapakutud ettevalmistusega, ja see oleks ka eelis väljapakutud kliiniliste katsete 
heakskiitmise mõttes asjaomases liikmesriigis.

Muudatusettepanek 265
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esitatud aruandev liikmesriik selleks 
hakata ei soovi, lepib ta kokku muu 
asjaomase liikmesriigiga, et viimane 
hakkab aruandvaks liikmesriigiks. Juhul 
kui ükski asjaomane liikmesriik 
aruandvaks liikmesriigiks hakata ei soovi, 
hakkab selleks esitatud aruandev 
liikmesriik.

Kui esitatud aruandev liikmesriik selleks 
hakata ei soovi, lepib ta kokku muu 
asjaomase liikmesriigiga, et viimane 
hakkab aruandvaks liikmesriigiks. Juhul 
kui ükski asjaomane liikmesriik 
aruandvaks liikmesriigiks hakata ei soovi, 
hakkab selleks esitatud aruandev
liikmesriik, kui esitatud aruandev 
liikmesriik ei suuda põhjendada, et tal ei 
ole piisavalt võimekust ülesande 
rahuldaval viisil täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Philippe Juvin, Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui sponsor esitab 
loataotlustoimiku ainult ühele 
asjaomasele liikmesriigile, nimetatakse 
viimane automaatselt aruandvaks 
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liikmesriigiks.

Or. fr

Muudatusettepanek 267
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kuue päeva jooksul alates 
taotlustoimiku esitamisest teavitab esitatud 
aruandev liikmesriik sponsorit ELi portaali
kaudu järgnevatest asjaoludest:

2. Kuue kalendripäeva jooksul alates 
taotlustoimiku esitamisest teavitab esitatud 
aruandev liikmesriik sponsorit ELi portaali 
kaudu järgnevatest asjaoludest:

Or. fr

Selgitus

Määruse eelnõus peaks aluseks võtma kalendri-, mitte tööpäevad. Tähtaegadest 
kinnipidamine, mis on Euroopa kliiniliste uuringute konkurentsivõime tegur, eeldab tõhusat 
koostööd asjaomaste liikmesriikide vahel. Liikmesriikidel on erinev puhkepäevade kalender. 
Kui menetluse puhul võetakse aluseks tööpäevad, hakkavad valideerimise, hindamise ja 
otsuse tegemise tähtajad asjaomastes liikmesriikides varieeruma.

Muudatusettepanek 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kuue päeva jooksul alates 
taotlustoimiku esitamisest teavitab 
esitatud aruandev liikmesriik sponsorit 
ELi portaali kaudu järgnevatest 
asjaoludest:

2. Viieteistkümne päeva jooksul alates 
nimetamisest teavitab see liikmesriik 
sponsorit ELi portaali kaudu järgnevatest 
asjaoludest:

Or. en
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Selgitus

Liiga lühikesed tähtajad kujutavad ohtu, et liikmesriigid ei suuda hindamistoimikut hoolikalt 
läbi vaadata. Näiteks kliinilise katse kvalifitseerimine „vähesekkuvaks” nõuab katseprotokolli 
üksikasjalikku ja hoolikat hindamist. Liikmesriikide vabatahtliku ühtlustamismenetluse 
raames rahvusvaheliste kliiniliste katsete heakskiitmise kohta saadud kogemuste kohaselt on 
väljapakutud ajakavad liikmesriikide jaoks liiga lühikesed ja jäigad.

Muudatusettepanek 269
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kuue päeva jooksul alates 
taotlustoimiku esitamisest teavitab esitatud 
aruandev liikmesriik sponsorit ELi portaali 
kaudu järgnevatest asjaoludest:

2. 14 päeva jooksul alates taotlustoimiku 
esitamisest teavitab esitatud aruandev 
liikmesriik sponsorit ELi portaali kaudu 
järgnevatest asjaoludest:

Or. en

Selgitus

Et teha kindlaks, kas katse on „vähesekkuv kliiniline katse”, võib olla vaja läbi viia sisuline 
kontroll, mida ei saa teha kuue päevaga. Näiteks artikli 2 punkti 3 kohaselt uuritavate 
ravimite müügiloa andmise tingimused ja nende asjaomases liikmesriigis standardravimina 
kasutamise küsimus tuleb kindlaks teha ja hinnata tuleb riski taset ja koormust katses 
osalejatele. Selline hinnang võib olla keerukas, nt onkoloogiliste katsete puhul, ja vaja võib 
minna väliseksperdi abi. Seega tuleks teavitamise ajaks määrata 14 päeva.

Muudatusettepanek 270
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas aruandev liikmesriik on kõnealune 
esitatud aruandev liikmesriik või mõni

(a) kes on aruandev liikmesriik;
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muu asjaomane liikmesriik;

Or. en

Selgitus

Käesolev on artikli 5 lõike 1 teist lõiku käsitlevast muudatusettepanekust (et liikmesriigid
määravad kindlaks aruandva liikmesriigi komisjoni sätestatud objektiivsetel kriteeriumidel 
põhineva kehtestatud menetluse kohaselt) johtuv muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 271
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kas tegemist on vähesekkuva kliinilise 
katsega, kui sponsor nii väidab.

(d) kas tegemist on keskmise või madala 
riskitasemega kliinilise katsega, kui 
sponsor nii väidab.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kliinilise katse registreerimisnumber 
ELi portaalis.

Or. en

Selgitus

Registreerimisnumber, st eriidentifikaator, mis sarnaneb registreerimiskandega olemasolevas 
EudraCT andmebaasis, hõlbustaks liikmesriikide paremat koostööd liidu tasandil.
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Muudatusettepanek 273
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit lõikes 2 osutatud ajavahemikul 
teavitanud, peetakse taotletud kliinilist 
katset käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, taotlus 
loetakse täielikuks, kliinilist katset 
käsitatakse vähesekkuva kliinilise katsena, 
kui sponsor nii väidab, ning esitatud 
aruandev liikmesriik hakkab aruandvaks 
liikmesriigiks.

3. Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit lõikes 2 osutatud ajavahemikul 
teavitanud, peetakse taotletud kliinilist 
katset käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, taotlus 
loetakse täielikuks, kliinilist katset 
käsitatakse keskmise või madala 
riskitasemega katsena, kui sponsor nii 
väidab, ning esitatud aruandev liikmesriik 
hakkab aruandvaks liikmesriigiks.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit lõikes 2 osutatud ajavahemikul 
teavitanud, peetakse taotletud kliinilist 
katset käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, taotlus 
loetakse täielikuks, kliinilist katset 
käsitatakse vähesekkuva kliinilise katsena, 
kui sponsor nii väidab, ning esitatud 
aruandev liikmesriik hakkab aruandvaks 
liikmesriigiks.

3. Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit lõikes 2 osutatud ajavahemikul 
teavitanud, peetakse taotletud kliinilist 
katset käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, taotlus 
loetakse täielikuks ja kliinilist katset 
käsitatakse vähesekkuva kliinilise katsena, 
kui sponsor nii väidab.

Or. en

Selgitus

Vastab artikli 5 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekule.
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Muudatusettepanek 275
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit lõikes 2 osutatud ajavahemikul 
teavitanud, peetakse taotletud kliinilist 
katset käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, taotlus 
loetakse täielikuks, kliinilist katset 
käsitatakse vähesekkuva kliinilise 
katsena, kui sponsor nii väidab, ning 
esitatud aruandev liikmesriik hakkab 
aruandvaks liikmesriigiks.

3. Kui määratud aruandev liikmesriik ei 
ole sponsorit lõikes 2 osutatud 
ajavahemikul teavitanud, esitatakse 
selgitus viivituse kohta ELi portaali 
kaudu, märkides ära, millal teavitamine 
toimub.

Or. en

Selgitus

Vaikiva nõusoleku menetlus toimub patsiendi ohutuse arvel, pakkudes vaikimisi madalaima 
taseme kaitset (vähesekkuva katse eeldus). Selle asemel peaksid liikmesriigid andma 
selgesõnalise loa, nagu nõuti direktiivis 2001/20/EÜ. Sanktsioonid liikmesriigi suutmatuse 
korral ajakavast kinni pidada peaksid kajastama sanktsioone sponsori suutmatuse korral 
artiklis 34 (lõike 3 teine lõik) sätestatud ajakavast kinni pidada.

Muudatusettepanek 276
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar 
Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit lõikes 2 osutatud ajavahemikul
teavitanud, peetakse taotletud kliinilist 

3. Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit 14 päeva jooksul teavitanud, 
peetakse taotletud kliinilist katset 
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katset käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, taotlus 
loetakse täielikuks, kliinilist katset 
käsitatakse vähesekkuva kliinilise katsena, 
kui sponsor nii väidab, ning esitatud 
aruandev liikmesriik hakkab aruandvaks 
liikmesriigiks.

käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvaks, taotlus loetakse täielikuks, 
kliinilist katset käsitatakse vähesekkuva 
kliinilise katsena, kui sponsor nii väidab, 
ning esitatud aruandev liikmesriik hakkab 
aruandvaks liikmesriigiks.

Or. en

Selgitus

Artikli 5 lõikes 2 sätestatud ajavahemik on liiga lühike.

Muudatusettepanek 277
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui esitatud aruandev liikmesriik leiab, 
et taotlus ei ole täielik, taotletud kliiniline 
katse ei kuulu käesoleva määruse 
reguleerimisalasse või tegemist ei ole 
vähesekkuva kliinilise katsega, kuigi 
sponsor nii väidab, teavitab ta sellest 
sponsorit ELi portaali kaudu ja annab 
sponsorile kuni kuus päeva aega 
kommentaaride esitamiseks või taotluse 
täiendamiseks ELi portaali kaudu.

4. Kui esitatud aruandev liikmesriik leiab, 
et taotlus ei ole täielik, taotletud kliiniline 
katse ei kuulu käesoleva määruse 
reguleerimisalasse või tegemist ei ole 
keskmise või madala riskitasemega
kliinilise katsega, kuigi sponsor nii väidab, 
teavitab ta sellest sponsorit ELi portaali
kaudu ja annab sponsorile kuni kuus päeva 
aega kommentaaride esitamiseks või 
taotluse täiendamiseks ELi portaali kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 278
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit vastavalt lõike 2 punktidele a–d 
teavitanud kolme päeva jooksul alates 
kommentaaride või lõpetatud taotluse 
kättesaamisest, loetakse taotlus täielikuks, 
kliinilist katset peetakse käesoleva 
määruse reguleerimisalasse kuuluvaks, 
kliinilist katset käsitatakse vähesekkuva 
kliinilise katsena, kui sponsor nii väidab, 
ning esitatud aruandev liikmesriik hakkab 
aruandvaks liikmesriigiks.

Kui määratud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit vastavalt lõike 2 punktidele a–d 
teavitanud kolme päeva jooksul alates 
kommentaaride või lõpetatud taotluse 
kättesaamisest, esitab määratud
liikmesriik selgituse viivituse kohta ELi 
portaali kaudu, märkides ära, millal 
teavitamine toimub.

Or. en

Selgitus

Vaikiva heakskiidu menetlus toimub patsiendi ohutuse arvel, pakkudes vaikimisi madalaima 
taseme kaitset (vähesekkuva katse eeldus). Selle asemel peaksid liikmesriigid andma 
selgesõnalise loa, nagu nõuti direktiivis 2001/20/EÜ. Sanktsioonid liikmesriigi suutmatuse 
korral ajakavast kinni pidada peaksid kajastama sanktsioone sponsori suutmatuse korral 
artiklis 34 (lõike 3 teine lõik) sätestatud ajakavast kinni pidada.

Muudatusettepanek 279
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit vastavalt lõike 2 punktidele a–d 
teavitanud kolme päeva jooksul alates 
kommentaaride või lõpetatud taotluse 
kättesaamisest, loetakse taotlus täielikuks, 
kliinilist katset peetakse käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, kliinilist 
katset käsitatakse vähesekkuva kliinilise 
katsena, kui sponsor nii väidab, ning 
esitatud aruandev liikmesriik hakkab 
aruandvaks liikmesriigiks.

Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit vastavalt lõike 2 punktidele a–d 
teavitanud 14 päeva jooksul alates 
kommentaaride või lõpetatud taotluse 
kättesaamisest, loetakse taotlus täielikuks, 
kliinilist katset peetakse käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, kliinilist 
katset käsitatakse vähesekkuva kliinilise 
katsena, kui sponsor nii väidab, ning 
esitatud aruandev liikmesriik hakkab 
aruandvaks liikmesriigiks.

Or. sl
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Muudatusettepanek 280
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit vastavalt lõike 2 punktidele a–d 
teavitanud kolme päeva jooksul alates 
kommentaaride või lõpetatud taotluse 
kättesaamisest, loetakse taotlus täielikuks, 
kliinilist katset peetakse käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, kliinilist 
katset käsitatakse vähesekkuva kliinilise 
katsena, kui sponsor nii väidab, ning 
esitatud aruandev liikmesriik hakkab 
aruandvaks liikmesriigiks.

Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit vastavalt lõike 2 punktidele a–d 
teavitanud seitsme päeva jooksul alates 
kommentaaride või lõpetatud taotluse 
kättesaamisest, loetakse taotlus täielikuks, 
kliinilist katset peetakse käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, kliinilist 
katset käsitatakse vähesekkuva kliinilise 
katsena, kui sponsor nii väidab, ning 
esitatud aruandev liikmesriik hakkab 
aruandvaks liikmesriigiks.

Or. en

Selgitus

Artikli 5 lõikes 4 sätestatud ajavahemik on liiga lühike.

Muudatusettepanek 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit vastavalt lõike 2 punktidele a–d 
teavitanud kolme päeva jooksul alates 
kommentaaride või lõpetatud taotluse 
kättesaamisest, loetakse taotlus täielikuks, 
kliinilist katset peetakse käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, kliinilist 
katset käsitatakse vähesekkuva kliinilise 

Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit vastavalt lõike 2 punktidele a–d 
teavitanud viie päeva jooksul alates 
kommentaaride või lõpetatud taotluse 
kättesaamisest, loetakse taotlus täielikuks, 
kliinilist katset peetakse käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, kliinilist 
katset käsitatakse vähesekkuva kliinilise 
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katsena, kui sponsor nii väidab, ning 
esitatud aruandev liikmesriik hakkab 
aruandvaks liikmesriigiks.

katsena, kui sponsor nii väidab.

Or. en

Selgitus

Vastab artikli 5 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekule. Liiga lühike aeg põhjustab ohu, et 
liikmesriigid ei suuda hindamistoimikut hoolikalt läbi vaadata. Näiteks kliinilise uuringu 
kvalifitseerimine „vähesekkuvaks” nõuab uuringuprotokolli üksikasjalikku ja hoolikat 
hindamist. Liikmesriikide vabatahtliku ühtlustamismenetluse raames rahvusvaheliste 
kliiniliste uuringute heakskiitmise kohta saadud kogemuste kohaselt on väljapakutud ajakavad 
liikmesriikide jaoks liiga lühikesed ja jäigad.

Muudatusettepanek 282
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit vastavalt lõike 2 punktidele a–d 
teavitanud kolme päeva jooksul alates 
kommentaaride või lõpetatud taotluse 
kättesaamisest, loetakse taotlus täielikuks, 
kliinilist katset peetakse käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, kliinilist 
katset käsitatakse vähesekkuva kliinilise 
katsena, kui sponsor nii väidab, ning 
esitatud aruandev liikmesriik hakkab 
aruandvaks liikmesriigiks.

Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit vastavalt lõike 2 punktidele a–d 
teavitanud kolme päeva jooksul alates 
kommentaaride või lõpetatud taotluse 
kättesaamisest, loetakse taotlus täielikuks, 
kliinilist katset peetakse käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, kliinilist 
katset käsitatakse keskmise või madala 
riskitasemega kliinilise katsena, kui 
sponsor nii väidab, ning esitatud aruandev 
liikmesriik hakkab aruandvaks 
liikmesriigiks.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva peatüki tähenduses on 
kuupäev, mil sponsorit vastavalt lõikele 2 
teavitatakse, taotluse kinnitamise kuupäev. 
Kui sponsorit ei teavitata, on kinnitamise
kuupäev lõikes 2 ja lõikes 4 osutatud 
ajavahemike viimane päev.

5. Käesoleva peatüki tähenduses on 
kuupäev, mil sponsorit vastavalt lõikele 2 
teavitatakse, taotluse kättesaamise
kuupäev. Kui sponsorit ei teavitata, on 
kättesaamise kuupäev lõikes 2 ja lõikes 4 
osutatud ajavahemike viimane päev.

(Muudatusettepanekuga asendatakse 
mõiste „kinnitamise kuupäev” mõistega 
„kättesaamise kuupäev” kogu tekstis. 
Kõnealuse muudatusettepaneku 
vastuvõtmine eeldab vastavate muudatuste 
tegemist kogu tekstis.)

Or. fr

Selgitus

Protsessi terviku parema mõistmise eesmärgil tuleb asendada mõiste „kinnitamise kuupäev” 
mõistega „kättesaamise kuupäev”. Muudatusettepanekuga asendatakse mõiste „kinnitamise 
kuupäev” mõistega „kättesaamise kuupäev” kogu tekstis. Kõnealuse muudatusettepaneku 
vastuvõtmine eeldab vastavate muudatuste tegemist kogu tekstis.

Muudatusettepanek 284
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva peatüki tähenduses on 
kuupäev, mil sponsorit vastavalt lõikele 2 
teavitatakse, taotluse kinnitamise kuupäev. 
Kui sponsorit ei teavitata, on kinnitamise 
kuupäev lõikes 2 ja lõikes 4 osutatud 
ajavahemike viimane päev.

5. Käesoleva peatüki tähenduses on 
kuupäev, mil sponsorit vastavalt lõikele 2 
teavitatakse, taotluse kinnitamise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Käesolev on artikli 5 lõikest 3 ja artikli 5 lõike 4 kolmandast lõigust johtuv 
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muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 285
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva peatüki tähenduses on 
kuupäev, mil sponsorit vastavalt lõikele 2 
teavitatakse, taotluse kinnitamise kuupäev.
Kui sponsorit ei teavitata, on kinnitamise 
kuupäev lõikes 2 ja lõikes 4 osutatud 
ajavahemike viimane päev.

5. Käesoleva peatüki tähenduses on 
kuupäev, mil sponsorit vastavalt lõikele 2 
või lõikele 4 teavitatakse, et kliinilise katse 
taotlustoimik on valmis, taotluse
kinnitamise kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Alda Sousa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Hindamisaruanne esitatakse ELi 
portaali kaudu ning tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Hindamisaruanne tehakse üldsusele kättesaadavaks, et üldsus usaldaks loa andmise protsessi.

Muudatusettepanek 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Iga asjaomane liikmesriik saab vabalt 
valida I ja II osa aspektid, mida 
eetikakomitee hindab.

Or. fr

Muudatusettepanek 288
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Eeldatav kasu ravi ja rahvatervise 
seisukohalt järgnevat arvesse võttes:

i) Eeldatav kasu, sealhulgas oodatav kasu 
katses osalejatele, ravi ja rahvatervise 
seisukohalt järgnevat arvesse võttes:

Or. en

Muudatusettepanek 289
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kliinilise katse asjakohasus, arvestades 
teaduse hetkeseisu ning asjaolu, kas 
ravimite turuleviimise lubamise eest 
vastutavad reguleerivad asutused on 
soovitanud konkreetset kliinilist katset teha 
või selle tegemist nõudnud;

– kliinilise katse asjakohasus, sealhulgas 
selle tagamine, et katses osalevad grupid 
esindavad elanikkonda, keda tuleb ravida 
vanust ja sugu arvesse võttes, ja 
arvestades, kas need katses osalejad on 
terved, vabatahtlikud osalejad või 
patsiendid, ning arvestades teaduse 
hetkeseisu, parimat praegust tõestatud 
sekkumisviisi ning asjaolu, kas ravimite 
turuleviimise lubamise eest vastutavad 
reguleerivad asutused on soovitanud 
konkreetset kliinilist katset teha või selle 



AM\929471ET.doc 59/79 PE506.159v02-00

ET

tegemist nõudnud;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb raportööri muudatusettepanekul, kuid tagab, et katse 
asjakohasuse hindamisel hindamismenetluse I osas võetakse arvesse katses osaleja vanust, 
sugu, tervist, isikukategooriat ja parimat praegust tõestatud sekkumisviisi.

Muudatusettepanek 290
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kliinilise katse asjakohasus, arvestades 
teaduse hetkeseisu ning asjaolu, kas 
ravimite turuleviimise lubamise eest 
vastutavad reguleerivad asutused on 
soovitanud konkreetset kliinilist katset teha 
või selle tegemist nõudnud;

– kliinilise katse asjakohasus, tagades, et 
katsetes osalejate grupid esindavad 
elanikkonda, sealhulgas naisi ja eakaid, 
keda tuleb ravida, ja arvestades teaduse 
hetkeseisu ning asjaolu, kas ravimite 
turuleviimise lubamise eest vastutavad 
reguleerivad asutused on soovitanud 
konkreetset kliinilist katset teha või selle 
tegemist nõudnud;

Or. en

Muudatusettepanek 291
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kliinilise katse asjakohasus, arvestades 
teaduse hetkeseisu ning asjaolu, kas 
ravimite turuleviimise lubamise eest 
vastutavad reguleerivad asutused on 
soovitanud konkreetset kliinilist katset teha 
või selle tegemist nõudnud;

– kliinilise katse asjakohasus, tagades, et 
katses osalejad esindavad ravimi 
sihtelanikkonda, arvestades teaduse 
hetkeseisu ning asjaolu, kas ravimite 
turuleviimise lubamise eest vastutavad 
reguleerivad asutused on soovitanud 
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konkreetset kliinilist katset teha või selle 
tegemist nõudnud;

Or. en

Muudatusettepanek 292
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kliinilise katse asjakohasus, arvestades 
teaduse hetkeseisu ning asjaolu, kas 
ravimite turuleviimise lubamise eest 
vastutavad reguleerivad asutused on 
soovitanud konkreetset kliinilist katset teha 
või selle tegemist nõudnud;

– kliinilise katse asjakohasus, tagades, et 
grupp on ravitava sihtelanikkonna suhtes 
asjakohane, ja arvestades teaduse 
hetkeseisu ning asjaolu, kas ravimite 
turuleviimise lubamise eest vastutavad 
reguleerivad asutused on soovitanud 
konkreetset kliinilist katset teha või selle 
tegemist nõudnud;

Or. en

Muudatusettepanek 293
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kliinilise katse käigus saadud andmete 
stabiilsus ja usaldusväärsus, arvestades 
statistilisi lähenemisviise, katse 
kavandamist ja metoodikat (sealhulgas 
valimi maht ja juhuvalik, võrdlusravim ja 
näitajad);

– kliinilise katse käigus saadud andmete 
stabiilsus ja usaldusväärsus, arvestades 
statistilisi lähenemisviise, katse 
kavandamist, metoodikat (sealhulgas 
valimi maht ja juhuvalik, võrdlusravim ja 
näitajad) ja haigusseisundi 
esinemissagedust, eeskätt haruldaste 
haiguste puhul (mis ei mõjuta rohkem kui 
viit inimest 10 000 kohta) ja väga 
haruldaste haiguste puhul (mis vastavad 
esinemissageduse lävele mitte rohkem kui 
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üks haigestunud inimene 50 000 kohta).

Or. en

Selgitus

Haruldase haiguse puhul seostatakse kliinilise katse läbiviimise keerukust sageli iga haigust 
põdevate patsientide väikese arvuga ja nende geograafilise hajutatusega.

Muudatusettepanek 294
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kliinilise katse käigus saadud andmete 
stabiilsus ja usaldusväärsus, arvestades 
statistilisi lähenemisviise, katse 
kavandamist ja metoodikat (sealhulgas 
valimi maht ja juhuvalik, võrdlusravim ja 
näitajad);

– kliinilise katse käigus saadud andmete 
stabiilsus ja usaldusväärsus, arvestades 
asjakohaseid statistilisi lähenemisviise, 
kliiniliste katsete kavandamise 
üldolukorda ja metoodikat (sealhulgas, kui 
see on asjakohane, valimi maht, mis 
võimaldab rahuldavat analüüsi vanuse ja 
soo põhjal, ja juhuvalik, võrdlusravim ja 
näitajad); mil määral kliiniline katse 
käsitleb patsientide määratluse järgi 
prioriteetseid küsimusi (sealhulgas 
patsientide katse väljatöötamises 
osalemise ulatus ja viis);

Or. en

Selgitus

Kavandatud jaotumine ei pruugi alati olla asjakohane (nt konkreetselt eakatega tehtud 
katsed); pealegi ei ole metodoloogiliselt jaotustegureid, mida võib kasutada, piiramatul arvul. 
Statistikutel on sageli vaja teha valik potentsiaalsete jaotustegurite hulgast, mis võivad 
hõlmata ka biomarkereid või varasemat ravi jne. Teeme ettepaneku lisada fraas „kui see on 
asjakohane”, et võimaldada piisava põhjenduse korral paindlikkust.

Muudatusettepanek 295
Margrete Auken, Carl Schlyter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kliinilise katse käigus saadud andmete 
stabiilsus ja usaldusväärsus, arvestades 
statistilisi lähenemisviise, katse 
kavandamist ja metoodikat (sealhulgas 
valimi maht ja juhuvalik, võrdlusravim ja 
näitajad);

– eelnevalt kindlaks määratud esmaste 
tulemuste parameetrite põhjal kliinilise 
katse käigus saadud andmete stabiilsus ja 
usaldusväärsus, arvestades statistilisi 
lähenemisviise, katse kavandamist ja 
metoodikat (sealhulgas valimi maht ja 
eelnevalt kindlaks määratud alarühmad, 
mis võimaldavad rahuldavat analüüsi 
vanuse ja soo põhjal, ning juhuvalik, 
võrdlusravim ja näitajad);

Or. en

Selgitus

Tähtis on see, et esmaste tulemuste parameetrid on eelnevalt määratletud, vältimaks 
järeldustega manipuleerimist. Kliiniliste katsete käigus kogutud andmeid võib pidada 
usaldusväärseks ja stabiilseks üksnes siis, kui need kajastavad kohaselt sihtgruppe (nt naised, 
eakad), kes tõenäoliselt uuritavat ravimit tarvitaksid. Alarühmad on vaja eelnevalt 
määratleda, et tagada andmete korrektne tõlgendamine ja kasutamine.

Muudatusettepanek 296
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kliinilise katse käigus saadud andmete 
stabiilsus ja usaldusväärsus, arvestades 
statistilisi lähenemisviise, katse 
kavandamist ja metoodikat (sealhulgas 
valimi maht ja juhuvalik, võrdlusravim ja 
näitajad);

– kliinilise katse käigus saadud andmete 
stabiilsus ja usaldusväärsus, arvestades 
statistilisi lähenemisviise, katse 
kavandamist ja metoodikat (sealhulgas 
valimi maht suunatud grupianalüüsiks ja 
juhuvalik, võrdlusravim ja näitajad);

Or. en
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Muudatusettepanek 297
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kliinilise katse käigus saadud andmete 
stabiilsus ja usaldusväärsus, arvestades 
statistilisi lähenemisviise, katse 
kavandamist ja metoodikat (sealhulgas 
valimi maht ja juhuvalik, võrdlusravim ja 
näitajad);

– kliinilise katse käigus eeldatavalt 
saadavate andmete stabiilsus ja 
usaldusväärsus, arvestades statistilisi 
lähenemisviise, katse kavandamist ja 
metoodikat (sealhulgas valimi maht ja 
juhuvalik, võrdlusravim ja näitajad);

Or. fr

Selgitus

Mõiste „saadud andmed” tuleb asendada mõistega „eeldatavalt saadavad andmed”, kuna 
hindamise etapis ei ole andmed veel teada.

Muudatusettepanek 298
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sekkumise laad normaalsete kliiniliste 
tavadega võrreldes;

– sekkumise laad Helsingi deklaratsiooni 
artiklis 32 sätestatud tingimustega
võrreldes;

Or. en

Muudatusettepanek 299
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii – 4 taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

− katses osaleja terviserisk, mida põhjustab 
terviseprobleem, mille lahendamiseks 
uuritavat ravimit uuritakse;

− katses osaleja vaimne või füüsiline
terviserisk, mida põhjustab 
terviseprobleem, mille lahendamiseks 
uuritavat ravimit uuritakse;

Or. sl

Muudatusettepanek 300
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teatavate haiguste, näiteks mõned 
haruldased ja väga haruldased haigused, 
mille olemasolevad ravivõimalused on 
piiratud, eluohtlik ja kurnav mõju;

Or. en

Selgitus

Haruldase haiguse puhul seostatakse kliinilise katse läbiviimise keerukust sageli iga haigust 
põdevate patsientide väikese arvuga ja nende geograafilise hajutatusega.

Muudatusettepanek 301
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides i ja ii hõlmatud aspektide 
hindamisel võtab aruandev liikmesriik 
vajaduse korral arvesse uuritavaid 
elanikerühmi.
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Or. en

Selgitus

Kindlate elanikerühmade eripära (soo, vanuse jne järgi) võib hõlmata ka selliseid aspekte 
nagu asjakohasus ning katses osalejate riskid ja ebamugavused, millele osutatakse punktis ii. 
Seetõttu tehakse ettepanek laiendada selle sätte rakendusala ning võtta kõigi punktis i ja ii 
osutatud tegurite hindamisel arvesse elanikerühmi.

Muudatusettepanek 302
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) nõusoleku piisavus ja nõusoleku 
menetluse ettepanek V peatüki kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 303
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) V peatükis sätestatud teadvat 
nõusolekut käsitlevate nõuete järgimine;

Or. en

Muudatusettepanek 304
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d c) kooskõla direktiiviga 95/46/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aruandev liikmesriik koostab 
hindamisaruande. Lõikes 1 osutatud 
aspektide hindamine moodustab 
hindamisaruande I osa.

2. Aruandev liikmesriik koostab 
hindamisaruande. Samal ajal hindavad 
asjaomased liikmesriigid lõike 1 eetilisi 
aspekte. Lõikes 1 osutatud aspektide 
hindamine moodustab hindamisaruande I 
osa, mis sisaldab menetlusse kaasatud 
liikmesriigi esitatud eetiliste aspektide 
hinnangut.

Or. en

Selgitus

I osa eetilisi aspekte ei saa eraldada terviklikust hinnangust.

Muudatusettepanek 306
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Aruandev liikmesriik esitab 
hindamisaruande I osa, sealhulgas 
järelduse, sponsorile ja muudele 
asjaomastele liikmesriikidele järgmiste 
ajavahemike jooksul:

Aruandev liikmesriik esitab 
hindamisaruande I osa, sealhulgas 
järelduse, sponsorile ja muudele 
asjaomastele liikmesriikidele käesoleva 
määruse artiklis 77 osutatud portaali 
kaudu järgmiste ajavahemike jooksul:
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Or. fr

Muudatusettepanek 307
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik -1 (uus) ja lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva peatüki tähenduses on 
hindamiskuupäev kuupäev, millal 
hindamisaruanne esitatakse teistele 
asjaomastele liikmesriikidele, ning 
aruandmiskuupäev on kuupäev, millal 
esitatakse lõplik hindamisaruanne 
sponsorile ja teistele asjaomastele 
liikmesriikidele.

4. Aruandev liikmesriik esitab 
hindamisaruande I osa, sealhulgas 
järelduse, sponsorile ja muudele 
asjaomastele liikmesriikidele järgmiste 
ajavahemike jooksul:

Aruandev liikmesriik esitab 
hindamisaruande I osa, sealhulgas 
järelduse, sponsorile ja muudele 
asjaomastele liikmesriikidele järgmiste 
ajavahemike jooksul, mis sisaldavad 
esmase hindamise, ühise hindamise ja 
lõpparuande konsolideerimise perioode:

Or. en

Selgitus

Hindamisprotsess tuleb üles ehitada selliselt, et aruandev liikmesriik saaks anda esmase 
hinnangu, mis edastatakse kõigile asjaomastele liikmesriikidele, kes saavad esitada märkusi 
(ühine hindamine), ning et aruandvale liikmesriigile jääks piisavalt aega lisada asjaomaste 
liikmesriikide märkusi (konsolideerimine). See protsess väldib hindamise dubleerimist nii 
aruandva liikmesriigi kui ka asjaomaste liikmesriikide poolt ning selgitab aruandva 
liikmesriigi rolli.

Muudatusettepanek 308
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Aruandev liikmesriik esitab 
hindamisaruande I osa, sealhulgas 
järelduse, sponsorile ja muudele 
asjaomastele liikmesriikidele järgmiste 
ajavahemike jooksul:

4. Aruandev liikmesriik esitab 
hindamisaruande I osa, sealhulgas 
järelduse, sponsorile ja muudele 
asjaomastele liikmesriikidele järgmiste 
ajavahemike jooksul, mille vältel on 
asjaomased liikmesriigid kohustatud 
esitama kaasatud pooltele ka oma 
märkused eetiliste aspektide kohta:

Or. en

Selgitus

Asjaomased liikmesriigid on kohustatud aitama aruandvat liikmesriiki eetika küsimustes.

Muudatusettepanek 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Aruandev liikmesriik esitab 
hindamisaruande I osa, sealhulgas 
järelduse, sponsorile ja muudele 
asjaomastele liikmesriikidele järgmiste 
ajavahemike jooksul:

4. Aruandev liikmesriik esitab 
hindamisaruande I osa, sealhulgas 
järelduse, mis juba sisaldab asjaomase 
eetikakomitee arvamusi, sponsorile ja 
muudele asjaomastele liikmesriikidele 
järgmiste ajavahemike jooksul:

Or. en

Selgitus

Vaja on kohandada tähtaegu, et anda aega aruandva liikmesriigi ja kõigi asjaomaste 
liikmesriikide vahelistele asjaomastele üksustele nõuetekohase hindamise läbiviimiseks, sest 
neid kutsutakse üles esitama märkusi enne, kui aruandev liikmesriik saadab oma hinnangud 
sponsorile.

Muudatusettepanek 310
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
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Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kümne päeva jooksul alates
vähesekkuvate kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast;

(a) 25 päeva jooksul, kuid mitte varem kui 
15 päeva pärast vähesekkuvate kliiniliste 
katsete edukalt kinnitatud taotluse 
kättesaamist;

Or. en

Selgitus

Hindamisaruande I osa esitamise tähtaegade kohandamine kooskõlas kavandatud määruse 
artikli 14 lõikega 3 on vajalik, et võimaldada taotlustoimiku tõhusat hindamist ja 
kommenteerimist asjaomaste liikmesriikide poolt. Punktides a–c tuleks kohaldada aega alates 
edukalt kinnitatud taotluse kättesaamisest. Minimaalseid läbivaatamise perioode on vaja selle 
tagamiseks, et asjaomastel liikmesriikidel on piisavalt aega osaleda vastuvõetavuse 
hindamises kooskõlas artikli 6 lõikega 5.

Muudatusettepanek 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kümne päeva jooksul alates 
vähesekkuvate kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast;

(a) 20 päeva jooksul alates vähesekkuvate 
kliiniliste katsete kinnitamise kuupäevast;

Or. en

Selgitus

Vaja on kohandada tähtaegu, et anda aega aruandva liikmesriigi ja kõigi asjaomaste 
liikmesriikide vahelistele asjaomastele üksustele nõuetekohase hindamise läbiviimiseks, sest 
neid kutsutakse üles esitama märkusi enne, kui aruandev liikmesriik saadab oma hinnangud 
sponsorile.
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Muudatusettepanek 312
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kümne päeva jooksul alates 
vähesekkuvate kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast;

(a) kümne päeva jooksul alates selliste
madala riskitasemega kliiniliste katsete ja 
keskmise riskitasemega kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast, milles kasutatakse 
ravirežiime, mida toetavad avaldatud 
tõendid ja/või ravi standardsuunised;

Or. en

Selgitus

Madala riskitasemega (kuid mitte keskmise riskitasemega) katsed peaksid läbima kiirema 
hindamise, kuna I osa hindamine ei peaks keskenduma protokollile (andmed toote kohta on 
juba kättesaadavad). Seda võib mõista kui stiimulit liikmesriikidele usaldada protokolli 
hindamine eetikakomiteedele, saates näiteks lihtsalt teate pädevale asutusele, kuna toodet 
kasutatakse selle litsentsitud näidustuse piires.

Muudatusettepanek 313
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 25 päeva jooksul alates muude kui 
vähesekkuvate kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast;

(a) 35 päeva jooksul, kuid mitte varem kui 
20 päeva pärast muude kui vähesekkuvate 
kliiniliste katsete edukalt kinnitatud 
taotluse kättesaamist;

Or. en

Selgitus

Hindamisaruande I osa esitamise tähtaegade kohandamine kooskõlas esildatud määruse 
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artikli 14 lõikega 3 on vajalik, et võimaldada taotlustoimiku tõhusat hindamist ja 
kommenteerimist asjaomaste liikmesriikide poolt. Punktides a–c tuleks kohaldada aega alates 
edukalt kinnitatud taotluse kättesaamisest. Minimaalseid läbivaatamise perioode on vaja selle 
tagamiseks, et asjaomastel liikmesriikidel on piisavalt aega osaleda vastuvõetavuse 
hindamises kooskõlas artikli 6 lõikega 5.

Muudatusettepanek 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 25 päeva jooksul alates muude kui 
vähesekkuvate kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast;

(b) 35 päeva jooksul alates muude kui 
vähesekkuvate kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast;

Or. en

Muudatusettepanek 315
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 25 päeva jooksul alates muude kui 
vähesekkuvate kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast;

(b) 25 päeva jooksul alates selliste muude 
kui madala riskitasemega kliiniliste 
katsete ja keskmise riskitasemega
kliiniliste katsete kinnitamise kuupäevast, 
milles kasutatakse ravirežiime, mida 
toetavad avaldatud tõendid ja/või ravi 
standardsuunised;

Or. en

Selgitus

Madala riskitasemega (kuid mitte keskmise riskitasemega) katsed peaksid läbima kiirema 
hindamise, kuna I osa hindamine ei peaks keskenduma protokollile (andmed toote kohta on 
juba kättesaadavad). Seda võib mõista kui stiimulit liikmesriikidele usaldada protokolli 
hindamine eetikakomiteedele, saates näiteks lihtsalt teate pädevale asutusele, kuna toodet 
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kasutatakse selle litsentsitud näidustuse piires.

Muudatusettepanek 316
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 30 päeva jooksul alates uudsete 
uuritavate ravimitega tehtavate kliiniliste 
katsete kinnitamise kuupäevast.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

„Uudsed uuritavad ravimid” erinevad meie arusaamise ja meditsiinitöötajate, seadusandjate 
ja tööstuse arusaamise tähenduses. Paljusid uudseid ravimeid on kasutatud aastakümneid, 
need ei ole enam uudsed ja lisaaega nende hindamiseks ei peaks vaja olema. Uudsete 
raviviiside jaoks tervikuna ei peaks olema vaja täiendavat ajakava. Liikmesriigid saavad 
küsida lisateavet, kui uudne ravim vajab nende arvates lisakontrolli.

Muudatusettepanek 317
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 30 päeva jooksul alates uudsete 
uuritavate ravimitega tehtavate kliiniliste 
katsete kinnitamise kuupäevast.

(c) 40 päeva jooksul, kuid mitte varem kui 
30 päeva pärast uudsete uuritavate 
ravimitega tehtavate kliiniliste katsete 
edukalt kinnitatud taotluse kättesaamist.

Or. en

Selgitus

Hindamisaruande I osa esitamise tähtaegade kohandamine kooskõlas esildatud määruse 
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artikli 14 lõikega 3 on vajalik, et võimaldada taotlustoimiku tõhusat hindamist ja 
kommenteerimist asjaomaste liikmesriikide poolt. Punktides a–c tuleks kohaldada aega alates 
edukalt kinnitatud taotluse kättesaamisest. Minimaalseid läbivaatamise perioode on vaja selle 
tagamiseks, et asjaomastel liikmesriikidel on piisavalt aega osaleda vastuvõetavuse 
hindamises kooskõlas artikli 6 lõikega 5.

Muudatusettepanek 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 30 päeva jooksul alates uudsete 
uuritavate ravimitega tehtavate kliiniliste 
katsete kinnitamise kuupäevast.

(c) 45 päeva jooksul alates uudsete 
uuritavate ravimitega tehtavate kliiniliste 
katsete kinnitamise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

On vaja pikemaid tähtaegu, et anda asjaomastele liikmesriikidele, sealhulgas nende 
eetikakomiteedele, piisavalt aega nõuetekohaseks hindamiseks. Kui asjaomane liikmesriik ei 
anna oma arvamust taotluse II osa kohta õigel ajal loa taotlemiseks üle, on ülimuslik I osa 
hinnang (mille teeb aruandev liikmesriik), välistades asjaomase liikmesriigi jaoks võimaluse 
keelduda kliinilisele katsele loa andmisest oma territooriumil II osa analüüsi põhjal 
(arvestamata tähtsaid eetilisi aspekte).

Muudatusettepanek 319
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Käesoleva peatüki tähenduses on 
hindamiskuupäev kuupäev, mil 
hindamisaruanne sponsorile ja muudele 
asjaomastele liikmesriikidele esitatakse.

Käesoleva peatüki tähenduses on 
hindamiskuupäev kuupäev, mil 
hindamisaruanne sponsorile ja muudele 
asjaomastele liikmesriikidele esitatakse. 
Alates kõnealusest kuupäevast on 
hindamisaruanne ELi portaali kaudu 
kättesaadav.
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Or. fr

Muudatusettepanek 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kuni hindamiskuupäevani võib 
asjaomane liikmesriik edastada aruandvale 
liikmesriigile taotlusega seotud mis tahes 
kaalutlusi. Aruandev liikmesriik võtab neid 
kaalutlusi nõuetekohaselt arvesse.

5. Kuni hindamiskuupäevani võib 
asjaomane liikmesriik edastada aruandvale 
liikmesriigile taotlusega seotud mis tahes 
kaalutlusi. Aruandev liikmesriik võtab neid 
kaalutlusi nõuetekohaselt arvesse ja 
dokumenteerib need hindamisaruandes.
Kui aruandva liikmesriigi 
hindamisaruanne lahkneb asjaomaste 
liikmesriikide kaalutlustest, märgitakse 
sellise lahknemise põhjused 
hindamisaruandesse.

Or. en

Selgitus

Kuna hindamisaruande I osa käsitleb olulisi eetilisi aspekte, mida põhjenduste 6 ja 12 
kohaselt reguleerivad asjaomased liikmesriigid ise, oleks hindamisaruande I osas eelistatav 
kõigi asjaomaste liikmesriikide konsensuslik otsustamine. Kui aruandev liikmesriik lahkneb 
oma hindamisaruandes asjaomaste liikmesriikide kaalutlustest, tuleks sellise lahknemise 
põhjusi selgitada.

Muudatusettepanek 321
Peter Liese, Anna Rosbach, Anne Delvaux, 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
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kuni hindamiskuupäevani võib 
asjaomane liikmesriik edastada aruandvale 
liikmesriigile taotlusega seotud mis tahes 

5. Kuni hindamiskuupäevani võib 
asjaomane liikmesriik edastada aruandvale 
liikmesriigile taotlusega seotud mis tahes 
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kaalutlusi. Aruandev liikmesriik võtab neid 
kaalutlusi nõuetekohaselt arvesse.

kaalutlusi. Aruandev liikmesriik võtab neid 
kaalutlusi nõuetekohaselt arvesse ja 
dokumenteerib need hindamisaruandes.
Kui aruandva liikmesriigi
hindamisaruanne erineb asjaomaste 
liikmesriikide kaalutlustest, märgib ta 
selle lahknemise põhjused 
hindamisaruandesse.

Or. en

Selgitus

Kuna hindamisaruande I osa puudutab olulisi eetilisi aspekte, mida põhjenduste 6 ja 12 
kohaselt reguleerivad asjaomased liikmesriigid ise, oleks hindamisaruande I osas eelistatav 
kõigi asjaomaste liikmesriikide konsensuslik otsustamine. Kui aruandev liikmesriik lahkneb 
oma hindamisaruandes asjaomaste liikmesriikide kaalutlustest, peaks ta olema vähemalt 
kohustatud selle lahknemise põhjusi selgitama. Otsuse tegemine hindamisaruandes peaks 
olema läbipaistev.

Muudatusettepanek 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Hindamisaruanne esitatakse ELi 
portaali kaudu ELi andmebaasi ja see 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Hindamisaruanne tuleks teha üldsusele kättesaadavaks, et üldsus usaldaks loa andmise 
protsessi.

Muudatusettepanek 323
Philippe Juvin



PE506.159v02-00 76/79 AM\929471ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ainult aruandev liikmesriik võib
kinnitamise kuupäeva ja hindamise 
kuupäeva vahele jääval ajavahemikul 
nõuda sponsorilt lisaselgitusi, võttes 
arvesse lõikes 5 osutatud kaalutlusi.

6. Kinnitamise kuupäeva ja hindamise 
kuupäeva vahele jääval ajavahemikul võib 
ainult aruandev liikmesriik nõuda 
sponsorilt lisaselgitusi, võttes arvesse 
lõikes 5 osutatud iseenda ja teiste 
asjaomaste liikmesriikide kaalutlusi.

Or. fr

Selgitus

Kõnealuse muudatusettepaneku eesmärk ei ole muuta komisjoni esitatud sätte põhimõtet. 
Selle eesmärk on muuta teksti arusaadavamaks.

Muudatusettepanek 324
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste lisaselgituste saamise eesmärgil 
võib aruandev liikmesriik lõikes 4 osutatud 
ajavahemiku peatada kuni kümneks
päevaks vähesekkuvate kliiniliste katsete 
puhul ning kuni kahekümneks päevaks 
muude kui vähesekkuvate kliiniliste katsete 
puhul.

Kõnealuste lisaselgituste saamise eesmärgil 
võib aruandev liikmesriik lõikes 4 osutatud 
ajavahemikku pikendada kuni 20 päevaks
vähesekkuvate kliiniliste katsete puhul 
ning kuni 30 päevaks muude kui 
vähesekkuvate kliiniliste katsete puhul.

Or. en

Selgitus

Ajakava peaks võimaldama piisavalt aega ühise hindamise ning sponsorilt saadud 
küsimustele antud vastuste konsolideerimiseks. Et täiendavate selgituste ühise hindamise 
ajavahemik on hõlmatud pikendatud ajakavas (20 või 30 päeva), ei muutu loa andmise üldine 
ajakava oluliselt.
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Muudatusettepanek 325
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste lisaselgituste saamise eesmärgil 
võib aruandev liikmesriik lõikes 4 osutatud 
ajavahemiku peatada kuni kümneks 
päevaks vähesekkuvate kliiniliste katsete 
puhul ning kuni kahekümneks päevaks 
muude kui vähesekkuvate kliiniliste 
katsete puhul.

Kõnealuste lisaselgituste saamise eesmärgil 
võib aruandev liikmesriik lõikes 4 osutatud 
ajavahemiku peatada kuni kümneks 
päevaks madala riskitasemega kliiniliste 
katsete ning keskmise riskitasemega
kliiniliste katsete puhul, milles 
kasutatakse ravirežiime, mida toetavad
avaldatud tõendid ja/või ravi 
standardsuunised, ja kuni kahekümneks 
päevaks muude kui madala riskitasemega
kliiniliste katsete ja keskmise 
riskitasemega kliiniliste katsete puhul, 
milles kasutatakse ravirežiime, mida 
toetavad avaldatud tõendid ja/või ravi 
standardsuunised.

Or. en

Selgitus

Kiirmenetlus madala riskitasemega katsetele (vt muudatusettepanekut 8).

Muudatusettepanek 326
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste lisaselgituste saamise eesmärgil 
võib aruandev liikmesriik lõikes 4 osutatud 
ajavahemiku peatada kuni kümneks 
päevaks vähesekkuvate kliiniliste katsete 
puhul ning kuni kahekümneks päevaks 
muude kui vähesekkuvate kliiniliste katsete 
puhul.

Kõnealuste lisaselgituste saamise eesmärgil 
võib aruandev liikmesriik lõikes 4 osutatud 
ajavahemiku peatada kuni kümneks 
päevaks vähesekkuvate kliiniliste katsete 
puhul ning kuni kahekümneks päevaks 
muude kui vähesekkuvate kliiniliste katsete 
puhul. Aruandev liikmesriik teavitab 
sponsorit tähtaja peatamisest ELi portaali 
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kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 327
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lisaselgituste saamisel on 
hindamisaruande I osa esitamiseks 
jäänud vähem kui kolm päeva
vähesekkuvate kliiniliste katsete puhul ja 
vähem kui viis päeva muude kui 
vähesekkuvate kliiniliste katsete puhul, 
pikendatakse ajavahemikke vastavalt 
kolme ja viie päevani.

Lisaselgituste saamisel esitavad 
asjaomased liikmesriigid hiljemalt kaks 
päeva enne aruande esitamise tähtaega 
mis tahes kaalutlused aruandvale 
liikmesriigile. Aruandev liikmesriik võtab 
neid kaalutlusi lõplikus 
hindamisaruandes arvesse. Asjaomaste 
liikmesriikide ja aruandva liikmesriigi 
poolne lisaselgituste ühise hindamise ja 
konsolideerimise aeg ei tohi 
vähesekkuvate katsete puhul olla lühem 
kui 15 päeva ja muude kui vähesekkuvate 
kliiniliste katsete puhul olla lühem kui 
20 päeva.

Or. en

Selgitus

Lisaselgituste hindamise protsess peaks kajastama taotluse ühise hindamise protsessi. See 
kindlustab ka selle, et aruandvale liikmesriigile jääb esialgse hinnangu andmiseks piisavalt 
aega ning et ühise hindamise ja konsolideerimise jaoks jääb piisavalt aega.

Muudatusettepanek 328
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruandev liikmesriik võib samuti 
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pikendada lõigetes 4 ja 6 osutatud aega 
veel 60 päeva võrra katsete puhul, mis 
hõlmavad uudseid ravimeid või muid 
uudseid ravimeetodeid, et konsulteerida 
eksperdikomiteedega.

Or. en

Selgitus

Tähtis on see, et ajakava jätab liikmesriikidele piisavalt aega, et nõutada vajaduse korral 
uudsete ravimite või muude uudsete ravimeetodite hindamismenetluses eksperdiabi. See on 
kehtiva direktiivi raames võimalik.

Muudatusettepanek 329
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Kui aruandev liikmesriik ei esita 
kliinilise katse hindamisaruande I osa 
lõigetes 4, 6 ja 7 sätestatud tähtaja piires, 
loetakse seda aruandva liikmesriigi 
nõusolekuks.

Or. fr

Selgitus

Tuleb meenutada, et kõnealune määruse eelnõu põhineb vaikiva nõusoleku põhimõttel, mis on 
kehtestatud direktiiviga 2001/20/EÜ. Sellise põhimõtte järgimine on oluline, sest see tagab 
tähtaegade järgimise, mis on hädavajalik mitte ainult kiire juurdepääsu tagamiseks 
uuenduslikele ravimeetoditele, vaid ka Euroopa kliiniliste uuringute konkurentsivõime 
säilitamiseks.


