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Tarkistus 181
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan unionissa 
suoritettaviin kliinisiin lääketutkimuksiin.

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin
unionissa suoritettaviin kliinisiin 
lääketutkimuksiin.

Or. fr

Tarkistus 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1) ’kliinisellä tutkimuksella’ ihmiseen 
kohdistuvaa tutkimusta, jonka 
tarkoituksena on

1) ’kliinisellä lääketutkimuksella’
ihmiseen kohdistuvaa tutkimusta, jonka 
tarkoituksena on

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Nämä uudet määritelmät ovat liian monimutkaisia ja vaikeita toteuttaa käytännössä, koska 
lääkärit vaihtavat niitä keskenään ja ne tarkoittavat samaa. Selkein periaate on, että tutkimus 
on tarkkailua ja interventio kuuluisi lääketutkimuksen piiriin.

Tarkistus 183
Philippe Juvin
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) osoittaa tai varmistaa yhden tai 
useamman lääkkeen kliiniset, 
farmakologiset ja/tai muut 
farmakodynaamiset vaikutukset,

a) osoittaa tai varmistaa yhden tai 
useamman lääkkeen kliiniset,
farmakokineettiset ja/tai muut 
farmakodynaamiset vaikutukset,

Or. fr

Tarkistus 184
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkia yhden tai useamman lääkkeen 
imeytymistä, jakautumista, 
aineenvaihduntaa ja erittymistä

c) tutkia yhden tai useamman lääkkeen 
resorptiota, jakautumista, 
aineenvaihduntaa ja erittymistä

Or. fr

Tarkistus 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tehdä viimeisen kymmenen vuoden 
aikana myyntiluvan saaneille tuotteille 
turvallisuutta tai tehokkuutta koskevia 
lääketutkimuksia markkinoille 
saattamisen jälkeen.

Or. en
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Perustelu

Joissakin tapauksissa (harvinaiset sairaudet ja syövän hoito) myyntilupia annetaan, vaikka 
tehosta ja turvallisuudesta ei olisi saatavilla riittävää näyttöä. Tämä edellyttää tehoa ja 
turvallisuutta koskevien lääketutkimusten tekemistä jälkeenpäin. Näihin tutkimuksiin olisi 
sovellettava kliinisen tutkimuksen määritelmää ja tätä asetusta. Myyntilupia tarkistetaan 
viiden vuoden jälkeen ja ne katsotaan pysyviksi vasta vähintään kymmenen vuotta kestävän 
jakson jälkeen.

Tarkistus 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’kliinisellä lääketutkimuksella’ kliinistä 
tutkimusta, joka täyttää jonkin 
seuraavista ehdoista:

Poistetaan.

a) tutkimuslääkkeillä ei ole myyntilupaa,
b) kliinisen tutkimuksen 
tutkimussuunnitelman mukaan 
tutkimuslääkkeitä ei käytetä 
asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa 
olevan myyntiluvan ehtojen mukaisesti,
c) tutkittavalle määrätään etukäteen 
erityinen hoito-ohjelma, joka poikkeaa 
asianomaisen jäsenvaltion tavanomaista 
lääketieteellisestä käytännöstä,
d) päätös tutkimuslääkkeiden 
määräämisestä tehdään yhdessä 
tutkittavan kliiniseen tutkimukseen 
mukaan ottamista koskevan päätöksen 
kanssa,
e) tutkittaviin sovelletaan tavanomaisen 
lääketieteellisen käytännön lisäksi 
ylimääräisiä diagnostisia tai 
seurantamenetelmiä;

Or. en
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Perustelu

Nämä uudet määritelmät ovat liian monimutkaisia ja vaikeita toteuttaa käytännössä, koska 
lääkärit vaihtavat niitä keskenään ja ne tarkoittavat samaa. Selkein periaate on, että tutkimus 
on tarkkailua ja interventio kuuluisi lääketutkimuksen piiriin.

Tarkistus 187
Alda Sousa

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

Komission teksti Tarkistus

a) tutkimuslääkkeillä ei ole myyntilupaa, a) tutkimuslääkkeillä ei ole myyntilupaa
missään jäsenvaltiossa,

Or. en

Tarkistus 188
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

a) tutkimuslääkkeillä ei ole myyntilupaa, (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.).

Tarkistus 189
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) tutkimuslääkkeillä ei ole myyntilupaa, (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.).

Tarkistus 190
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kliinisen tutkimuksen
tutkimussuunnitelman mukaan 
tutkimuslääkkeitä ei käytetä 
asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa 
olevan myyntiluvan ehtojen mukaisesti,

b) kliinisen lääketutkimuksen
tutkimussuunnitelman mukaan 
tutkimuslääkkeitä ei käytetä 
asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa 
olevan myyntiluvan tai komission 
myöntämän myyntiluvan ehtojen 
mukaisesti,

Or. en

Perustelu

Kliininen tutkimus on kattava termi kliinisille lääketutkimuksille ja kliinisille 
lääketutkimuksille, jotka ovat non-interventiotutkimuksia. Alakohdassa b) oikea termi on 
kliininen lääketutkimus, koska tutkimuslääkkeitä ei käytetä myyntiluvan ehtojen mukaisesti. 
Komissio on lisättävä tähän keskitetyn myyntilupamenettelyn piiriin kuuluvien lääkkeiden 
osalta, sillä komissio on Euroopan lääkeviraston arvion perusteella toimivaltainen.

Tarkistus 191
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) tutkittavalle määrätään etukäteen 
erityinen hoito-ohjelma, joka poikkeaa 
asianomaisen jäsenvaltion tavanomaista 
lääketieteellisestä käytännöstä,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen pyrkimyksenä on yhdenmukaistaa kliinisiä lääketutkimuksia koskevat säännöt, 
mutta viittaus jäsenvaltion tavanomaiseen lääketieteelliseen käytäntöön ei tue tätä 
päämäärää. On sitä paitsi erittäin vaikeaa määritellä mitä tavanomaisella käytännöllä 
tarkoitetaan.

Tarkistus 192
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkittavalle määrätään etukäteen 
erityinen hoito-ohjelma, joka poikkeaa 
asianomaisen jäsenvaltion tavanomaista 
lääketieteellisestä käytännöstä,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 193
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) päätös tutkimuslääkkeiden d) päätös tutkimuslääkkeen määräämisestä
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määräämisestä tehdään yhdessä 
tutkittavan kliiniseen tutkimukseen 
mukaan ottamista koskevan päätöksen 
kanssa,

perustuu tutkimussuunnitelmaan,

Or. fr

Perustelu

Komission ehdotuksen sanamuoto tässä kohdassa on jonkin verran epäselvä. Kliinisissä 
lääketutkimuksissa toisin kuin non-interventiotutkimuksissa päätös lääkkeen määräämisestä 
perustuu tutkimussuunnitelmaan. Non-interventiotutkimuksissa lääkkeen määrääminen liittyy 
hoitoon eikä tutkimukseen.

Tarkistus 194
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) päätös tutkimuslääkkeiden
määräämisestä tehdään yhdessä 
tutkittavan kliiniseen tutkimukseen
mukaan ottamista koskevan päätöksen 
kanssa,

d) päätös tutkimuslääkkeiden
käyttämisestä tehdään yhdessä tutkittavan 
kliiniseen lääketutkimukseen mukaan 
ottamista koskevan päätöksen kanssa,

Or. en

Perustelu

Kliinisessä lääketutkimuksessa tutkittavat eivät vastaa tutkimuslääkkeiden kustannuksista, 
joten määrääminen ei ole oikea termi.

Tarkistus 195
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tutkittaviin sovelletaan tavanomaisen 
lääketieteellisen käytännön lisäksi 

Poistetaan.
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ylimääräisiä diagnostisia tai 
seurantamenetelmiä;

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen pyrkimyksenä on yhdenmukaistaa kliinisiä lääketutkimuksia koskevat säännöt, 
mutta viittaus jäsenvaltion tavanomaiseen lääketieteelliseen käytäntöön ei tue tätä 
päämäärää. Lisäksi sana "seuranta" vaikuttaa tässä yhteydessä sopimattomalta, sillä 
kliinisten lääketutkimusten tarkoituksena ei ole tutkittavien seuranta, vaan interventio.

Tarkistus 196
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tutkittaviin sovelletaan tavanomaisen 
lääketieteellisen käytännön lisäksi 
ylimääräisiä diagnostisia tai 
seurantamenetelmiä;

e) tutkittaviin sovelletaan tavanomaisen 
lääketieteellisen käytännön lisäksi 
ylimääräisiä diagnostisia tai 
seurantamenetelmiä, jos ylimääräisten 
diagnostisten tai seurantamenetelmien 
aiheuttama lisäriski tai -rasitus 
tutkittavien turvallisuudelle verrattuna 
asianomaisen jäsenvaltion tavanomaiseen 
lääketieteelliseen käytäntöön on 
minimaalinen.

Or. en

Perustelu

Todella henkilökohtaisen lääketieteen käyttöönotto vaatii ehdottomasti translaatiotutkimusta 
(peruslöydösten muuntaminen kliinisiksi sovelluksiksi). Siinä tulee selvästi esiin, että on 
tarpeen koota ihmisistä otettavia biologisia näytteitä ja tiettyä lääkehoitoa saavien potilaiden 
lääketieteellisiä tietoja. Tässä yhteydessä potilaita hoidetaan lääkkeellä sen myyntiluvan tai 
tavanomaisen käytännön mukaisesti, mutta potilaat saattavat joutua antamaan yhden tai 
useamman ylimääräisen verinäytteen, mikä ei kuulu tavanomaiseen käytäntöön. Tällaisista 
tutkimusta ei pidä nimittää kliiniseksi lääketutkimukseksi.



AM\929471FI.doc 11/84 PE506.159v02-00

FI

Tarkistus 197
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

2 a) ’keskisuuren riskin 
lääketutkimuksella’ kliinistä 
lääketutkimusta tutkimuslääkkeistä, jotka 
on hyväksytty ja jotka jäävät 
tutkimussuunnitelman mukaisesti 
myyntiluvan ehtojen ulkopuolelle. Niitä 
käytetään, jos
a) niiden käytön tueksi on riittävästi 
julkaistua tutkimusnäyttöä ja/tai 
vakiintuneita hoitosuosituksia,
b) niiden käytön tueksi ei ole riittävästi 
julkaistua tutkimusnäyttöä ja/tai 
vakiintuneita hoitosuosituksia,
Ylimääräisten diagnostisten tai 
seurantamenetelmien aiheuttama lisäriski 
tai lisärasitus tutkittavien turvallisuudelle 
verrattuna asianomaisen jäsenvaltion 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön on minimaalinen.

Or. en

Perustelu

Tämä jaottelu perustuu ainoastaan tutkimuslääkkeen myyntilupatilanteeseen ja diagnostisiin 
menetelmiin liitettyihin riskeihin. Siinä korostetaan eroa kahden tilanteen välillä: pieni riski, 
jos myyntiluvan saaneita tutkimuslääkkeitä käytetään luvan mukaisessa käyttötarkoituksessa, 
ja keskisuuri riski, jos myyntiluvan saaneita tutkimuslääkkeitä käytetään muussa kuin luvan 
mukaisessa käyttötarkoituksessa.

Tarkistus 198
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3) ’alhaisen interventioasteen kliinisellä 
lääketutkimuksella’ kliinistä 
lääketutkimusta, joka täyttää kaikki 
seuraavat ehdot:

3) ’pienen riskin kliinisellä 
lääketutkimuksella’ kliinistä 
lääketutkimusta, joka aiheuttaa pienen 
riskin, jos intervention luonne ja merkitys 
on sellainen, että sen voidaan olettaa 
aiheuttavan tutkittavalle enintään hyvin 
vähäisen ja tilapäisen terveyshaitan.
Pienen riskin kliininen lääketutkimus 
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
(Tarkistuksessa ehdotettu muutos eli 
ilmaisun ”alhaisen interventioasteen 
kliiniset lääketutkimukset” korvaaminen 
ilmaisulla ”pienen riskin kliiniset 
lääketutkimukset” koskee koko tekstiä. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä muutoksia.)

Or. fr

Perustelu

Tutkimusten toinen luokka on parempi määritellä tutkittavalle aiheutuvan riskin tason eikä 
interventiotyypin mukaan. Tämä vastaa asetusehdotuksen päätavoitetta, joka on kehittää 
riskiperusteinen lähestymistapa. Asetuksen säännökset olisi yhdenmukaistettava Oviedon 
yleissopimuksen kanssa. Tämän monien jäsenvaltioiden ratifioiman yleissopimuksen 
17 artiklassa vahvistetaan ”minimaalisen riskin” käsite.

Tarkistus 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3) ’alhaisen interventioasteen kliinisellä
lääketutkimuksella’ kliinistä 
lääketutkimusta, joka täyttää kaikki 
seuraavat ehdot:

3) ’alhaisen interventioasteen kliinisellä
tutkimuksella’ kliinistä lääketutkimusta, 
joka täyttää kaikki seuraavat ehdot:

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)
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Or. en

Perustelu

”Kliiniselle lääketutkimukselle” ja ”alhaisen interventioasteen kliiniselle lääketutkimukselle” 
esitetyt määritelmät ovat ristiriitaisia keskenään (ks. 2 kohdan 2 ja 3 alakohta vs. 3 kohdan 
2 ja 3 alakohta). Tästä syystä ’alhaisen interventioasteen kliinistä lääketutkimusta’ ei voida 
pitää ’kliinisen lääketutkimuksen’ alaluokkana, kuten tekstissä esitetään. Määritelmät ovat 
pikemminkin toisiaan täydentäviä. Oikeudellisen selkeyden varmistamiseksi tämä ero olisi 
tehtävä selvemmäksi.

Tarkistus 200
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3) ’alhaisen interventioasteen kliinisellä 
lääketutkimuksella’ kliinistä 
lääketutkimusta, joka täyttää kaikki 
seuraavat ehdot:

3) ’pienen riskin kliinisellä 
lääketutkimuksella’ kliinistä 
lääketutkimusta, joka täyttää kaikki 
seuraavat ehdot:

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Tämä jaottelu perustuu ainoastaan tutkimuslääkkeen myyntilupatilanteeseen ja diagnostisiin 
menetelmiin liitettyihin riskeihin. Siinä korostetaan eroa kahden tilanteen välillä: pieni riski, 
jos myyntiluvan saaneita tutkimuslääkkeitä käytetään luvan mukaisessa käyttötarkoituksessa, 
ja keskisuuri riski, jos myyntiluvan saaneita tutkimuslääkkeitä käytetään muussa kuin luvan 
mukaisessa käyttötarkoituksessa.

Tarkistus 201
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) tutkimuslääkkeillä on myyntilupa, a) tutkimuslääkkeillä on myyntilupa ja ne 
on testattu myyntiluvan mukaisesti,

Or. en

Perustelu

Tämä jaottelu perustuu ainoastaan tutkimuslääkkeen myyntilupatilanteeseen ja diagnostisiin 
menetelmiin liitettyihin riskeihin. Siinä korostetaan eroa kahden tilanteen välillä: pieni riski, 
jos myyntiluvan saaneita tutkimuslääkkeitä käytetään luvan mukaisessa käyttötarkoituksessa, 
ja keskisuuri riski, jos myyntiluvan saaneita tutkimuslääkkeitä käytetään muussa kuin luvan 
mukaisessa käyttötarkoituksessa.

Tarkistus 202
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkimuslääkkeillä on myyntilupa, (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.).

Tarkistus 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkimuslääkkeillä on myyntilupa, a) tutkimuslääkkeillä on ollut myyntilupa
yli kymmenen vuoden ajan;
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Or. en

Perustelu

Yhdessä 2 artiklaan tehdyn lisäyksen kanssa (2, artikla 1 alakohta c alakohta (uusi)) 
tarkistuksella varmistetaan, että luvan myöntämiseen jälkeen tehtävät tehokkuutta ja 
turvallisuutta koskevat lääketutkimukset eivät kuulu alhaisen interventioasteen 
lääketutkimuksiin, sillä niitä ei tehdä lääkkeille, joille on myönnetty rajoittamaton myyntilupa. 
Myyntilupia tarkistetaan viiden vuoden jälkeen ja ne katsotaan pysyviksi vasta vähintään 
kymmenen vuotta kestävän jakson jälkeen.

Tarkistus 204
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkimuslääkkeillä on myyntilupa, (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.).

Tarkistus 205
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkimuslääkkeillä on myyntilupa, a) tutkimuslääkkeillä tai lumelääkkeillä on 
myyntilupa,

Or. en

Perustelu

Jos kohta jätetään muuttamatta, alhaisen interventioasteen tutkimuksia, joissa käytetään 
lumelääkkeitä ei voitaisi enää tehdä.
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Tarkistus 206
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kliinisen lääketutkimuksen 
tutkimussuunnitelman perusteella 
tutkimuslääkkeitä käytetään myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti tai niiden käyttö on 
vakiintunut hoitomuoto asianomaisessa 
jäsenvaltiossa,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä jaottelu perustuu ainoastaan tutkimuslääkkeen myyntilupatilanteeseen ja diagnostisiin 
menetelmiin liitettyihin riskeihin. Siinä korostetaan eroa kahden tilanteen välillä: pieni riski, 
jos myyntiluvan saaneita tutkimuslääkkeitä käytetään luvan mukaisessa käyttötarkoituksessa, 
ja keskisuuri riski, jos myyntiluvan saaneita tutkimuslääkkeitä käytetään muussa kuin luvan 
mukaisessa käyttötarkoituksessa.

Tarkistus 207
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kliinisen lääketutkimuksen 
tutkimussuunnitelman perusteella 
tutkimuslääkkeitä käytetään myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti tai niiden käyttö on 
vakiintunut hoitomuoto asianomaisessa 
jäsenvaltiossa,

b) kliinisen lääketutkimuksen 
tutkimussuunnitelman perusteella 
tutkimuslääkkeitä käytetään myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti tai niiden käyttö on 
vakiintunut hoitomuoto asianomaisessa 
jäsenvaltiossa tai tutkimus- ja 
hoitoyhteistyön kannalta keskeisissä 
jäsenvaltioissa,

Or. fi
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Tarkistus 208
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kliinisen lääketutkimuksen 
tutkimussuunnitelman perusteella 
tutkimuslääkkeitä käytetään myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti tai niiden käyttö on 
vakiintunut hoitomuoto asianomaisessa 
jäsenvaltiossa,

b) kliinisen lääketutkimuksen 
tutkimussuunnitelman perusteella 
tutkimuslääkkeitä käytetään myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti tai niiden käyttö vastaa 
tavanomaista lääketieteellistä käytäntöä
asianomaisessa jäsenvaltiossa,

Or. fr

Perustelu

Vakiintunut hoitomuoto on epämääräinen käsite ja se on avoin erilaisille tulkinnoille. Termi 
”tavanomainen lääketieteellinen käytäntö” sellaisena kuin se on määriteltynä Philippe 
Juvinin 2 artiklan 2 kohdan 6 alakohtaan tekemässä tarkistusehdotuksessa, on parempi.

Tarkistus 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kliinisen lääketutkimuksen 
tutkimussuunnitelman perusteella 
tutkimuslääkkeitä käytetään myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti tai niiden käyttö on 
vakiintunut hoitomuoto asianomaisessa 
jäsenvaltiossa,

b) kliinisen lääketutkimuksen 
tutkimussuunnitelman perusteella 
tutkimuslääkkeitä käytetään myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti asianomaisessa 
jäsenvaltiossa,

Or. en

Perustelu

Alhaisen interventioasteen kliinisissä lääketutkimuksissa lääkkeitä on käytettävä myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti. Ilmaus ”niiden käyttö on vakiintunut hoitomuoto asianomaisessa 
jäsenvaltiossa” mahdollistaa sen, että alhaisen interventioasteen kliinisiä lääketutkimuksia 
voidaan suorittaa alkuperäistarkoituksesta poikkeavien käyttötapojen tutkimiseksi 
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jäsenvaltioissa, joissa kyseinen käyttö ei ole sallittu. Tämä tapahtuisi toimeksiantajan 
vahingonkorvausvelvoitetta koskevien säännösten kustannuksella.

Tarkistus 210
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kliinisen lääketutkimuksen 
tutkimussuunnitelman perusteella 
tutkimuslääkkeitä käytetään myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti tai niiden käyttö on 
vakiintunut hoitomuoto asianomaisessa 
jäsenvaltiossa,

b) kliinisen lääketutkimuksen 
tutkimussuunnitelman perusteella 
tutkimuslääkkeitä käytetään myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti tai niiden käyttö on 
vakiintunut hoitomuoto kaikissa 
asianomaisissa jäsenvaltioissa,

Or. en

Perustelu

Lääkkeen pitäisi olla vakiintunut hoitomuoto yhden jäsenvaltion sijasta kaikissa 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan varmistaa, että tutkimuslääkkeillä tehtäviä alhaisen 
interventioasteen lääketutkimuksia ei voida tehdä jäsenvaltioissa, joissa ne eivät ole 
vakiintunut hoitomuoto ja näin estetään alhaisen interventioasteen lääketutkimusten 
turvallisuusvaatimusten vähentäminen entisestään.

Tarkistus 211
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kliinisen lääketutkimuksen 
tutkimussuunnitelman perusteella 
tutkimuslääkkeitä käytetään myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti tai niiden käyttö on 
vakiintunut hoitomuoto asianomaisessa 
jäsenvaltiossa,

b) kliinisen lääketutkimuksen 
tutkimussuunnitelman perusteella 
tutkimuslääkkeitä käytetään myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti,
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Or. en

Perustelu

Ehdotuksen pyrkimyksenä on yhdenmukaistaa kliinisiä lääketutkimuksia koskevat säännöt, 
mutta viittaus jäsenvaltion tavanomaiseen lääketieteelliseen käytäntöön ei tue tätä 
päämäärää.

Tarkistus 212
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ylimääräisten diagnostisten tai 
seurantamenetelmien aiheuttama lisäriski 
tai -rasitus tutkittavien turvallisuudelle 
verrattuna asianomaisen jäsenvaltion 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön on minimaalinen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen pyrkimyksenä on yhdenmukaistaa kliinisiä lääketutkimuksia koskevat säännöt, 
mutta viittaus jäsenvaltion tavanomaiseen lääketieteelliseen käytäntöön ei tue tätä 
päämäärää. Lisäksi termi "minimaalinen" ei ole tarpeeksi selkeä määritelmän osa.

Tarkistus 213
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’non-interventiotutkimuksella ’ muuta 
kliinistä tutkimusta kuin kliinistä 
lääketutkimusta;

4) ’non-interventiotutkimuksella’ muuta 
kliinistä tutkimusta kuin kliinistä 
lääketutkimusta, jossa lääke tai lääkkeet 
määrätään tavanomaiseen tapaan 
myyntiluvan ehtojen mukaisesti. 
Tutkimussuunnitelmassa ei etukäteen 
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määrätä tutkittavan erityisestä 
hoitostrategiasta, joka on tavanomaisen 
lääketieteellisen käytännön mukainen, ja 
päätös lääkkeen määräämisestä tehdään 
selvästi erillään potilaan tutkimukseen 
mukaan ottamista koskevasta päätöksestä;
Potilaisiin ei saa soveltaa ylimääräisiä 
diagnostisia tai seurantamenetelmiä ja 
kerättyjen tietojen analysoinnissa 
käytetään epidemiologisia menetelmiä.

Or. fr

Tarkistus 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’non-interventiotutkimuksella ’ muuta 
kliinistä tutkimusta kuin kliinistä 
lääketutkimusta;

4) ’non-interventiotutkimuksella’
tutkimusta, jossa lääkkeet määrätään 
tavanomaiseen tapaan myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti ja jossa potilaan 
erityisestä hoitostrategiasta päätetään 
tavanomaisen lääketieteellisen käytännön 
mukaisesti eikä sitä määrätä etukäteen 
tutkimussuunnitelmassa; lääkkeen 
määrääminen tehdään selvästi erillään 
potilaan tutkimukseen mukaan ottamista 
koskevasta päätöksestä.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan paljon selkeämpi määritelmä alhaisen interventioasteen lääketutkimuksille. 
Direktiiviin 2001/20/EY sisältyvä kliinisen tutkimuksen määritelmä (2 artiklan c alakohta) oli 
parempi, ja se olisi otettava tässä osittain uudelleen käyttöön. Nämä tutkimukset kattavat 
monissa tapauksissa tutkimukset, joita komissio haluaa luokitella alhaisen interventioasteen 
lääketutkimuksiksi. Näitä tutkimuksia käytetään kuitenkin joskus markkinointitarkoituksessa 
pikemminkin kuin tieteellisten hypoteesien testaamiseen, mitä olisi vältettävä.
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Tarkistus 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’non-interventiotutkimuksella ’ muuta 
kliinistä tutkimusta kuin kliinistä 
lääketutkimusta;

4) ’non-interventiotutkimuksella’ muuta 
kliinistä tutkimusta kuin kliinistä 
lääketutkimusta sekä 2 artiklan toisen 
kohdan 2 ja 3 alakohdassa määriteltyä 
alhaisen interventioasteen kliinistä 
lääketutkimusta.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi täsmennetään, että tähän luokkaan eivät kuulu kliiniset 
lääketutkimukset, jotka ovat non-interventiotutkimuksia. Koska 'kliinisen lääketutkimuksen' 
määritelmä ei kata 'alhaisen interventioasteen kliinisten lääketutkimusten' määritelmää, on 
säädettävä selkeästi, että alhaisen interventioasteen kliiniset lääketutkimukset jätetään 'non-
interventiotutkimuksen' käsitteen ulkopuolelle. Olisi oltava käytössä yksinkertainen periaate, 
jonka mukaan ’havainnot’ kuuluvat ’tutkimuksen’ luokkaan ja ’interventiot’ kuuluvat 
’lääketutkimuksen’ luokkaan.

Tarkistus 216
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’tutkimuslääkkeellä’ kliinisessä 
lääketutkimuksessa tutkittavaa tai 
vertailulääkkeenä käytettävää lääkettä, 
myös lumelääkettä eli plaseboa;

5) ’tutkimuslääkkeellä’ kliinisessä 
lääketutkimuksessa tutkittavaa tai 
vertailulääkkeenä käytettävää vaikuttavan 
aineen lääkemuotoa tai lumelääkettä;

Or. en

Perustelu

Ero lääkkeen ja tutkimuslääkkeen välillä on tärkeä, sillä kliinisessä lääketutkimuksessa 
käytetään aina termiä ”tutkimuslääke”.
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Tarkistus 217
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’tavanomaisella lääketieteellisellä 
käytännöllä’ sairauden tai taudin 
hoitamisessa, ehkäisemisessä tai 
diagnosoimisessa tyypillisesti noudatettua 
käytäntöä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’tavanomaisella lääketieteellisellä 
käytännöllä’ sairauden tai taudin 
hoitamisessa, ehkäisemisessä tai 
diagnosoimisessa tyypillisesti noudatettua 
käytäntöä;

6) ’parhaaseen näyttöön perustuvalla 
tämänhetkisellä interventiolla’ sairauden 
tai taudin hoitamisessa, ehkäisemisessä tai 
diagnosoimisessa tämänhetkisen 
luotettavan tieteellisen näytön mukaisesti
tyypillisesti noudatettua käytäntöä;

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en
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Perustelu

Ilmaus ’tavanomainen lääketieteellinen käytäntö’ on liian epämääräinen, ja se olisi 
korvattava Helsingin julistusta (32 artikla) vastaavalla sanamuodolla ’parhaaseen näyttöön 
perustuva tämänhetkinen interventio’. Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.

Tarkistus 219
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) ’parhaaseen näyttöön perustuvalla 
tämänhetkisellä interventiolla’ 
standardia, joka perustuu uusimpaan 
toteen näytettyyn tieteelliseen tietoon ja 
näyttöön;

Or. en

Perustelu

Potilaiden turvallisuuden ja uuden ja todella parannetun hoidon edistämiseksi tarvitaan tämä 
standardi. Uudet lääkkeet olisi jo oletusarvoisesti testattava parhaaseen näyttöön perustuvaa 
tämänhetkistä hoitoa vastaan ja vain lumehoitoa tai hoitamatta jättämistä vastaan, jos muuta 
hoitoa ei ole. Sanamuoto on peräisin vuoden 2008 Helsingin julistuksen 32 artiklasta.

Tarkistus 220
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) ’pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävällä tutkimuslääkkeellä’ 
tutkimuslääkettä, joka on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1394/2007 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu pitkälle kehitetyssä terapiassa 

Poistetaan.
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käytettävä lääke;

Or. en

Perustelu

"Pitkälle kehitetyt terapiassa käytettävät lääkkeet" on poistettu muusta asetustekstistä ja siksi 
määritelmää ei enää tarvita.

Tarkistus 221
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a) ’eettisellä toimikunnalla’ 
jäsenvaltiossa olevaa riippumatonta 
elintä, johon kuuluu terveydenhuollon 
ammattihenkilöitä, maallikoita ja 
vähintään yksi osaava potilas, jolla on 
laaja lääketieteellinen kokemus, tai 
tällaisen potilaan edustaja, jonka 
tehtävänä on varmistaa kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien oikeuksien, turvallisuuden ja 
hyvinvoinnin suojelu sekä saada yleisö 
vakuuttumaan tällaisesta suojelusta;

Or. es

Tarkistus 222
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a) ’raportoivalla jäsenvaltiolla’
jäsenvaltiota, joka koordinoi ja 
dokumentoi kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksen tai huomattavaa 
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muutosta, joka koskee kolmea tai 
useampaa jäsenvaltiota, koskevan 
lupahakemuksen, joka on toimitettu 
tämän asetuksen II ja III luvun 
mukaisesti, arviointia;

Or. en

Perustelu

Asetuksessa on määriteltävä myös raportoiva jäsenvaltio. Ehdotuksessa asetukseksi ei 
esimerkiksi tehdä eroa yhdessä jäsenvaltiossa tai useissa jäsenvaltioissa tehtävien 
lääketutkimusten välille nimettäessä raportoiva jäsenvaltio arviointiraportin osaa 1 varten.

Tarkistus 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) ’huomattavalla muutoksella’ mihin 
tahansa kliinisen lääketutkimuksen osa-
alueeseen tehtävää mitä tahansa muutosta, 
joka tehdään 8, 14, 19, 20 ja 23 artiklassa 
tarkoitetusta päätöksestä ilmoittamisen 
jälkeen ja jolla on todennäköisesti
huomattava vaikutus tutkittavan 
turvallisuuteen tai oikeuksiin tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen;

12) ’huomattavalla muutoksella’ mihin 
tahansa kliinisen lääketutkimuksen osa-
alueeseen tehtävää mitä tahansa muutosta,
myös lääketutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien lukumäärässä tapahtuvaa 
muutosta, joka tehdään 8, 14, 19, 20 ja 23 
artiklassa tarkoitetusta päätöksestä 
ilmoittamisen jälkeen ja jolla voisi olla
huomattava vaikutus tutkittavan 
turvallisuuteen tai oikeuksiin tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen, tai voisi 
muuttaa lääketutkimuksen tekemisen 
tukena käytettyjen tieteellisten 
asiakirjojen tulkintaa, tai mihin tahansa
kliinisen lääketutkimuksen osa-alueeseen 
tehtävää mitä tahansa muuta muutosta, 
jos muutokset ovat muuten merkittäviä.

Or. en
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Perustelu

Mahdolliset muutokset kliinisten lääketutkimusten suorittamisessa, koeasetelmassa, 
tutkimusmenetelmissä, osallistujamäärässä, tutkimuslääkkeessä tai oheislääkkeessä sen 
jälkeen, kun lääkkeille on myönnetty myyntilupa, voivat heikentää tietojen luotettavuutta ja 
varmuutta. Tästä syystä on palautettu täsmällisempi sanamuoto direktiivin 2001/20/EY 10 a 
artiklasta.

Tarkistus 224
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) ’huomattavalla muutoksella’ mihin 
tahansa kliinisen lääketutkimuksen osa-
alueeseen tehtävää mitä tahansa muutosta, 
joka tehdään 8, 14, 19, 20 ja 23 artiklassa 
tarkoitetusta päätöksestä ilmoittamisen 
jälkeen ja jolla on todennäköisesti 
huomattava vaikutus tutkittavan 
turvallisuuteen tai oikeuksiin tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen;

12) ’huomattavalla muutoksella’ mihin 
tahansa kliinisen lääketutkimuksen osa-
alueeseen tehtävää mitä tahansa muutosta, 
joka tehdään 8, 14, 19, 20 ja 23 artiklassa 
tarkoitetusta päätöksestä ilmoittamisen 
jälkeen ja jolla on todennäköisesti 
huomattava vaikutus tutkittavan 
turvallisuuteen, oikeuksiin tai 
hyvinvointiin tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen;

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on johdonmukaisuus asetusehdotuksen 3 artiklan kanssa.

Tarkistus 225
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) ’huomattavalla muutoksella’ mihin 
tahansa kliinisen lääketutkimuksen osa-
alueeseen tehtävää mitä tahansa muutosta, 

12) ’huomattavalla muutoksella’ mihin 
tahansa kliinisen lääketutkimuksen osa-
alueeseen tehtävää mitä tahansa muutosta, 
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joka tehdään 8, 14, 19, 20 ja 23 artiklassa 
tarkoitetusta päätöksestä ilmoittamisen 
jälkeen ja jolla on todennäköisesti 
huomattava vaikutus tutkittavan 
turvallisuuteen tai oikeuksiin tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen;

joka tehdään 8, 14, 19, 20 ja 23 artiklassa 
tarkoitetusta päätöksestä ilmoittamisen 
jälkeen ja jolla on todennäköisesti 
huomattava vaikutus tutkittavan 
turvallisuuteen, oikeuksiin tai 
hyvinvointiin tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 226
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13) ’toimeksiantajalla’ henkilöä, yritystä, 
laitosta tai organisaatiota, joka vastaa 
kliinisen lääketutkimuksen aloittamisesta 
ja hallinnoimisesta;

13) ’toimeksiantajalla’ henkilöä, yritystä, 
laitosta tai organisaatiota, joka vastaa 
kliinisen lääketutkimuksen aloittamisesta,
hallinnoimisesta ja/tai rahoittamisesta;

Or. en

Perustelu

Jotta toimeksiantajan vastuuta ei voitaisi ulkoistaa muille, on esitettävä uudelleen direktiivin 
2001/20/EY määritelmä, joka kattaa myös henkilön, yrityksen, laitoksen tai organisaation, 
joka vastaa kliinisen lääketutkimuksen rahoittamisesta.

Tarkistus 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 14 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

14) ’tutkijalla’ henkilöä, joka vastaa 
kliinisen lääketutkimuksen suorittamisesta 
tutkimuspaikassa;

14) ’tutkijalla’ luonnollista henkilöä, jolla 
on tämän asetuksen 46 artiklan 
säännösten mukaisen tason koulutus tai 
kokemus ja joka vastaa kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamisesta 
tutkimuspaikassa;

Or. fr

Perustelu

Johdonmukaisuuden varmistamiseksi termi tutkija olisi määriteltävä yksityiskohtaisesti ja 
määritelmän olisi oltava Kansainvälisen harmonisointikonferenssin ICH:n hyvän kliinisen 
tutkimustavan (GCP) mukainen.

Tarkistus 228
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) ’johtavalla tutkijalla’ tutkijaa, joka 
on vastuussa yhdessä paikassa tehtävän 
kliinisen lääketutkimuksen 
tutkijaryhmästä;

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksessa ei täsmennetä eri tutkijatyyppejä. Käytännössä johtava tutkija on 
määritelty Kansainvälisen harmonisointikonferenssin ICH:n hyvässä kliinisessä 
tutkimustavassa (GCP), ja sitä käytetään systemaattisesti kaikissa tutkimussuunnitelmissa.

Tarkistus 229
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 14 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

14 b) ’koordinoivalla tutkijalla’ tutkijaa, 
joka on vastuussa useissa 
tutkimuslaitoksissa tehtävän kliinisen 
lääketutkimuksen koordinoimisesta 
yhdessä tai useammassa asianomaisessa 
jäsenvaltiossa;

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksessa ei täsmennetä eri tutkijatyyppejä. Koordinoiva tutkija on määritelty 
Kansainvälisen harmonisointikonferenssin ICH:n hyvässä kliinisessä tutkimustavassa (GCP), 
se on relevantti ja sitä käytetään systemaattisesti kaikissa tutkimussuunnitelmissa.

Tarkistus 230
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) ’tutkittavalla’ henkilöä, joka osallistuu 
kliiniseen lääketutkimukseen joko 
tutkimuslääkkeen saajana tai verrokkina;

15) ’tutkittavalla’ henkilöä, joka vapaasti
ja vapaaehtoisesti osallistuu kliiniseen 
lääketutkimukseen joko tutkimuslääkkeen 
saajana tai verrokkina;

Or. en

Perustelu

Ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen tutkimustyön eettisistä periaatteista annetun Maailman 
lääkäriliiton Helsingin julistuksen ja asetusehdotuksen 29 artiklan 1 kohdan mukaan päätös 
osallistua kliiniseen lääketutkimukseen olisi tehtävä vapaasti ja vapaaehtoisesti.

Tarkistus 231
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 16 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

16) ’alaikäisellä’ tutkittavaa, joka
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan ei ole ikänsä puolesta 
oikeustoimikelpoinen antamaan tietoista 
suostumustaan;

16) ’alaikäisellä’ tutkittavaa, joka kuuluu 
lastenlääkkeistä annetun asetuksen (EY) 
N:o 1901/2006 mukaisesti määriteltyyn 
lapsiväestöön;

Or. en

Perustelu

Nämä määritelmät eivät ole lastenlääkkeistä annetun asetuksen (EY) N:o 1901/2006, 
direktiivin 2010/84/EY, komission vuoden 2008 eettisten suositusten, ICH-GCP:n 1. 27 
osaston tai lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisia.

Tarkistus 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17) ’vajaakykyisellä tutkittavalla’
tutkittavaa, joka muusta syystä kuin siksi, 
että ei ole ikänsä puolesta 
oikeustoimikelpoinen antamaan tietoista 
suostumustaan, on asianomaisen 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaan 
kykenemätön antamaan tietoisen 
suostumuksensa;

17) ’vajaakykyisellä tutkittavalla’
tutkittavaa, joka on asianomaisen 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaan
vajaavaltainen tai käytännössä
kykenemätön antamaan tietoista 
suostumustaan;

Or. fr

Perustelu

Viittaamalla ainoastaan vajaavaltaisiin tutkittaviin määritelmä sulkee pois muut 
suostumustaan antamaan kykenemättömien ihmisten ryhmät, joita koskevat erityiset 
säännökset kansallisessa lainsäädännössä. Esimerkiksi Ranskan lainsäädännössä erotetaan 
toisistaan vajaavaltaiset (holhouksen tai edunvalvonnan alaiset taikka alaikäiset) henkilöt ja 
henkilöt, jotka eivät kykene antamaan tietoista suostumustaan (kognitiivisten toimintojen 
heikentymisen vuoksi). Kumpaankin luokkaan kuuluvia vajaakykyisiä ihmisiä varten on 
erityissäännökset.
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Tarkistus 233
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a) ’heikossa asemassa olevaan 
väestöryhmään kuuluvalla tutkittavalla’ 
tutkittavaa, joka kuuluu kliinisen 
lääketutkimuksen kannalta erityisen 
heikossa asemassa olevaan 
väestöryhmään terveydentilansa tai 
sosiaalisten taikka taloudellisten 
olosuhteiden seurauksena;

Or. es

Tarkistus 234
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

19) ’tietoisella suostumuksella’ prosessia, 
jossa tutkittava vapaaehtoisesti vahvistaa 
haluavansa osallistua tiettyyn 
lääketutkimukseen sen jälkeen, kun hänelle 
on selvitetty kaikki lääketutkimukseen 
liittyvät näkökohdat, jotka ovat oleellisia 
tutkittavan osallistumispäätökselle;

19) ’tietoisella suostumuksella’ prosessia, 
jossa tutkittava vapaaehtoisesti vahvistaa 
haluavansa osallistua tiettyyn 
lääketutkimukseen sen jälkeen, kun hänelle 
on selvitetty asianmukaisesti ja kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyllä 
tavalla kaikki lääketutkimukseen liittyvät 
näkökohdat, jotka ovat oleellisia 
tutkittavan osallistumispäätökselle;

Or. fr

Perustelu

(Perustelu ei koske suomenkielistä versiota.)
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Tarkistus 235
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

19) ’tietoisella suostumuksella’ prosessia, 
jossa tutkittava vapaaehtoisesti vahvistaa 
haluavansa osallistua tiettyyn 
lääketutkimukseen sen jälkeen, kun hänelle 
on selvitetty kaikki lääketutkimukseen 
liittyvät näkökohdat, jotka ovat oleellisia 
tutkittavan osallistumispäätökselle;

19) ’tietoisella suostumuksella’ prosessia, 
jossa tutkittava vapaasti ja vapaaehtoisesti 
vahvistaa haluavansa osallistua tiettyyn 
lääketutkimukseen sen jälkeen, kun hänelle 
on selvitetty kaikki lääketutkimukseen 
liittyvät näkökohdat, jotka ovat oleellisia 
tutkittavan osallistumispäätökselle;

Or. en

Perustelu

Ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen tutkimustyön eettisistä periaatteista annetun Maailman 
lääkäriliiton Helsingin julistuksen ja asetusehdotuksen 29 artiklan 1 kohdan mukaan päätös 
osallistua kliiniseen lääketutkimukseen olisi tehtävä vapaasti ja vapaaehtoisesti.

Tarkistus 236
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a) ’tietoisella suostumuksella’ 
prosessia, jossa alaikäinen tutkittava 
vahvistaa haluavansa osallistua tiettyyn 
lääketutkimukseen saatuaan yhdessä 
vanhempiensa kanssa riittävät ja häntä 
varten mukautetut tiedot ja jossa 
alaikäinen tutkittava otetaan mukaan 
keskusteluihin ja päätöksentekoprosessiin 
kehittyviä valmiuksiaan vastaavalla 
tavalla.

Or. en
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Tarkistus 237
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 20 alakohta

Komission teksti Tarkistus

20) ’tutkimussuunnitelmalla’ asiakirjaa, 
jossa kuvataan kliinisen lääketutkimuksen 
tavoitteet, koeasetelma, menetelmät, 
tilastolliset näkökohdat ja organisointi;

20) ’tutkimussuunnitelmalla’ asiakirjaa, 
jossa kuvataan kliinisen lääketutkimuksen 
tavoitteet, koeasetelma, menetelmät, 
tilastolliset näkökohdat ja organisointi; 
tutkimussuunnitelmalla tarkoitetaan itse 
tutkimussuunnitelmaa, sen myöhempiä 
versioita ja sen muutoksia;

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan tutkittavien oikeus saada tietoja, jos tutkimussuunnitelmaa muutetaan, on 
palautettava direktiivissä 2001/20/EY oleva tutkimussuunnitelman määritelmä.

Tarkistus 238
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

22) ’kliinisen lääketutkimuksen 
alkamisella’ potentiaalisten tutkittavien 
rekrytoinnin ensimmäistä vaihetta, ellei 
tutkimussuunnitelmassa toisin määritetä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 29 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

29) ’vakavalla haittatapahtumalla’
haitallista lääketieteellistä tapahtumaa, joka 
annoksesta riippumatta vaatii 
sairaalahoidon aloittamista tai jatkamista, 
aiheuttaa pysyvän tai merkittävän vamman 
tai haitan, aiheuttaa synnynnäisen 
anomalian tai epämuodostuman tai johtaa 
hengenvaaraan tai kuolemaan;

29) ’vakavalla haittatapahtumalla’
haitallista lääketieteellistä tapahtumaa, tai 
muuta tapahtumaa, jonka tutkija katsoo 
lääketutkimuksen yhteydessä vakavaksi,
joka annoksesta riippumatta vaatii 
sairaalahoidon aloittamista tai jatkamista, 
aiheuttaa pysyvän tai merkittävän vamman 
tai haitan, aiheuttaa synnynnäisen 
anomalian tai epämuodostuman tai johtaa 
hengenvaaraan tai kuolemaan;

Or. fr

Tarkistus 240
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 30 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a) ’haittavaikutuksella’ lääkkeen 
aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin 
aiottua vaikutusta;

Or. en

Tarkistus 241
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 30 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 b) 'kliinisellä tutkimusraportilla' 
raporttia, johon sisältyvät kaikki tulokset 
ja lisätiedot, mukaan luettuna täydellinen 
tutkimussuunnitelma ja siihen 
mahdollisesti myöhemmin tehdyt 
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muutokset, tilastoanalyysisuunnitelma, 
kaikkien tulosten teho- ja 
turvallisuustietojen yhteenveto sekä 
tunnistetiedoista puhdistetut potilastiedot 
sellaisten taulukoiden tai luetteloiden 
muodossa, joihin voidaan tehdä helposti 
hakuja;

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu esittelijän ehdottamaan tarkistukseen, mutta täyden avoimuuden 
varmistamiseksi kaikki tulokset ja kaikki niihin liittyvät lisätiedot on sisällytettävä kliiniseen 
tutkimusraporttiin. Haettavuus on tarpeellinen vaatimus, jotta varmistetaan että merkittävät 
tiedot voidaan löytää helposti.

Tarkistus 242
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 30 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 c) 'eettisellä toimikunnalla' 
jäsenvaltiossa olevaa riippumatonta 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ja 
muista kuin lääketieteen edustajista 
muodostettua elintä, jonka tehtävänä on 
suojella tutkimushenkilöiden oikeuksia, 
turvallisuutta ja hyvinvointia sekä saada 
yleisö vakuuttumaan tällaisesta suojelusta 
esimerkiksi antamalla lausunto 
tutkimussuunnitelmasta, tutkijoiden 
soveltuvuudesta, tilojen ja varustuksen 
tarkoituksenmukaisuudesta sekä 
menetelmistä ja asiakirja-aineistosta, joita 
käytetään tietojen antamiseksi 
tutkimushenkilöille tietoisen 
suostumuksen antamista varten;

Or. en
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Tarkistus 243
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tutkittavien oikeuksia, turvallisuutta ja 
hyvinvointia suojellaan ja

– tutkittavien oikeuksia, turvallisuutta, 
ihmisarvoa ja hyvinvointia suojellaan ja
sekä

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2001/20 johdanto-osan 2 kappaleen mukaan ”Ihmiseen kohdistuvien kliinisten 
tutkimusten suorittamisen tunnustetut perusperiaatteet pohjautuvat ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon suojaamiseen biologian ja lääketieteen alalla...”

Tarkistus 244
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

tutkittavien oikeuksia, turvallisuutta ja 
hyvinvointia suojellaan ja

tutkittavien oikeuksia, turvallisuutta, 
ihmisarvoa ja hyvinvointia suojellaan ja

Or. sl

Tarkistus 245
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kliinisen lääketutkimuksen eettisen 
hyväksyttävyyden arvioinnin tulos on 
myönteinen;
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Or. en

Tarkistus 246
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kliinisessä lääketutkimuksessa
tuotettavat tiedot ovat luotettavia ja 
varmoja.

– kliinisessä lääketutkimuksessa
tuotettavien tietojen voidaan odottaa 
olevan luotettavia ja varmoja.

Or. fr

Perustelu

On mahdotonta tietää ennen lääketutkimuksen alkamista, ovatko tuotetut tiedot luotettavia ja 
varmoja.

Tarkistus 247
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lääketutkimus vastaa terapeuttisia ja 
kansanterveydellisiä tarpeita;

Or. en

Tarkistus 248
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– Institutionaalinen arviointitoimikunta 
tai riippumaton eettinen toimikunta on 
antanut lausuntonsa.

Or. en

Perustelu

Eettinen hyväksyntä on merkittävä osa ihmisillä tehtäviin kokeisiin sovellettavia 
yleismaailmallisia sääntöjä sekä Helsingin julistusta ja Oviedon yleissopimusta, ja se on 
myös direktiivin 2001/20/EY keskeinen osa.

Tarkistus 249
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kliinisen lääketutkimuksen eettisen 
hyväksyttävyyden arvioinnin tulos on 
myönteinen;

Or. en

Tarkistus 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotetuilla tiedoilla täytetään 
tutkimuskirjallisuudessa todettu aukko 
tieteellisessä tietämyksessä, jota ei voitaisi 
täyttää muilla keinoin.
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Or. en

Perustelu

Olisi suunniteltava laadukkaita ja eettisiä lääketieteellisiä tutkimuksia, jotta voitaisiin tuottaa 
relevantteja tietoja tieteellisen tietämyksen saamiseksi ihmisistä sekä tavoista parantaa 
ihmisen vointia, ja tämä tietämys olisi kirjattava ylös myöhemmin käytettäväksi. Uutta 
tutkimusta olisi tehtävä vain siinä tapauksessa, että kysymyksiin, joita tutkimuksella halutaan 
selvittää, ei pystytä nykytiedoin vastaamaan tyydyttävästi tutkimuksen käynnistämisen 
hetkellä.

Tarkistus 251
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 a–1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä luvussa tarkoitettu lupa on riittävä 
kliinisen lääketutkimuksen aloittamiselle 
asianomaisissa jäsenvaltioissa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 87 artiklan ja 
sopimuksellisten näkökohtien 
soveltamista, joita saatetaan joutua 
käsittelemään erikseen.
Kliinisiltä lääketutkimuksilta, jotka 
kuuluvat myös [lääkinnällisistä laitteista 
ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista annettujen 
asetusten] merkityksellisen osan 
soveltamisalaan, ei vaadita muuta 
tulosten toimittamista tai ilmoittamista 
koskevaa menettelyä.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että tässä asetuksessa tarkoitetun luvan pitäisi olla riittävä 
lääketutkimuksen aloittamiselle (mitään ylimääräisiä maakohtaisia toimia ei pitäisi vaatia tai 
voida ottaa käyttöön). Sääntelyviranomaisen pitäisi myös koordinoida työtään niin, että usean 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvilta kliinisiltä lääketutkimuksilta ei vaadita tietojen 
toimittamista moneen kertaan ja useita lupia. Ehdotamme myös 77 artiklan tarkistamista niin, 
että tämä voidaan saavuttaa (ks. 77 artiklaan tehty tarkistus).
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Tarkistus 252
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Eettinen toimikunta

1. Lupaa kliiniselle lääketutkimukselle ei 
anneta ennen kuin riippumaton eettinen 
toimikunta on tehnyt myönteisen 
päätöksen kliinisestä lääketutkimuksesta. 
Eettisen toimikunnan arvioon kuuluu 
erityisesti V luvussa, 46 artiklassa, 47 
artiklassa ja XII luvussa esitettyjen 
vaatimusten noudattaminen.
2. Eettinen toimikunta varmistaa, että 
tutkittavien oikeuksia, turvallisuutta ja 
hyvinvointia suojellaan. Se on 
riippumaton tutkijasta, toimeksiantajasta 
ja muusta mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta. Se toimii sen maan tai 
niiden maiden lakien ja asetusten 
mukaisesti, jossa tutkimus on tarkoitus 
tehdä, ja sen on noudatettava kaikkia 
asiaankuuluvia kansainvälisiä normeja ja 
standardeja. Eettiseen toimikuntaan 
kuuluu selkeästi määritelty määrä jäseniä 
ja varajäseniä, joiden joukossa on 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä, 
maallikoita ja vähintään yksi kokenut ja 
osaava potilas tai potilaan edustaja, joilla 
on yhdessä tarvittava pätevyys ja kokemus 
ehdotetun lääketutkimuksen tieteellisten 
lääketieteellisten ja eettisten näkökohtien 
tarkastelemiseksi ja arvioimiseksi.
3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet eettisten 
toimikuntien perustamiseksi ja niiden 
työn helpottamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
julkaistava eettisen toimikunnan jäsenten 
ja varajäsenten määrä, nimet ja ammatit 
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ja ilmoitettava komissiolle eettisen 
toimikunnan kokoonpano ja sen työn 
alkamisajankohta.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Eettinen toimikunta

1. Lupaa kliiniselle lääketutkimukselle ei 
anneta ennen kuin riippumaton eettinen 
toimikunta on tehnyt myönteisen 
päätöksen kliinisestä lääketutkimuksesta. 
Eettisen toimikunnan arvioon kuuluu 
erityisesti V luvussa, 46 artiklassa, 47 
artiklassa ja XII luvussa esitettyjen, 
vaatimusten noudattaminen.
2. Eettinen toimikunta varmistaa, että 
tutkittavien oikeuksia, turvallisuutta ja 
hyvinvointia suojellaan. Se on 
riippumaton tutkijasta, toimeksiantajasta 
ja muusta mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta. Se toimii sen maan tai 
niiden maiden lakien ja asetusten 
mukaisesti, jossa tutkimus on tarkoitus 
tehdä, ja se noudattaa kaikkia 
merkityksellisiä kansainvälisiä normeja ja 
standardeja. Eettiseen toimikuntaan 
kuuluu kohtuullinen määrä henkilöitä, 
joilla on yhdessä tarvittava pätevyys ja 
kokemus ehdotetun lääketutkimuksen 
tieteellisten lääketieteellisten ja eettisten 
näkökohtien tarkastelemiseksi ja 
arvioimiseksi.
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3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet eettisten 
toimikuntien perustamiseksi ja niiden 
työn helpottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan saavuttaa tutkittavien paras mahdollinen suojelu, on säädettävä, että 
jäsenvaltioiden myöntämä lupa riippuu monitieteellisen ja riippumattoman, kansallisen 
lainsäädännön perusteella toimivaltaisen eettisen toimikunnan tekemästä päätöksestä, kuten 
vaaditaan direktiivissä 2001/20/EY. Eettisen toimikunnan kielteisen päätöksen seurauksena 
pitää olla, että lupaa kliiniselle lääketutkimukselle ei anneta.

Tarkistus 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Eettinen toimikunta

Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi myöntää luvan kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamiseen vain, jos 
asianomainen eettinen toimikunta on 
antanut hyväksyntänsä.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan saavuttaa Helsingin julistuksen tavoitteiden, jotka ovat tutkimushenkilöiden 
oikeuksien, turvallisuuden ja hyvinvoinnin suojelu, jäsenvaltioiden myöntävän luvan 
edellytykseksi on asetettava monitieteellisen ja riippumattoman, kansallisen lainsäädännön 
perusteella toimivaltaisen eettisen toimikunnan tekemä päätös. Eettisen toimikunnan 
kielteisen päätöksen seurauksena pitää olla, että lupaa kliiniselle lääketutkimukselle ei 
anneta.
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Tarkistus 255
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b artikla
Toksikologiset kokeet

Tutkittavan suojelu kliinisessä 
lääketutkimuksessa varmistetaan 
toksikologisten kokeiden tuloksiin 
perustuvalla riskien arvioinnilla ennen 
kuin tehdään kliinisiä tutkimuksia, joissa 
käytettävillä tutkimuslääkkeillä ei ole 
myyntilupaa.

Or. en

Perustelu

Ennen kliinisiä tutkimuksia tehtävät toksikologiset kokeet kuuluivat direktiiviin 2001/20/EY, 
mutta ne mainitaan vain viittauksenomaisesti ehdotuksen liitteissä. Traagiset tapaukset, kuten 
TGN1412, ovat osoittaneet, että direktiivin 2001/20/EY sanamuoto olisi säilytettävä.

Tarkistus 256
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luvan saamiseksi toimeksiantajan on 
toimitettava hakemusasiakirjat 
tarkoittamalleen asianomaiselle
jäsenvaltiolle jäljempänä 77 artiklassa 
tarkoitetun portaalin kautta, jäljempänä
’EU-portaali’.

1. Unionin alueella kliinistä 
lääketutkimusta koskevan luvan 
saamiseksi toimeksiantajan on toimitettava 
hakemusasiakirjat tarkoittamalleen 
asianomaiselle jäsenvaltiolle jäljempänä
77 artiklassa tarkoitetun portaalin kautta, 
jäljempänä ’EU-portaali’.

Or. en
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Perustelu

Selkeytetään, että yhteismenettely asiakirjojen toimittamisesta koskee sekä monikansallisia 
että yhden jäsenvaltion kliinisiä lääketutkimuksia.

Tarkistus 257
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luvan saamiseksi toimeksiantajan on 
toimitettava hakemusasiakirjat 
tarkoittamalleen asianomaiselle 
jäsenvaltiolle jäljempänä 77 artiklassa 
tarkoitetun portaalin kautta, jäljempänä 
’EU-portaali’.

1. Luvan saamiseksi toimeksiantajan on 
toimitettava hakemusasiakirjat 
tarkoittamalleen asianomaiselle 
jäsenvaltiolle jäljempänä 77 artiklassa 
tarkoitetun portaalin kautta, jäljempänä 
’EU-portaali’. Tässä vaiheessa 
hakemusasiakirjat eivät ole yleisön 
saatavilla EU-portaalissa. Ne julkaistaan 
vasta tämän asetuksen 6 artiklassa 
tarkoitetun arviointiraportin osan I 
loppuunsaattamisen jälkeen.

Or. fr

Tarkistus 258
Roberta Angelilli

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

Komission teksti Tarkistus

Ennen hakemuksen toimittamista 
toimeksiantajan olisi hankittava 
yksilöllinen EudraCT-numero EU:n 
kliinisten tutkimusten tietokannasta. 
Tällöin käytetään menettelyä, joka 
kuvataan asiakirjan Detailed guidance on 
the European clinical trials database [10] 
uusimmassa versiossa.
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Or. en

Perustelu

Kliinisen lääketutkimuksen EudraCT-tietokantaa on käytetty vuodesta 2004. Tätä menettelyä 
ei pitäisi sivuuttaa asetuksessa.

Tarkistus 259
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantajan on ehdotettava yhtä 
asianomaista jäsenvaltiota raportoivaksi 
jäsenvaltioksi.

Raportoiva jäsenvaltio valitaan niiden 
viiden asianomaisen jäsenvaltion 
joukosta, joissa suurin osa kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistuvista 
tutkittavista asuu. Tämä päätös tehdään 
komission kehittämän, perustaman ja 
valvoman menettelyn mukaisesti. 
Päätösmenettelyllä varmistetaan, että 
valitulla raportoivalla jäsenvaltiolla on 
tarvittavat valmiudet ja tieteellinen 
infrastruktuuri mahdollisen kliinisen 
lääketutkimuksen arvioimiseksi.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantajan on ehdotettava yhtä 
asianomaista jäsenvaltiota raportoivaksi 
jäsenvaltioksi.

Asianomaiset jäsenvaltiot määrittelevät, 
mikä on raportoiva jäsenvaltio komission 
asettamiin objektiivisiin kriteereihin 
perustuvan vakiintuneen menettelyn 
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mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Olisi otettava käyttöön helppotajuinen ja avoin menettely raportoivan jäsenvaltion 
valitsemiseksi, esimerkiksi käyttämällä organisaatiokaaviota, jossa määrätään ennakkoon 
asiasta vastaava raportoiva jäsenvaltio, tai jäsenvaltioissa olevien tutkittavien tai 
tutkimuskeskusten arvioidun määrän perusteella. Tämä on tarpeen erityisesti ehdotettuun 
arviointiraportin osan I valmisteluun liitettävään raportoivaan jäsenvaltioon kohdistuvan 
huomion takia. Se olisi myös etu, kun ajatellaan ehdotetun kliinisen lääketutkimuksen 
hyväksyttävyyttä asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantajan on ehdotettava yhtä 
asianomaista jäsenvaltiota raportoivaksi 
jäsenvaltioksi.

Jäsenvaltioiden on yhteisesti nimitettävä 
raportoiva jäsenvaltio kuuden päivän 
kuluessa hakemusasiakirjojen 
toimittamisesta.

Or. en

Perustelu

Ehdotus antaisi toimeksiantajille mahdollisuuden valita itselleen edullisimmat raportoivat 
jäsenvaltiot ja vältellä kriittisemmän kannan ottaneita maita tai suosia niitä maita, joiden 
kapasiteetti ei enää riitä, koska lupahakemuksia on tullut niin paljon. Tätä tilannetta kärjistää 
vielä hiljainen hyväksyntä. Jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön yhteistyöjärjestelmiä, 
esimerkiksi kliinisiä lääketutkimuksia helpottavan työryhmän, sopimaan yhteisistä 
periaatteista ja kriteereistä kliinisten lääketutkimusten arviointipäätösten ja hallinnollisten 
prosessien yhdenmukaistamiseksi. Työryhmä voi avustaa jäsenvaltioita niiden sopiessa 
yhteisistä kriteereistä raportoivan jäsenvaltion valitsemisessa.

Tarkistus 262
Philippe Juvin, Nora Berra
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantajan on ehdotettava yhtä 
asianomaista jäsenvaltiota raportoivaksi 
jäsenvaltioksi.

Toimeksiantajan on ehdotettava yhtä 
asianomaista jäsenvaltiota raportoivaksi 
jäsenvaltioksi. Asianomaiset jäsenvaltiot 
voivat vapaasti valita keskuudestaan 
yhden raportoivaksi jäsenvaltioksi.

Or. fr

Tarkistus 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli ehdotettu jäsenvaltio ei halua 
toimia raportoivana jäsenvaltiona, sen on 
sovittava toisen asianomaisen jäsenvaltion 
kanssa siitä, että tämä toimii raportoivana 
jäsenvaltiona. Jos yksikään 
asianomaisista jäsenvaltioista ei suostu 
raportoivaksi jäsenvaltioksi, raportoivaksi 
jäsenvaltioksi ehdotettu jäsenvaltio toimii 
raportoivana jäsenvaltiona.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Mikäli ehdotettu jäsenvaltio ei halua 
toimia raportoivana jäsenvaltiona, sen on 
sovittava toisen asianomaisen jäsenvaltion 
kanssa siitä, että tämä toimii raportoivana 
jäsenvaltiona. Jos yksikään 
asianomaisista jäsenvaltioista ei suostu 
raportoivaksi jäsenvaltioksi, raportoivaksi 
jäsenvaltioksi ehdotettu jäsenvaltio toimii 
raportoivana jäsenvaltiona.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 5 artiklan 1 kohdan 2 alakohtaan: Olisi otettava käyttöön helppotajuinen ja 
avoin menettely raportoivan jäsenvaltion valitsemiseksi, esimerkiksi käyttämällä 
organisaatiokaaviota, jossa määrätään ennakkoon kustakin asiasta vastaava raportoiva 
jäsenvaltio, tai jäsenvaltioissa olevien tutkittavien tai tutkimuskeskusten arvioidun määrän 
perusteella. Tämä on tarpeen erityisesti ehdotettuun arviointiraportin osan I valmisteluun 
liitettävään raportoivaan jäsenvaltioon kohdistuvan huomion takia. Se olisi myös etu, kun 
ajatellaan ehdotetun kliinisen lääketutkimuksen hyväksyttävyyttä asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Tarkistus 265
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli ehdotettu jäsenvaltio ei halua toimia 
raportoivana jäsenvaltiona, sen on 
sovittava toisen asianomaisen jäsenvaltion 
kanssa siitä, että tämä toimii raportoivana 
jäsenvaltiona. Jos yksikään asianomaisista 
jäsenvaltioista ei suostu raportoivaksi 
jäsenvaltioksi, raportoivaksi jäsenvaltioksi 
ehdotettu jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona.

Mikäli ehdotettu jäsenvaltio ei halua toimia 
raportoivana jäsenvaltiona, sen on 
sovittava toisen asianomaisen jäsenvaltion 
kanssa siitä, että tämä toimii raportoivana 
jäsenvaltiona. Jos yksikään asianomaisista 
jäsenvaltioista ei suostu raportoivaksi 
jäsenvaltioksi, raportoivaksi jäsenvaltioksi 
ehdotettu jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona, paitsi jos raportoivaksi 
jäsenvaltioksi ehdotettu jäsenvaltio voi 
perustellusti osoittaa, että sillä ei ole 
riittäviä valmiuksia suorittaa tehtävää 
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tyydyttävällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 266
Philippe Juvin, Nora Berra

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

Komission teksti Tarkistus

Jos toimeksiantaja toimittaa 
hakemusasiakirjat vain yhdelle 
asianomaiselle jäsenvaltiolle, kyseinen 
jäsenvaltio nimitetään automaattisesti 
raportoivaksi jäsenvaltioksi.

Or. fr

Tarkistus 267
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Ehdotetun raportoivan jäsenvaltion on 
ilmoitettava toimeksiantajalle EU-portaalin 
kautta seuraavat seikat kuuden päivän
kuluessa hakemusasiakirjojen 
toimittamisesta:

2. Ehdotetun raportoivan jäsenvaltion on 
ilmoitettava toimeksiantajalle EU-portaalin 
kautta seuraavat seikat kuuden
kalenteripäivän kuluessa 
hakemusasiakirjojen toimittamisesta:

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksessa olisi käytettävä työpäivien sijasta kalenteripäiviä. Määräaikojen 
noudattaminen, joka on unionissa tehtävien kliinisten tutkimusten kilpailukykyä lisäävä tekijä, 
edellyttää asianomaisten jäsenvaltioiden tehokasta yhteistyötä. Jäsenvaltioiden yleiset 
vapaapäivät eroavat jossain määrin, joten jos menettely perustettaisiin työpäiviin, 
asianomaisissa jäsenvaltioissa noudatettaisiin erilaisia validoinnin, arvioinnin ja 
päätöksenteon määräaikoja.
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Tarkistus 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Ehdotetun raportoivan jäsenvaltion on 
ilmoitettava toimeksiantajalle EU-portaalin 
kautta seuraavat seikat kuuden päivän 
kuluessa hakemusasiakirjojen 
toimittamisesta:

2. Jäsenvaltion on ilmoitettava 
toimeksiantajalle EU-portaalin kautta 
seuraavat seikat viidentoista päivän 
kuluessa nimittämisestä:

Or. en

Perustelu

Liian lyhyissä määräajoissa on se vaara, että jäsenvaltio ei pysty tutustumaan huolella 
arviointiasiakirjoihin. Esimerkiksi kliinisen lääketutkimuksen luokitteleminen ”alhaisen 
interventioasteen” kliiniseksi lääketutkimukseksi edellyttää tutkimussuunnitelman 
yksityiskohtaista ja huolellista arviointia. Sen kokemuksen perusteella, jonka jäsenvaltiot ovat 
saaneet vapaaehtoisesta yhdenmukaistamismenettelystä, jota käytetään monikansallisten 
kliinisten lääketutkimusten hyväksymiseksi, ehdotetut määräajat ovat aivan liian lyhyet 
eivätkä jätä jäsenvaltioille joustovaraa.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Ehdotetun raportoivan jäsenvaltion on 
ilmoitettava toimeksiantajalle EU-portaalin 
kautta seuraavat seikat kuuden päivän 
kuluessa hakemusasiakirjojen 
toimittamisesta:

2. Ehdotetun raportoivan jäsenvaltion on 
ilmoitettava toimeksiantajalle EU-portaalin 
kautta seuraavat seikat 14 päivän kuluessa 
hakemusasiakirjojen toimittamisesta:

Or. en
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Perustelu

Sen määrittämiseksi, onko tutkimus alhaisen interventioasteen kliininen lääketutkimus, voi 
olla tarpeen tehdä yksityiskohtainen tutkimus, jota ei voida tehdä kuudessa päivässä. 
Esimerkiksi 2 artiklan 3 kohdan mukaan tutkimuslääkkeiden myyntiluvan ehdot ja kysymys 
niiden käytöstä vakiintuneena hoitomuotona asianomaisessa jäsenvaltiossa on ratkaistava ja 
on arvioitava tutkittavien henkilöiden riskin ja rasituksen aste. Tällainen arviointi voi olla 
monimutkaista, esimerkiksi syöpälääketutkimuksissa, ja se voi vaatia ulkopuolisen 
asiantuntijan apua. Näin ollen ilmoituksen tekemiseen pitäisi antaa 14 päivän määräaika.

Tarkistus 270
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimiiko se itse raportoivana 
jäsenvaltiona vai toimiiko raportoivana 
jäsenvaltiona jokin muu asianomainen
jäsenvaltio;

a) mikä on raportoiva jäsenvaltio;

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on seurausta 5 artiklan 1 kohdan 2 alakohtaan tehdystä tarkistuksesta (että 
jäsenvaltiot määrittelevät, mikä on raportoiva jäsenvaltio komission asettamien objektiivisten 
kriteerien mukaisesti).

Tarkistus 271
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) onko kliininen lääketutkimus 
toimeksiantajan esityksen mukainen 
alhaisen interventioasteen kliininen 
lääketutkimus.

d) onko kliininen lääketutkimus 
toimeksiantajan esityksen mukainen 
pienen riskin tai keskisuuren riskin
kliininen lääketutkimus.
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Or. en

Tarkistus 272
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e) EU-portaaliin rekisteröity kliinisen 
lääketutkimuksen numero.

Or. en

Perustelu

Rekisteröintinumero, eli erityistunniste, joka olisi samanlainen kuin jo olemassa olevan 
EudraTC-tietokannan rekisteri, helpottaisi jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä unionin tasolla.

Tarkistus 273
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio 
ei ole lähettänyt toimeksiantajalle 
ilmoitusta 2 kohdassa tarkoitetun 
määräajan kuluessa, hakemuksen kohteena 
olevan kliinisen lääketutkimuksen 
katsotaan kuuluvan tämän asetuksen 
soveltamisalaan, hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan olevan 
toimeksiantajan esityksen mukainen 
alhaisen interventioasteen kliininen 
lääketutkimus, ja ehdotettu raportoiva 
jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona.

3. Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio 
ei ole lähettänyt toimeksiantajalle 
ilmoitusta 2 kohdassa tarkoitetun 
määräajan kuluessa, hakemuksen kohteena 
olevan kliinisen lääketutkimuksen 
katsotaan kuuluvan tämän asetuksen 
soveltamisalaan, hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan olevan 
toimeksiantajan esityksen mukainen 
pienen riskin tai keskisuuren riskin
kliininen lääketutkimus, ja ehdotettu 
raportoiva jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona.
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Or. en

Tarkistus 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio 
ei ole lähettänyt toimeksiantajalle 
ilmoitusta 2 kohdassa tarkoitetun 
määräajan kuluessa, hakemuksen kohteena 
olevan kliinisen lääketutkimuksen 
katsotaan kuuluvan tämän asetuksen 
soveltamisalaan, hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan olevan 
toimeksiantajan esityksen mukainen 
alhaisen interventioasteen kliininen 
lääketutkimus, ja ehdotettu raportoiva 
jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona.

3. Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio 
ei ole lähettänyt toimeksiantajalle 
ilmoitusta 2 kohdassa tarkoitetun 
määräajan kuluessa, hakemuksen kohteena 
olevan kliinisen lääketutkimuksen 
katsotaan kuuluvan tämän asetuksen 
soveltamisalaan, hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat ja kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan olevan 
toimeksiantajan esityksen mukainen 
alhaisen interventioasteen kliininen 
lääketutkimus.

Or. en

Perustelu

Vastaa tarkistetun 5 artiklan 1 kohtaa.

Tarkistus 275
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio 
ei ole lähettänyt toimeksiantajalle 
ilmoitusta 2 kohdassa tarkoitetun 
määräajan kuluessa, hakemuksen 
kohteena olevan kliinisen 

3. Mikäli nimitetty raportoiva jäsenvaltio ei 
ole lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta
2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa,
EU-portaalin kautta on toimitettava 
selvitys viivästyksestä ja ilmoitettava, 
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lääketutkimuksen katsotaan kuuluvan 
tämän asetuksen soveltamisalaan, 
hakemuksen katsotaan sisältävän vaaditut 
asiakirjat, kliinisen lääketutkimuksen 
katsotaan olevan toimeksiantajan 
esityksen mukainen alhaisen 
interventioasteen kliininen lääketutkimus, 
ja ehdotettu raportoiva jäsenvaltio toimii 
raportoivana jäsenvaltiona.

milloin ilmoitus annetaan.

Or. en

Perustelu

Hiljaiseen hyväksyntään perustuva lupamenettely tapahtuu potilaan turvallisuuden 
kustannuksella, sillä se tarjoaa alhaisimman suojelun tason (oletuksena on alhaisen 
interventioasteen lääketutkimus). Jäsenvaltioiden olisi annettava lupa nimenomaisesti, kuten 
direktiivissä 2001/20/EY vaaditaan. Jäsenvaltioille määräaikojen noudattamatta jättämisestä 
määrättävien seuraamusten olisi noudateltava seuraamuksia, joita määrätään 
toimeksiantajille määräaikojen noudattamatta jättämisestä 34 artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio 
ei ole lähettänyt toimeksiantajalle 
ilmoitusta 2 kohdassa tarkoitetun 
määräajan kuluessa, hakemuksen 
kohteena olevan kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan kuuluvan 
tämän asetuksen soveltamisalaan, 
hakemuksen katsotaan sisältävän vaaditut 
asiakirjat, kliinisen lääketutkimuksen 
katsotaan olevan toimeksiantajan esityksen 
mukainen alhaisen interventioasteen 
kliininen lääketutkimus, ja ehdotettu 
raportoiva jäsenvaltio toimii raportoivana 

3. Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio 
ei ole lähettänyt toimeksiantajalle 
ilmoitusta 14 päivän kuluessa, hakemuksen 
kohteena olevan kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan kuuluvan 
tämän asetuksen soveltamisalaan, 
hakemuksen katsotaan sisältävän vaaditut 
asiakirjat, kliinisen lääketutkimuksen 
katsotaan olevan toimeksiantajan esityksen 
mukainen alhaisen interventioasteen 
kliininen lääketutkimus, ja ehdotettu 
raportoiva jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona.
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jäsenvaltiona.

Or. en

Perustelu

5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut määräajat ovat liian lyhyitä.

Tarkistus 277
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio 
katsoo, että hakemus on puutteellinen, että 
hakemuksen kohteena oleva kliininen 
lääketutkimus ei kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan tai että kyseessä oleva 
kliininen lääketutkimus ei ole alhaisen 
interventioasteen kliininen lääketutkimus, 
vaikka toimeksiantaja niin esittää, sen on 
ilmoitettava tästä toimeksiantajalle EU-
portaalin kautta ja asetettava 
toimeksiantajalle enintään kuuden päivän 
määräaika selvitysten antamiseksi tai 
hakemuksen täydentämiseksi EU-portaalin 
kautta.

4. Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio 
katsoo, että hakemus on puutteellinen, että 
hakemuksen kohteena oleva kliininen 
lääketutkimus ei kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan tai että kyseessä oleva 
kliininen lääketutkimus ei ole keskisuuren 
tai pienen riskin kliininen lääketutkimus, 
vaikka toimeksiantaja niin esittää, sen on 
ilmoitettava tästä toimeksiantajalle EU-
portaalin kautta ja asetettava 
toimeksiantajalle enintään kuuden päivän 
määräaika selvitysten antamiseksi tai 
hakemuksen täydentämiseksi EU-portaalin 
kautta.

Or. en

Tarkistus 278
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio ei 
ole lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta

Mikäli nimitetty jäsenvaltio ei ole 
lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta
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2 kohdan a–d alakohdan mukaisesti 
kolmen päivän kuluessa selvitysten tai 
täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan kuuluvan
tämän asetuksen soveltamisalaan, 
kliinisen lääketutkimuksen katsotaan 
olevan toimeksiantajan esityksen 
mukainen alhaisen interventioasteen 
kliininen lääketutkimus ja ehdotettu 
raportoiva jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona.

2 kohdan a–d alakohdan mukaisesti 
kolmen päivän kuluessa selvitysten tai 
täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, nimitetyn jäsenvaltion 
on annettava EU-portaalin kautta selvitys 
ja ilmoitettava, milloin ilmoitus annetaan.

Or. en

Perustelu

Hiljaiseen hyväksyntään perustuva lupamenettely tapahtuu potilaan turvallisuuden 
kustannuksella, sillä se tarjoaa alhaisimman suojelun tason (oletuksena on alhaisen 
interventioasteen lääketutkimus). Jäsenvaltioiden olisi annettava lupa nimenomaisesti, kuten 
direktiivissä 2001/20/EY vaaditaan. Jäsenvaltioille määräaikojen noudattamatta jättämisestä 
määrättävien seuraamusten olisi noudateltava seuraamuksia, joita määrätään 
toimeksiantajille määräaikojen noudattamatta jättämisestä 34 artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa.

Tarkistus 279
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio ei 
ole lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
2 kohdan a–d alakohdan mukaisesti
kolmen päivän kuluessa selvitysten tai 
täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan kuuluvan 
tämän asetuksen soveltamisalaan, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan olevan 
toimeksiantajan esityksen mukainen 
alhaisen interventioasteen kliininen 

Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio ei 
ole lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
2 kohdan a–d alakohdan mukaisesti 14
päivän kuluessa selvitysten tai täydennetyn 
hakemuksen vastaanottamisesta, 
hakemuksen katsotaan sisältävän vaaditut 
asiakirjat, kliinisen lääketutkimuksen 
katsotaan kuuluvan tämän asetuksen 
soveltamisalaan, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan olevan 
toimeksiantajan esityksen mukainen 
alhaisen interventioasteen kliininen 
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lääketutkimus ja ehdotettu raportoiva 
jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona.

lääketutkimus ja ehdotettu raportoiva 
jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona.

Or. sl

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio ei 
ole lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
2 kohdan a–d alakohdan mukaisesti
kolmen päivän kuluessa selvitysten tai 
täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan kuuluvan 
tämän asetuksen soveltamisalaan, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan olevan 
toimeksiantajan esityksen mukainen 
alhaisen interventioasteen kliininen 
lääketutkimus ja ehdotettu raportoiva 
jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona.

Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio ei 
ole lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
2 kohdan a–d alakohdan mukaisesti
seitsemän päivän kuluessa selvitysten tai 
täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan kuuluvan 
tämän asetuksen soveltamisalaan, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan olevan 
toimeksiantajan esityksen mukainen 
alhaisen interventioasteen kliininen 
lääketutkimus ja ehdotettu raportoiva 
jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona.

Or. en

Perustelu

5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut määräajat ovat liian lyhyitä.

Tarkistus 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio ei 
ole lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
2 kohdan a–d alakohdan mukaisesti
kolmen päivän kuluessa selvitysten tai 
täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan kuuluvan 
tämän asetuksen soveltamisalaan, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan olevan 
toimeksiantajan esityksen mukainen 
alhaisen interventioasteen kliininen 
lääketutkimus ja ehdotettu raportoiva 
jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona.

Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio ei 
ole lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
2 kohdan a–d alakohdan mukaisesti viiden
päivän kuluessa selvitysten tai täydennetyn 
hakemuksen vastaanottamisesta, 
hakemuksen katsotaan sisältävän vaaditut 
asiakirjat, kliinisen lääketutkimuksen 
katsotaan kuuluvan tämän asetuksen 
soveltamisalaan, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan olevan 
toimeksiantajan esityksen mukainen 
alhaisen interventioasteen kliininen 
lääketutkimus.

Or. en

Perustelu

Vastaa tarkistetun 5 artiklan 1 kohtaa. Liian lyhyissä määräajoissa on se vaara, että 
jäsenvaltio ei pysty tutustumaan huolella arviointiasiakirjoihin. Esimerkiksi kliinisen 
lääketutkimuksen luokitteleminen ”alhaisen interventioasteen” kliiniseksi lääketutkimukseksi 
edellyttää tutkimussuunnitelman yksityiskohtaista ja huolellista arviointia. Sen kokemuksen 
perusteella, jonka jäsenvaltiot ovat saaneet vapaaehtoisesta yhdenmukaistamismenettelystä, 
jota käytetään monikansallisten kliinisten lääketutkimusten hyväksymiseksi, ehdotetut 
määräajat ovat aivan liian lyhyet eivätkä jätä jäsenvaltioille joustovaraa.

Tarkistus 282
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio ei 
ole lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
2 kohdan a–d alakohdan mukaisesti 
kolmen päivän kuluessa selvitysten tai 
täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat, kliinisen 

Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio ei 
ole lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
2 kohdan a–d alakohdan mukaisesti 
kolmen päivän kuluessa selvitysten tai 
täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat, kliinisen 
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lääketutkimuksen katsotaan kuuluvan 
tämän asetuksen soveltamisalaan, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan olevan 
toimeksiantajan esityksen mukainen 
alhaisen interventioasteen kliininen 
lääketutkimus ja ehdotettu raportoiva 
jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona.

lääketutkimuksen katsotaan kuuluvan 
tämän asetuksen soveltamisalaan, kliinisen 
lääketutkimuksen katsotaan olevan 
toimeksiantajan esityksen mukainen
keskisuuren tai pienen riskin kliininen 
lääketutkimus ja ehdotettu raportoiva 
jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona.

Or. en

Tarkistus 283
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän luvun soveltamiseksi se päivä, 
jona toimeksiantajalle lähetetään ilmoitus 2 
kohdan mukaisesti, katsotaan hakemuksen
validointipäiväksi. Mikäli 
toimeksiantajalle ei lähetetä ilmoitusta, 
validointipäiväksi katsotaan 2 ja 4 
kohdassa tarkoitetun määräajan viimeinen 
päivä.

5. Tämän luvun soveltamiseksi se päivä, 
jona toimeksiantajalle lähetetään ilmoitus 2 
kohdan mukaisesti, katsotaan päiväksi, 
jolloin hakemus otetaan käsiteltäväksi. 
Mikäli toimeksiantajalle ei lähetetä 
ilmoitusta, päiväksi, jolloin hakemus 
otetaan käsiteltäväksi, katsotaan 2 ja 4 
kohdassa tarkoitettujen määräaikojen 
viimeinen päivä.

Tarkistuksessa ehdotettu muutos eli 
ilmaisun ’validointipäiväksi’ korvaaminen 
ilmaisulla ’päiväksi, jolloin hakemus 
otetaan käsiteltäväksi’ koskee koko tekstiä. 
Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä muutoksia.

Or. fr

Perustelu

’Validointipäivän’ korvaaminen ’päivällä, jolloin hakemus otetaan käsiteltäväksi’ parantaa 
koko menettelyn ymmärrettävyyttä. Tarkistus koskee koko tekstiä. Jos tarkistus hyväksytään, 
koko tekstiin on tehtävä muutoksia.
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Tarkistus 284
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän luvun soveltamiseksi se päivä, 
jona toimeksiantajalle lähetetään ilmoitus 2 
kohdan mukaisesti, katsotaan hakemuksen 
validointipäiväksi. Mikäli 
toimeksiantajalle ei lähetetä ilmoitusta, 
validointipäiväksi katsotaan 2 ja 4 
kohdassa tarkoitetun määräajan 
viimeinen päivä.

5. Tämän luvun soveltamiseksi se päivä, 
jona toimeksiantajalle lähetetään ilmoitus 2 
kohdan mukaisesti, katsotaan hakemuksen 
validointipäiväksi.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on seurausta 5 artiklan 3 kohtaan ja 5 artiklan 4 kohdan 3 alakohtaan 
tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 285
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän luvun soveltamiseksi se päivä, 
jona toimeksiantajalle lähetetään ilmoitus 2
kohdan mukaisesti, katsotaan hakemuksen 
validointipäiväksi. Mikäli 
toimeksiantajalle ei lähetetä ilmoitusta, 
validointipäiväksi katsotaan 2 ja 4 
kohdassa tarkoitetun määräajan 
viimeinen päivä.

5. Tämän luvun soveltamiseksi se päivä, 
jona toimeksiantajalle lähetetään ilmoitus, 
että kliinistä lääketutkimusta koskeva 
hakemus sisältää vaaditut asiakirjat 2 tai 
4 kohdan mukaisesti, katsotaan 
hakemuksen validointipäiväksi.

Or. en
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Tarkistus 286
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Arviointiraportti on toimitettava 
EU-portaalin välityksellä ja asetettava 
yleisesti saataville.

Or. en

Perustelu

Arviointiraportit on julkaistava, jotta kansalaiset voivat luottaa lupien myöntämistä 
koskevaan menettelyyn.

Tarkistus 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Kaikki asianomaiset jäsenvaltiot 
voivat valita vapaasti, mitkä arvioinnin 
osien I ja II näkökohdat eettinen 
toimikunta arvioi.

Or. fr

Tarkistus 288
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

i) odotettavissa olevat hoidolliset ja 
kansanterveydelliset hyödyt ottaen 

i) odotettavissa olevat hoidolliset ja 
kansanterveydelliset hyödyt, mukaan 
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huomioon kaikki seuraavat seikat: lukien tutkittaville odotettavissa olevat 
hyödyt, ottaen huomioon kaikki seuraavat 
seikat:

Or. en

Tarkistus 289
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kliinisen lääketutkimuksen relevanssi, 
ottaen huomioon tieteellisen tietämyksen 
nykytaso ja se, ovatko lääkkeiden 
myyntilupien arvioinnista ja 
myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kyseistä kliinistä 
lääketutkimusta,

– kliinisen lääketutkimuksen relevanssi,
myös varmistaen, että lääketutkimukseen 
osallistuvat tutkittavat edustavat 
perusjoukkoa, jota lääkkeellä on tarkoitus 
hoitaa, iältään ja sukupuoleltaan, ja se, 
ovatko tutkittavat terveitä vapaaehtoisia 
vai potilaita sekä ottaen huomioon 
tieteellisen tietämyksen nykytaso, paras 
näyttöön perustuva tämänhetkinen 
interventio ja se, ovatko lääkkeiden 
myyntilupien arvioinnista ja 
myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kyseistä kliinistä 
lääketutkimusta,

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu esittelijän tarkistukseen, mutta siinä varmistetaan, että ikä, sukupuoli, 
terveys, testattavan tyyppi ja paras näyttöön perustuva tämänhetkinen interventio otetaan 
huomioon, kun arvioidaan kliinisen lääketutkimuksen relevanssia arviointimenettelyn osassa 
I.

Tarkistus 290
Esther de Lange



AM\929471FI.doc 63/84 PE506.159v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kliinisen lääketutkimuksen relevanssi, 
ottaen huomioon tieteellisen tietämyksen 
nykytaso ja se, ovatko lääkkeiden 
myyntilupien arvioinnista ja 
myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kyseistä kliinistä 
lääketutkimusta,

– kliinisen lääketutkimuksen relevanssi,
varmistaen, että lääketutkimukseen 
osallistuvat tutkittavien ryhmät edustavat 
väestöryhmiä, mukaan lukien naisia ja 
ikääntyneitä, joita lääkkeellä on tarkoitus 
hoitaa, ja ottaen huomioon tieteellisen 
tietämyksen nykytaso ja se, ovatko 
lääkkeiden myyntilupien arvioinnista ja 
myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kyseistä kliinistä 
lääketutkimusta,

Or. en

Tarkistus 291
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kliinisen lääketutkimuksen relevanssi, 
ottaen huomioon tieteellisen tietämyksen 
nykytaso ja se, ovatko lääkkeiden 
myyntilupien arvioinnista ja 
myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kyseistä kliinistä 
lääketutkimusta,

– kliinisen lääketutkimuksen relevanssi,
varmistaen, että lääketutkimukseen 
osallistuvat tutkittavat edustavat lääkkeen 
kohdeväestöä, ja ottaen huomioon 
tieteellisen tietämyksen nykytaso ja se, 
ovatko lääkkeiden myyntilupien 
arvioinnista ja myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kyseistä kliinistä 
lääketutkimusta,

Or. en

Tarkistus 292
Riikka Manner
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kliinisen lääketutkimuksen relevanssi, 
ottaen huomioon tieteellisen tietämyksen 
nykytaso ja se, ovatko lääkkeiden 
myyntilupien arvioinnista ja 
myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kyseistä kliinistä 
lääketutkimusta,

– kliinisen lääketutkimuksen relevanssi,
varmistaen, että ryhmä on relevantti sen 
väestönosan kannalta, jota lääkkeellä on 
tarkoitus hoitaa, ja ottaen huomioon 
tieteellisen tietämyksen nykytaso ja se, 
ovatko lääkkeiden myyntilupien 
arvioinnista ja myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kyseistä kliinistä 
lääketutkimusta,

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavien tietojen luotettavuus ja 
varmuus, ottaen huomioon tilastolliset 
näkökohdat, lääketutkimuksen koeasetelma 
ja menetelmät (kuten otoskoko ja 
satunnaistaminen, vertailuvalmiste ja 
tutkittavat ominaisuudet);

– kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavien tietojen luotettavuus ja 
varmuus, ottaen huomioon tilastolliset 
näkökohdat, lääketutkimuksen koeasetelma 
ja menetelmät (kuten otoskoko ja 
satunnaistaminen, vertailuvalmiste ja 
tutkittavat ominaisuudet) sekä tilan 
esiintyvyys erityisesti harvinaisten 
sairauksien kohdalla (joiden 
esiintymistiheys on korkeintaan 5/10 000) 
ja erittäin harvinaisten sairauksien osalta 
(joiden esiintymistiheys on korkeintaan 
1/50 000);

Or. en
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Perustelu

Harvinaisten sairauksien kohdalla kliinisen lääketutkimuksen vaikeus liittyy useimmiten 
siihen, että potilasmäärät ovat pieniä ja maantieteellisesti kaukana toisistaan.

Tarkistus 294
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavien tietojen luotettavuus ja 
varmuus, ottaen huomioon tilastolliset 
näkökohdat, lääketutkimuksen
koeasetelma ja menetelmät (kuten 
otoskoko ja satunnaistaminen, 
vertailuvalmiste ja tutkittavat 
ominaisuudet);

– kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavien tietojen luotettavuus ja 
varmuus, ottaen huomioon asianmukaiset
tilastolliset näkökohdat, lääketutkimuksen
koeasetelman taso ja menetelmät (kuten
asianmukainen otoskoko, joka 
mahdollistaa tarvittaessa iän ja 
sukupuolen mukaan jaotellun analyysin, 
ja satunnaistaminen, vertailuvalmiste ja 
tutkittavat ominaisuudet); se, missä määrin 
kliinisessä lääketutkimuksessa käsitellään 
potilaiden ensisijaisiksi nimeämiä 
seikkoja (mukaan lukien se, missä määrin 
ja millä tavoin potilaat osallistuvat 
lääketutkimuksen koeasetelman);

Or. en

Perustelu

Ehdotettu jaottelu ei ole ehkä aina relevantti (esimerkiksi vanhusväestön keskuudessa tehty 
lääketutkimus); lisäksi metodologian kannalta mahdollisesti käytettävien jaottelutekijöiden 
määrä ei ole rajaton. Tilastotieteilijöiden on usein valittava mahdollisten jaottelukriteerien 
välillä, ja niihin saattaa kuulua myös biologisia merkkiaineita, aiempia hoitoja jne. 
Ehdotamme, että lisätään ilmaisu ”tarvittaessa”, jotta asianmukainen perustelu voi olla 
joustava.

Tarkistus 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavien tietojen luotettavuus ja 
varmuus, ottaen huomioon tilastolliset 
näkökohdat, lääketutkimuksen koeasetelma 
ja menetelmät (kuten otoskoko ja 
satunnaistaminen, vertailuvalmiste ja 
tutkittavat ominaisuudet);

– kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavien tietojen luotettavuus ja 
varmuus ennalta määrättyjen ensisijaisten 
tulosparametrien perusteella, ottaen 
huomioon tilastolliset näkökohdat, 
lääketutkimuksen koeasetelma ja 
menetelmät (kuten otoskoko ja ennalta 
määrätyt alaryhmät, jotka mahdollistavat 
iän ja sukupuolen mukaan jaotellun 
analyysin, ja satunnaistaminen, 
vertailuvalmiste ja tutkittavat 
ominaisuudet);

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että ensisijaiset tulosparametrit määritellään etukäteen tutkimustulosten 
manipuloinnin estämiseksi. Kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettavat tiedot voidaan katsoa 
luotettaviksi ja varmoiksi vain, jos tutkimus ilmentää asianmukaisesti niitä väestöryhmiä 
(esimerkiksi naiset ja ikääntyneet), jotka ovat tutkittavan tuotteen todennäköisiä käyttäjiä. 
Alaryhmät on määriteltävä etukäteen tietojen asianmukaisen tulkinnan ja käytön 
varmistamiseksi.

Tarkistus 296
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavien tietojen luotettavuus ja 
varmuus, ottaen huomioon tilastolliset 
näkökohdat, lääketutkimuksen koeasetelma 
ja menetelmät (kuten otoskoko ja 
satunnaistaminen, vertailuvalmiste ja 
tutkittavat ominaisuudet);

– kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavien tietojen luotettavuus ja 
varmuus, ottaen huomioon tilastolliset 
näkökohdat, lääketutkimuksen koeasetelma 
ja menetelmät (kuten tavoiteltavan 
ryhmäanalyysin otoskoko ja 
satunnaistaminen, vertailuvalmiste ja 
tutkittavat ominaisuudet);

Or. en
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Tarkistus 297
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavien tietojen luotettavuus ja 
varmuus, ottaen huomioon tilastolliset 
näkökohdat, lääketutkimuksen koeasetelma 
ja menetelmät (kuten otoskoko ja 
satunnaistaminen, vertailuvalmiste ja 
tutkittavat ominaisuudet);

– kliinisestä lääketutkimuksesta 
odotettavien tietojen luotettavuus ja 
varmuus, ottaen huomioon tilastolliset 
näkökohdat, lääketutkimuksen koeasetelma 
ja menetelmät (kuten otoskoko ja 
satunnaistaminen, vertailuvalmiste ja 
tutkittavat ominaisuudet);

Or. fr

Perustelu

Viittaus tuotettaviin tietoihin on korvattava viittauksella odotettaviin tietoihin, koska 
arviointivaiheessa ei tiedetä mitä tietoja tullaan tuottamaan.

Tarkistus 298
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– intervention ominaispiirteet verrattuna
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön,

– intervention ominaispiirteet verrattuna
Helsingin julistuksen 32 artiklaan,

Or. en

Tarkistus 299
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta – 4 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– sen sairauden aiheuttama riski tutkittavan 
terveydelle, jonka hoitamiseksi 
tutkimuslääkettä tutkitaan;

– sen sairauden aiheuttama riski tutkittavan
psyykkiselle tai fyysiselle terveydelle, 
jonka hoitamiseksi tutkimuslääkettä 
tutkitaan;

Or. sl

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

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tiettyjen sairauksien, esimerkiksi 
joidenkin harvinaisten ja erittäin 
harvinaisten sairauksien, joihin on vähän 
hoitovaihtoehtoja, hengenvaaralliset ja 
heikentymistä aiheuttavat vaikutukset;

Or. en

Perustelu

Harvinaisten sairauksien kohdalla kliinisen lääketutkimuksen vaikeus liittyy useimmiten 
siihen, että potilasmäärät ovat pieniä ja maantieteellisesti kaukana toisistaan.

Tarkistus 301
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä i ja ii alakohdassa käsiteltyjen 
näkökohtien arvioinnissa raportoivan 
jäsenvaltion on soveltuvin osin otettava 
huomioon tutkimuksen kohteena olevat 
alaryhmät.



AM\929471FI.doc 69/84 PE506.159v02-00

FI

Or. en

Perustelu

Joidenkin alaryhmien ominaispiirteet (sukupuoli, ikä jne.) voivat liittyä myös sellaisin 
näkökohtiin kuin relevanssi tai tutkittavalle aiheutuvat riskit ja haitat, joihin viitataan ii 
alakohdassa. Näin ollen tarkistuksessa ehdotetaan tämän säännöksen soveltamisalan 
laajentamista ja alaryhmien ottamista lukuun, kun arvioidaan kaikkia i ja ii alakohdassa 
tarkoitettuja elementtejä.

Tarkistus 302
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) suostumuksen antamismenettelyä 
koskevan ehdotuksen asianmukaisuus V 
luvun mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 303
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) V luvussa esitettyjen tietoista 
suostumusta koskevien vaatimusten 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 304
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d c) direktiivin 95/46/EY noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 305
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Raportoivan jäsenvaltion on laadittava 
arviointiraportti. Edellä 1 kohdassa 
tarkoitettujen seikkojen arviointi 
muodostaa arviointiraportin osan I.

2. Raportoivan jäsenvaltion on laadittava 
arviointiraportti. Samanaikaisesti 
asianomaisten jäsenvaltioiden on 
arvioitava 1 kohdan eettiset näkökohdat. 
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen seikkojen 
arviointi muodostaa arviointiraportin osan 
I, ja raporttiin kuuluu menettelyyn 
osallistuvien jäsenvaltioiden toimittama 
arvio eettisistä näkökohdista.

Or. en

Perustelu

Osan I eettisiä näkökohtia ei voida erottaa koko arviointiraportista.

Tarkistus 306
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Raportoivan jäsenvaltion on toimitettava 
arviointiraportin osa I ja sen päätelmä 
toimeksiantajalle ja muille asianomaisille 
jäsenvaltioille seuraavien määräaikojen 
kuluessa:

Raportoivan jäsenvaltion on toimitettava 
arviointiraportin osa I ja sen päätelmä 
toimeksiantajalle ja muille asianomaisille
jäsenvaltioille tämän asetuksen 77 
artiklassa tarkoitetun EU-portaalin 
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välityksellä seuraavien määräaikojen 
kuluessa:

Or. fr

Tarkistus 307
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – -1 alakohta (uusi) ja 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän luvun soveltamiseksi 
arviointipäiväksi katsotaan se päivä, jona 
arviointiraportti toimitetaan muille 
asianomaisille jäsenvaltioille, ja 
raportointipäiväksi katsotaan se päivä, 
jona lopullinen arviointiraportti 
toimitetaan toimeksiantajalle ja muille 
asianomaisille jäsenvaltioille.

4. Raportoivan jäsenvaltion on toimitettava 
arviointiraportin osa I ja sen päätelmä 
toimeksiantajalle ja muille asianomaisille 
jäsenvaltioille seuraavien määräaikojen 
kuluessa:

Raportoivan jäsenvaltion on toimitettava 
arviointiraportin osa I ja sen päätelmä 
toimeksiantajalle ja muille asianomaisille 
jäsenvaltioille seuraavien määräaikojen 
kuluessa, joihin sisältyvät alustavalle 
arvioinnille, yhteiselle arvioinnille sekä 
lopullisen raportin konsolidoinnille 
varattavat ajat:

Or. en

Perustelu

Arviointimenettely on järjestettävä niin, että raportoiva jäsenvaltio tekee alustavan 
arvioinnin, joka jaetaan kaikille asianomaisille jäsenvaltioille, jotka voivat sitten esittää 
selvityksiä (yhteinen arviointi). Raportoivalle jäsenvaltiolle annetaan riittävästi aikaa ottaa 
mukaan asianomaisten jäsenvaltioiden selvitykset (konsolidointi). Tämän prosessin avulla 
vältetään raportoivan jäsenvaltion ja asianomaisten jäsenvaltioiden suorittaman arvioinnin 
päällekkäisyys ja selvennetään raportoivan jäsenvaltion roolia.

Tarkistus 308
Alda Sousa
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Raportoivan jäsenvaltion on toimitettava 
arviointiraportin osa I ja sen päätelmä 
toimeksiantajalle ja muille asianomaisille 
jäsenvaltioille seuraavien määräaikojen 
kuluessa:

4. Raportoivan jäsenvaltion on toimitettava 
arviointiraportin osa I ja sen päätelmä 
toimeksiantajalle ja muille asianomaisille 
jäsenvaltioille seuraavien määräaikojen 
kuluessa, joiden aikana asianomaisten 
jäsenvaltioiden on esitettävä selvityksensä 
eettisistä näkökohdista osallistuville 
osapuolille:

Or. en

Perustelu

Asianomaisten jäsenvaltioiden on esitettävä kommenttinsa eettisistä näkökohdista 
raportoivalle jäsenvaltiolle.

Tarkistus 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Raportoivan jäsenvaltion on toimitettava 
arviointiraportin osa I ja sen päätelmä 
toimeksiantajalle ja muille asianomaisille 
jäsenvaltioille seuraavien määräaikojen 
kuluessa:

4. Raportoivan jäsenvaltion on toimitettava 
arviointiraportin osa I ja sen päätelmä, joka 
jo sisältää asianomaisen eettisen 
toimikunnan näkökannat,
toimeksiantajalle ja muille asianomaisille 
jäsenvaltioille seuraavien määräaikojen 
kuluessa:

Or. en

Perustelu

Määräaikoja on mukautettava, jotta asianmukaiseen arviointiin jää riittävästi aikaa niin 
asianomaisille yksiköille raportoivassa jäsenvaltiossa kuin kaikkien asianomaisten 
jäsenvaltioiden kesken, sillä niitä pyydetään esittämään huomautuksia, ennen kuin raportoiva 
jäsenvaltio toimittaa arviointinsa toimeksiantajalle.
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Tarkistus 310
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

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kymmenen päivän kuluessa
validointipäivästä alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa;

a) 25 päivän kuluessa, mutta aikaisintaan 
15 päivää hyväksytysti validoidun 
hakemuksen vastaanottamisesta alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa;

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti arviointiraportin osan I toimittamisen 
määräaikoja on mukautettava, jotta hakemusasiakirjat ja asianosaisten jäsenvaltioiden 
selvitykset voidaan arvioida tehokkaasti. Alakohdissa a–c pitäisi soveltaa määräaikaa 
hyväksytysti validoidun hakemuksen vastaanottamisesta. Käsittelylle tarvitaan 
vähimmäisaika, jotta voidaan varmistaa, että asianomaisilla jäsenvaltioilla on riittävästi 
aikaa osallistua tutkimuksen hyväksyttävyyden arvioimiseen 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kymmenen päivän kuluessa 
validointipäivästä alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa;

a) 20 päivän kuluessa validointipäivästä 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa;

Or. en
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Perustelu

Määräaikoja on mukautettava, jotta asianmukaiseen arviointiin jää riittävästi aikaa niin 
asianomaisille yksiköille raportoivassa jäsenvaltiossa kuin kaikkien asianomaisten 
jäsenvaltioiden kesken, sillä niitä pyydetään esittämään huomautuksia, ennen kuin raportoiva 
jäsenvaltio toimittaa arviointinsa toimeksiantajalle.

Tarkistus 312
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kymmenen päivän kuluessa 
validointipäivästä alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa;

a) kymmenen päivän kuluessa 
validointipäivästä sellaisten pienen ja 
keskisuuren riskin kliinisten 
lääketutkimusten osalta, joissa käytetään 
hoitostrategioita, joiden tueksi on 
julkaistua tutkimusnäyttöä ja/tai 
vakiintuneita hoitosuosituksia;

Or. en

Perustelu

Pienen riskin (mutta ei keskisuuren riskin) lääketutkimuksille olisi tehtävä nopeampi arviointi, 
sillä osaa I koskevassa arvioinnissa olisi keskityttävä tutkimussuunnitelmaan (tuotteesta on jo 
saatavilla tietoja). Tämän voidaan katsoa kannustavan jäsenvaltioita jättämään 
tutkimussuunnitelman arvioimisen eettisille toimikunnille, ja toimivaltaiselle viranomaiselle 
vain ilmoitettaisiin asiasta, koska tuotetta käytetään luvan mukaisessa käyttötarkoituksessa.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 25 päivän kuluessa validointipäivästä b) 35 päivän kuluessa, mutta aikaisintaan 
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muiden kuin alhaisen interventioasteen
kliinisten lääketutkimusten tapauksessa;

20 päivää hyväksytysti validoidun 
hakemuksen vastaanottamisesta muiden 
kuin alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa;

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti arviointiraportin osan I toimittamisen 
määräaikoja on mukautettava, jotta hakemusasiakirjat ja asianosaisten jäsenvaltioiden 
selvitykset voidaan arvioida tehokkaasti. Alakohdissa a–c pitäisi soveltaa määräaikaa 
hyväksytysti validoidun hakemuksen vastaanottamisesta. Käsittelylle tarvitaan 
vähimmäisaika, jotta voidaan varmistaa, että asianomaisilla jäsenvaltioilla on riittävästi 
aikaa osallistua tutkimuksen hyväksyttävyyden arvioimiseen 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 25 päivän kuluessa validointipäivästä 
muiden kuin alhaisen interventioasteen 
kliinisten lääketutkimusten tapauksessa;

b) 35 päivän kuluessa validointipäivästä 
muiden kuin alhaisen interventioasteen 
kliinisten lääketutkimusten tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 315
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 25 päivän kuluessa validointipäivästä 
muiden kuin alhaisen interventioasteen
kliinisten lääketutkimusten tapauksessa;

b) 25 päivän kuluessa validointipäivästä 
sellaisten muiden kuin pienen ja 
keskisuuren riskin kliinisten 
lääketutkimusten osalta, joissa käytetään 
hoitostrategioita, joiden tueksi on 
julkaistua tutkimusnäyttöä ja/tai
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vakiintuneita hoitosuosituksia;

Or. en

Perustelu

Pienen riskin (mutta ei keskisuuren riskin) lääketutkimuksille olisi tehtävä nopeampi arviointi, 
sillä osaa I koskevassa arvioinnissa olisi keskityttävä tutkimussuunnitelmaan (tuotteesta on jo 
saatavilla tietoja). Tämän voidaan katsoa kannustavan jäsenvaltioita jättämään 
tutkimussuunnitelman arvioimisen eettisille toimikunnille, ja toimivaltaiselle viranomaiselle 
vain ilmoitettaisiin asiasta, koska tuotetta käytetään luvan mukaisessa käyttötarkoituksessa.

Tarkistus 316
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 30 päivän kuluessa validointipäivästä 
sellaisten kliinisten lääketutkimusten 
tapauksessa, joissa on kyse pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävästä 
tutkimuslääkkeestä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät tutkimuslääkkeet mielletään eri tavoin 
maallikkojen, lääketieteen ammattihenkilöiden, sääntelijöiden ja alan teollisuuden 
keskuudessa. Monia tällaisia terapioita on käytetty vuosikymmenien ajan, ne eivät ole enää 
uusia eikä niiden arvioimiseen tarvita ylimääräistä aikaa. Pitkälle kehitetyille terapioille ei 
tarvita erillistä määräaikaa. Jäsenvaltiot voivat pyytää lisätietoja, jos ne katsovat, että 
pitkälle kehitettyjä terapioita on syytä valvoa erityisesti.

Tarkistus 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
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 30 päivän kuluessa validointipäivästä
sellaisten kliinisten lääketutkimusten 
tapauksessa, joissa on kyse pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävästä 
tutkimuslääkkeestä.

c) 40 päivän kuluessa, mutta aikaisintaan 
30 päivää hyväksytysti validoidun 
hakemuksen vastaanottamisesta sellaisten 
kliinisten lääketutkimusten tapauksessa, 
joissa on kyse pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävästä 
tutkimuslääkkeestä.

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti arviointiraportin osan I toimittamisen 
määräaikoja on mukautettava, jotta hakemusasiakirjat ja asianomaisten jäsenvaltioiden 
selvitykset voidaan arvioida tehokkaasti. Alakohdissa a–c pitäisi soveltaa määräaikaa 
hyväksytysti validoidun hakemuksen vastaanottamisesta. Käsittelylle tarvitaan 
vähimmäisaika, jotta voidaan varmistaa, että asianomaisilla jäsenvaltioilla on riittävästi 
aikaa osallistua tutkimuksen hyväksyttävyyden arvioimiseen 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 30 päivän kuluessa validointipäivästä 
sellaisten kliinisten lääketutkimusten 
tapauksessa, joissa on kyse pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävästä 
tutkimuslääkkeestä.

c) 45 päivän kuluessa validointipäivästä 
sellaisten kliinisten lääketutkimusten 
tapauksessa, joissa on kyse pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävästä 
tutkimuslääkkeestä.

Or. en

Perustelu

Määräaikoja on pidennettävä, jotta voidaan varmistaa, että asianomaisella jäsenvaltiolla, 
myös eettisillä toimikunnilla, on riittävästi aikaa asianmukaiseen arviointiin. Jos 
asianomainen jäsenvaltio ei toimita ajoissa lausuntoaan lupahakemuksen osasta II, osan I 
arviointi (jonka tekee raportoiva jäsenvaltio) ratkaisee, jolloin asianomaisella jäsenvaltiolla 
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ei ole tilaisuutta evätä lupaa kliinisen lääketutkimuksen tekemiseltä alueellaan osan II 
arvioinnin perusteella (jolloin tärkeitä eettisiä näkökohtia jää huomiotta).

Tarkistus 319
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän luvun soveltamiseksi 
arviointipäiväksi katsotaan se päivä, jona 
arviointiraportti toimitetaan 
toimeksiantajalle ja muille asianomaisille 
jäsenvaltioille.

Tämän luvun soveltamiseksi 
arviointipäiväksi katsotaan se päivä, jona 
arviointiraportti toimitetaan 
toimeksiantajalle ja muille asianomaisille 
jäsenvaltioille. Arviointiraportti on 
saatavilla EU-portaalissa tästä 
päivämäärästä alkaen.

Or. fr

Tarkistus 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat 
toimittaa raportoivalle jäsenvaltiolle 
hakemuksen kannalta oleellisia 
näkökantoja arviointipäivään saakka.
Raportoivan jäsenvaltion on otettava nämä 
näkökannat asianmukaisesti huomioon.

5. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat 
toimittaa raportoivalle jäsenvaltiolle 
hakemuksen kannalta oleellisia 
näkökantoja arviointipäivään saakka.
Raportoivan jäsenvaltion on otettava nämä 
näkökannat asianmukaisesti huomioon ja 
kirjattava ne arviointiraporttiin. Jos 
raportoivan jäsenvaltion arviointiraportti 
poikkeaa asianomaisten jäsenvaltioiden 
näkökannoista, poikkeamisen syyt on 
ilmoitettava arviointiraportissa.

Or. en
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Perustelu

Koska arviointiraportin osa I käsittelee tärkeimpiä eettisiä näkökohtia, joista asianomaisten 
jäsenvaltioiden on johdanto-osan 6 ja 12 kappaleen mukaisesti säädettävä itsenäisesti, olisi 
parempi, että päätökset tehdään kaikkien jäsenvaltioiden, joita arviointiraportin osa I koskee, 
konsensukseen perustuen. Jos raportoiva jäsenvaltio poikkeaa arviointiraportissaan 
asianomaisten jäsenvaltioiden näkökannoista, poikkeamisen syyt olisi selitettävä.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat 
toimittaa raportoivalle jäsenvaltiolle 
hakemuksen kannalta oleellisia 
näkökantoja arviointipäivään saakka.
Raportoivan jäsenvaltion on otettava nämä 
näkökannat asianmukaisesti huomioon.

5. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat 
toimittaa raportoivalle jäsenvaltiolle 
hakemuksen kannalta oleellisia 
näkökantoja arviointipäivään saakka.
Raportoivan jäsenvaltion on otettava nämä 
näkökannat asianmukaisesti huomioon ja 
kirjattava ne arviointiraporttiin. Jos 
raportoivan jäsenvaltion arviointiraportti 
poikkeaa asianomaisten jäsenvaltioiden 
näkökannoista, poikkeamisen syyt on 
ilmoitettava arviointiraportissa.

Or. en

Perustelu

Koska arviointiraportin osa I käsittelee tärkeimpiä eettisiä näkökohtia, joista asianomaisten 
jäsenvaltioiden on johdanto-osan 6 ja 12 kappaleen mukaisesti säädettävä itsenäisesti, olisi 
parempi, että päätökset tehdään kaikkien jäsenvaltioiden, joita arviointiraportin osa I koskee, 
konsensukseen perustuen. Jos raportoiva jäsenvaltio poikkeaa arviointiraportissaan 
asianomaisten jäsenvaltioiden näkökannoista, poikkeamisen syyt olisi selitettävä. 
Päätöksenteko on esitettävä avoimesti arviointiraportissa.

Tarkistus 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Arviointiraportti on toimitettava EU-
portaalin kautta EU-tietokantaan ja 
julkaistava.

Or. en

Perustelu

Arviointiraportit on julkaistava, jotta kansalaiset voivat luottaa lupien myöntämistä 
koskevaan menettelyyn.

Tarkistus 323
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ainoastaan raportoiva jäsenvaltio voi 
pyytää toimeksiantajalta lisäselvityksiä 
validointipäivän ja arviointipäivän välisenä 
aikana ottaen huomioon 5 kohdassa 
tarkoitetut näkökannat.

6. Ainoastaan raportoiva jäsenvaltio voi 
pyytää toimeksiantajalta lisäselvityksiä 
validointipäivän ja arviointipäivän välisenä 
aikana ottaen huomioon omat 
näkökantansa sekä muiden asianomaisten 
jäsenvaltioiden esittämät näkökannat 5 
kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella ei pyritä muuttamaan komission ehdottamaa säännöstä, ainoastaan 
selkeyttämään sitä.

Tarkistus 324
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Mainittujen lisäselvitysten saamiseksi 
raportoiva jäsenvaltio voi keskeyttää 4 
kohdassa tarkoitetun määräajan enintään
kymmeneksi päiväksi alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa ja enintään
20 päiväksi muiden lääketutkimusten kuin 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa.

Mainittujen lisäselvitysten saamiseksi 
raportoiva jäsenvaltio voi pidentää 
4 kohdassa tarkoitettua määräaikaa
enintään 20 päiväksi alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa ja enintään
30 päiväksi muiden lääketutkimusten kuin 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa.

Or. en

Perustelu

Aikarajoissa pitäisi suoda riittävästi aikaa yhteiseen arviointiin ja toimeksiantajalta saatuihin
kysymyksiin annettavien vastausten konsolidointiin. Koska lisäselvitysten yhteiseen arviointiin 
varattava aika sisältyy pidennettyyn määräaikaan (20 tai 30 päivää), lupamenettelyn 
kokonaisaikataulu ei olennaisesti muutu.

Tarkistus 325
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mainittujen lisäselvitysten saamiseksi 
raportoiva jäsenvaltio voi keskeyttää 4 
kohdassa tarkoitetun määräajan enintään 
kymmeneksi päiväksi alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa ja enintään 
20 päiväksi muiden lääketutkimusten kuin 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa.

Mainittujen lisäselvitysten saamiseksi 
raportoiva jäsenvaltio voi keskeyttää 
4 kohdassa tarkoitetun määräajan enintään 
kymmeneksi päiväksi sellaisten pienen ja 
keskisuuren riskin kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa, joissa 
käytetään hoitoja, joiden tueksi on 
julkaistua tutkimusnäyttöä ja/tai 
vakiintuneita hoitosuosituksia, ja enintään 
20 päiväksi sellaisten muiden 
lääketutkimusten kuin pienen ja 
keskisuuren riskin kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa, joissa 
käytetään hoitoja, joiden tueksi on 
riittävästi julkaistua tutkimusnäyttöä 
ja/tai vakiintuneita hoitosuosituksia.
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Or. en

Perustelu

Nopeutettu menettely pienen riskin lääketutkimuksia varten (ks. tarkistus 8).

Tarkistus 326
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisten lisäselvitysten saamiseksi 
raportoiva jäsenvaltio voi keskeyttää 4 
kohdassa tarkoitetun asiaankuuluvan 
määräajan enintään kymmeneksi päiväksi 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa ja enintään 
20 päiväksi muiden lääketutkimusten kuin 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa.

Kyseisten lisäselvitysten saamiseksi 
raportoiva jäsenvaltio voi keskeyttää 4 
kohdassa tarkoitetun asiaankuuluvan 
määräajan enintään kymmeneksi päiväksi 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa ja enintään 
20 päiväksi muiden lääketutkimusten kuin 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa. Raportoivan 
jäsenvaltion on ilmoitettava 
toimeksiantajalle unionin portaalin 
välityksellä määräajan keskeyttämisestä.

Or. fr

Tarkistus 327
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli lisäselvitysten vastaanottamisen 
ajankohtana arviointiraportin osan I 
toimittamisen määräaikaa on jäljellä 
vähemmän kuin kolme päivää alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa ja
vähemmän kuin viisi päivää muiden kuin 
alhaisen interventioasteen kliinisten

Lisäselvitysten vastaanottamisen 
ajankohtana asianomaiset jäsenvaltiot 
toimittavat viimeistään kaksi päivää 
ennen raportointipäivää raportoivalle 
jäsenvaltiolle mahdolliset 
huomautuksensa. Raportoiva jäsenvaltio 
ottaa arviointiraporttia viimeistellessään 
nämä huomautukset huomioon. Yhteiselle 
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lääketutkimusten tapauksessa, jäljellä 
oleva määräaika pidennetään 
ensimmäisessä tapauksessa kolmeen ja 
jälkimmäisessä tapauksessa viiteen 
päivään.

arvioinnille ja asianomaisten 
jäsenvaltioiden ja raportoivan 
jäsenvaltion arviointien konsolidoinnille 
sekä raportoivan jäsenvaltion 
suorittamalle lisäselvitysten arvioinnille 
varattava aika ei saa olla lyhyempi kuin
15 päivää alhaisen interventioasteen
tutkimusten tapauksessa ja 20 päivää 
muiden kuin alhaisen interventioasteen 
kliinisten tutkimusten tapauksessa.

Or. en

Perustelu

Lisäselvitysten arviointiprosessin olisi heijasteltava hakemuksen yhteisarviointiprosessia. 
Näin varmistetaan, että raportoivalla jäsenvaltiolla on riittävästi aikaa alustavan arvioinnin 
suorittamiseen ja että yhteiseen arviointiin ja konsolidointiin jää riittävästi aikaa.

Tarkistus 328
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Raportoiva jäsenvaltio voi 
asiantuntijakomiteoita kuullakseen myös 
pidentää 4 ja 6 a kohdassa tarkoitettua 
aikaa 60 päivällä, kun kyseessä ovat 
tutkimukset, jotka koskevat pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettäviä 
lääkkeitä tai muita uusia hoitomuotoja.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että määräajat jättävät jäsenvaltioille riittävästi aikaa, jotta asiantuntijoiden 
näkemykset voidaan tarvittaessa ottaa mukaan arviointiprosessiin pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävien lääkkeiden tai muiden uusien hoitomuotojen tapauksessa. Tämä on 
mahdollista nykyisen direktiivin puitteissa.

Tarkistus 329
Philippe Juvin



PE506.159v02-00 84/84 AM\929471FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jos raportoiva jäsenvaltio ei anna 
arviointiraporttiaan 4, 6 ja 7 kohdassa 
tarkoitetuissa määräajoissa, sen katsotaan 
hyväksyneen kliinisen lääketutkimuksen 
osan I.

Or. fr

Perustelu

On palautettava mieliin, että asetusehdotus perustuu hiljaisen hyväksynnän periaatteeseen, 
joka otettiin käyttöön direktiivillä 2001/20/EY. Tätä periaatetta on ehdottomasti noudatettava, 
sillä sen avulla voidaan taata määräaikojen noudattaminen, mikä on keskeisen tärkeää, jotta 
innovatiiviset hoidot saadaan nopeasti käyttöön ja jotta unionissa tehtävien kliinisten 
tutkimusten kilpailukyky säilyy.


