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Muudatusettepanek 330
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga asjaomane liikmesriik hindab
taotlust oma territooriumil järgnevat silmas 
pidades:

1. Piiramata I osas nimetatud asjaolusid, 
nagu viidatud artiklis 6, hindab iga
asjaomane liikmesriik taotlust oma 
territooriumil järgnevat silmas pidades:

Or. en

Muudatusettepanek 331
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga asjaomane liikmesriik hindab taotlust 
oma territooriumil järgnevat silmas 
pidades:

I ja II osa hindamine korraldatakse 
samaaegselt. Iga asjaomane liikmesriik 
hindab taotlust oma territooriumil 
järgnevat silmas pidades:

Or. fr

Muudatusettepanek 332
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) V peatükis sätestatud teadvat 
nõusolekut käsitlevate nõuete järgmine;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Nendel avaldustel ei ole riiklikku tähtsust, kuid neil on ühine ja kogukondlik tähtsus. Seetõttu 
oleks parem need hinnangu I osasse üle viia.

Muudatusettepanek 333
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) V peatükis sätestatud teadvat 
nõusolekut käsitlevate nõuete järgmine;

(a) V peatükis sätestatud katses osalejate 
kaitset ja teadvat nõusolekut käsitlevate 
nõuete järgmine;

Or. en

Muudatusettepanek 334
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) V peatükis sätestatud teadvat 
nõusolekut käsitlevate nõuete järgmine;

(a) V peatükis sätestatud katses osalejate 
kaitset ja teadvat nõusolekut käsitlevate 
nõuete järgmine;

Or. en

Selgitus

Eetilise hindamise piiramine ainult teadva nõusoleku menetluse kinnitamiseks ei ole piisav. 
Määruse ettepanek peab võtma arvesse liikmesriikide mitmekesisust katses osalejate kaitse 
eetilisel hindamisel: seda põhimõtet austavad mitmed rahvusvahelised instrumendid, nagu 
Helsingi deklaratsioon ja Oviedo inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon.

Muudatusettepanek 335
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vastavus eetikaga seotud riigisiseste 
seadusandlike sätetega;

Or. en

Selgitus

Eetikakomiteede roll ei tundu olema komisjoni ettepanekus eriti selgelt välja toodud. On vaja 
selgitada, et kliinilise katse lubamiseks vajalik hindamine hõlmab samuti eetilisi aspekte.

Muudatusettepanek 336
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vastavus direktiivile 95/46/EÜ; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nendel avaldustel ei ole riiklikku tähtsust, kuid neil on ühine ja kogukondlik tähtsus. Seetõttu 
oleks parem need hinnangu I ossa üle viia.

Muudatusettepanek 337
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) vastavus artiklile 46 a;
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Or. en

Selgitus

Kliinilise katse ülesehitusest tulenev tulemuste kallutatus (paremate tulemuste nimel katsed 
võrreldes platseeboga) on äärmiselt ebaeetiline katses osalejate suhtes ning see on 
meditsiinilistes teadusuuringutes kahjuks levinud fenomen. Tegelike teaduslike edusammude 
tagamiseks võrreldakse uusi ravimeid või olemasolevate ravimite mittesihipärase kasutamise 
katseid praeguste parimate tõestatud ravimeetoditega (artikkel 46 a). Ravimite uurimist 
platseebode/mitteravimisega võrreldes peaks teostatama ainult juhtudel, kus puuduvad muud 
ravivõimalused.

Muudatusettepanek 338
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) kooskõla riikliku õiguse soodsamate 
sätetega, mis reguleerivad kliiniliste 
katsete läbiviimist haavatavate isikutega.

Or. fr

Selgitus

Tuleb meenutada, et haavatavate isikute suhtes peab käesolev määrus järgima piiravaid 
sätted, mille on asjaomased liikmesriigid kehtestanud teiste haavatavate isikute jaoks, nagu 
rasedad, sünnitavad ja imetavad naised ning vabaduse kaotanud isikud.

Muudatusettepanek 339
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) vastavus kindla liikmesriigi 
asjaomaste eetiliste nõuetega.

Or. en
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Muudatusettepanek 340
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga asjaomane liikmesriik hindab 
kliiniliste katsete eetilist vastuvõetavust 
vastavalt oma riigi seadusandlusele. Selle 
teostamiseks loob iga liikmesriik 
eetikakomiteed. Mitme keskusega 
kliiniliste keskuste korral kehtestab iga 
asjaomane liikmesriik, hoolimata 
eetikakomiteede arvust, menetluse ühtse 
arvamuse vastuvõtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 341
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga asjaomane liikmesriik viib 
hindamise lõpule kümne päeva jooksul 
alates kinnitamise kuupäevast. Mõjuvatel 
põhjustel võib asjaomane liikmesriik nõuda 
sponsorilt lisaselgitusi 1 lõikes osutatud 
aspektide kohta ainult nimetatud 
ajavahemikul.

2. Iga asjaomane liikmesriik viib 
hindamise lõpule kahekümne päeva 
jooksul alates kinnitamise kuupäevast. 
Mõjuvatel põhjustel võib asjaomane 
liikmesriik nõuda sponsorilt lisaselgitusi 1 
lõikes osutatud aspektide kohta ainult 
nimetatud ajavahemikul.

Or. en

Muudatusettepanek 342
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomane liikmesriik teavitab sponsorit 
tähtaja peatamisest Euroopa portaali 
kaudu. 

Or. fr

Muudatusettepanek 343
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sponsor liikmesriigi sätestatud 
ajavahemikul vastavalt esimesele lõigule 
lisaselgitusi ei esita, loetakse taotlus 
tagasivõetuks. Tagasivõtmine kehtib ainult 
asjaomase liikmesriigi suhtes.

Kui sponsor asjaomase liikmesriigi
taotluse korral sätestatud ajavahemikul 
vastavalt esimesele lõigule lisaselgitusi ei 
esita, loetakse hindamisel olev kliinilise 
katse taotlus tagasivõetuks. Tagasivõtmine 
kehtib ainult asjaomase liikmesriigi suhtes.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk ei ole muuta sisuliselt komisjoni pakutud sätteid. Eesmärk on 
muuta prantsuskeelne tõlge arusaadavamaks.

Muudatusettepanek 344
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib pikendada lõigetes 2 ja 3 
osutatud ajapiiranguid täiendava 
15 päeva võrra, et konsulteerida 
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eetikakomiteedega.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei viita selgesõnaliselt eetikakomiteedele, kuigi nende roll kliiniliste 
katsete eetiliste probleemide hindamisel on ülimalt tähtis. Seetõttu oleks vajalik eriviite 
lisamine eetikakomiteedele ning ka ajaperiood pikendamine, et anda menetluse osana 
võimalus eetiliste probleemide nõuetekohaseks analüüsimiseks.

Muudatusettepanek 345
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui aruandev liikmesriik ei esita 
hindamisaruande II osa lõigetes 2 ja 3 
sätestatud tähtaja piires, loetakse seda 
asjaomase liikmesriigi nõusolekuks.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 346
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Hindamisaruanne haruldaste haiguste 
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valdkonnas tehtavate kliiniliste katsete 
kohta

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 141/2000 harva 
kasutatavate ravimite kohta määratletud 
haruldaste haiguste kohta tehtavate 
kliiniliste katsete korral peab aruandev 
liikmesriik küsima Euroopa Ravimiameti 
teaduslike nõuannete töörühmalt 
eksperdiarvamust kliinilises katses 
uuritava haiguse või haiguste rühma 
kohta, sealhulgas hindamisaruande 
II osaga hõlmatud aspektid.
2. Aruandev liikmesriik edastab artiklis 7 
osutatud aspektide hindamise eesmärgil 
teaduslike nõuannete töörühma arvamuse 
põhjendamatu viivituseta asjaomastele 
liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Haruldaste haiguste puhul on taotluse hindamiseks vajalik ekspertiis riiklikul tasandil üldiselt 
väheulatuslik. Seetõttu võib olla mõttekas taotleda seda Euroopa tasandil. Selleks et 
aruandval liikmesriigil ja asjaomastel liikmesriikidel oleks lihtsam anda põhjendatud 
hinnangut taotluse kohta, peaks aruandev liikmesriik konsulteerima Euroopa Ravimiameti 
teaduslike nõuannete töörühmaga, kes suudab vajalikku ekspertiisi paremini pakkuda.

Muudatusettepanek 347
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Otsus kliinilise katse kohta Lõplik otsus kliinilise katse kohta

Or. fr

Muudatusettepanek 348
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga asjaomane liikmesriik teatab 
sponsorile ELi portaali kaudu, kas
kliinilise katse tegemiseks on luba antud, 
kas luba on antud teatud tingimustel või 
kas loa andmisest on keeldutud.

1. Iga asjaomane liikmesriik teatab 
sponsorile ELi portaali kaudu oma lõpliku 
otsuse kliinilise katse lubamise kohta, loa 
andmise kohta teatud tingimustel või loa
andmisest keeldumise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 349
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Teavitamine toimub üheainsa otsusega 
kümne päeva jooksul alates hindamise 
kuupäevast või hindamise viimasest 
päevast vastavalt artiklile 7 olenevalt 
sellest, kumb on hilisem.

Teavitamine toimub üheainsa otsusega, mis 
juba sisaldab asjaomase eetikakomitee 
arvamusi, kümne päeva jooksul alates 
hindamise kuupäevast või hindamise 
viimasest päevast vastavalt artiklile 7 
olenevalt sellest, kumb on hilisem.

Or. en

Muudatusettepanek 350
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Loa andmise tingimused saavad olla 
seotud ainult artikli 7 lõikes 1 esitatud 
aspektidega. Piiramata artiklit 87, ei ole 
võimalik nõuda mis tahes täiendavaid 
esitusi või heakskiite.
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Or. en

Selgitus

Tingimuslik loa andmine on praegusel kujul liiga üldsõnaline ja seda peaks piirama.

Muudatusettepanek 351
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Olenemata esimesest lõigust võib 
asjaomane liikmesriik aruandva 
liikmesriigi järelduse vaidlustada ainult 
järgmistel alustel:

Olenemata esimesest lõigust võib 
asjaomane liikmesriik hindamisraporti 
I osa heakskiitmise vaidlustada ainult 
järgmistel alustel:

Or. en

Muudatusettepanek 352
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) artikli 6 lõikes 1 nimetatud 
aspektidega seotud teaduslikud alused;

Or. en

Muudatusettepanek 353
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) katses osalejate ohutus, eelkõige 
katsesse kaasamise või mittekaasamise 
kriteeriumi suhtes, ning kavandatud 
kliinilise katse raames ettenähtud 
jälgimismenetlused;

Or. en

Muudatusettepanek 354
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) põhjendatud eetilised kahtlused, mis 
kerkivad hindamises esile artikli 6 lõike 1 
kohaselt;

Or. en

Selgitus

I osa hindamisest loobumisena tingitud eetiliste probleemide hõlmamiseks.

Muudatusettepanek 355
Margrete Auken, Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) eetikakomitee keeldumine kiita 
heaks asjaomases liikmesriigis kliinilise 
katse läbiviimine;

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikidel peab olema võimalik eetilistel põhjustel kliinilisest katsest loobuda. 
Eetikakomitee negatiivne otsus asjaomases liikmesriigis peab tingimata tagama, et kliinilise 
katse teostamiseks kõnealuses liikmesriigis luba ei anta.

Muudatusettepanek 356
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui asjaomane liikmesriik ei ole vastavalt 
teise lõigu punktile a tehtud järeldusega 
nõus, edastab ta teabe mittenõustumise 
kohta koos üksikasjaliku põhjendusega, 
milles on lähtutud teaduslikest ja sotsiaal-
majanduslikest argumentidest, ning
põhjenduse kokkuvõtte ELi portaali kaudu 
komisjonile, kõikidele liikmesriikidele ja 
sponsorile.

Kui asjaomane liikmesriik ei ole aruandva 
liikmesriigi tehtud järeldusega nõus, 
edastab ta teabe mittenõustumise kohta ELi 
portaali kaudu komisjonile, kõikidele 
liikmesriikidele ja sponsorile.

Or. en

Selgitus

Arvestades väga lühikest ajakava, on tegemist ebaproportsionaalse koormusega liikmesriikide 
jaoks.

Muudatusettepanek 357
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui asjaomane liikmesriik ei ole vastavalt 
teise lõigu punktile a tehtud järeldusega 
nõus, edastab ta teabe mittenõustumise 
kohta koos üksikasjaliku põhjendusega, 
milles on lähtutud teaduslikest ja sotsiaal-
majanduslikest argumentidest, ning 

Kui asjaomane liikmesriik ei ole aruandva 
liikmesriigi vastavalt teise lõigu punktile a 
tehtud järeldusega nõus, edastab ta teabe 
mittenõustumise kohta koos üksikasjaliku 
põhjendusega, milles on lähtutud 
teaduslikest ja sotsiaal-majanduslikest 
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põhjenduse kokkuvõtte ELi portaali kaudu 
komisjonile, kõikidele liikmesriikidele ja 
sponsorile.

argumentidest, ning põhjenduse 
kokkuvõtte ELi portaali kaudu komisjonile, 
kõikidele liikmesriikidele ja sponsorile.

Or. fr

Muudatusettepanek 358
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui asjaomane liikmesriik ei ole vastavalt 
teise lõigu punktile a tehtud järeldusega 
nõus, edastab ta teabe mittenõustumise 
kohta koos üksikasjaliku põhjendusega, 
milles on lähtutud teaduslikest ja sotsiaal-
majanduslikest argumentidest, ning 
põhjenduse kokkuvõtte ELi portaali kaudu 
komisjonile, kõikidele liikmesriikidele ja 
sponsorile.

Kui asjaomane liikmesriik ei ole vastavalt 
teise lõigu punktile a tehtud järeldusega 
nõus, edastab ta teabe mittenõustumise 
kohta koos üksikasjaliku põhjendusega, 
milles on lähtutud teaduslikest ja sotsiaal-
majanduslikest argumentidest, ning 
põhjenduse kokkuvõtte ELi portaali kaudu 
komisjonile, kõikidele liikmesriikidele ja 
sponsorile. Nõustumisest keeldumise 
põhjused tuleks muuta avalikult 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Järeldusega nõustumisest keeldumine liikmesriigi poolt teise lõigu punkti a põhjal tuleks 
muuta avalikult kättesaadavaks, et tagada riiklikul tasemel kliinilise katse lubamisest 
keeldumisega seotud otsuse läbipaistvus ja teabe avalik kättesaadavus.

Muudatusettepanek 359
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muu lahkheli korral esimest ja teist lõiku 
mitte arvesse võttes üritavad kaasatud 
liikmesriigid järelduse osas kokkuleppele 
jõuda. Kui järeldust ei leita, võtab 
komisjon pärast kaasatud liikmesriigi 
ärakuulamist ning vajadusel Euroopa 
Ravimiameti nõuandeid järgides vastu 
järeldust puudutava otsuse.

Or. en

Selgitus

Aruandva liikmesriigi otsus on teiste jaoks siduv. Võib juhtuda, et aruandev liikmesriik toetab 
kliinilist katset, samas kui asjaomaste liikmesriikide enamuse hulka kuuluvad ametiasutused 
ja eetikakomiteed seda ei tee. Isegi siis, kui ametiasutused ja eetikakomiteed teevad koostööd 
kokkuleppe leidmiseks, peab olema lahendus konfliktide lahendamiseks. Komisjon on vastutav 
EP ja nõukogu poolse uurimise raames, mistõttu on tal rohkem volitusi sellise otsuse 
vastuvõtmiseks kui aruandval liikmesriigil. Kuna see on ette nähtud ainult erakordsetes 
olukordades, on vajamineva täiendava aja andmine vastuvõetav.

Muudatusettepanek 360
Philippe Juvin, Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui asjaomane liikmesriik vaidlustab 
aruandva liikmesriigi järeldused lõike 2 
punktide a ja b sätete alusel, ei saa 
kliiniline katse asjaomases liikmesriigis 
toimuda.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepanek (artikli 8 lõige 2) võimaldab asjaomasel liikmesriigil vaidlustada katse 
läbiviimiseks loa andmise otsus, mille on vastu võtnud aruandev liikmesriik, kuid sellest ei 
selgu, milliseid tagajärgi see kaasa toob. Muudatusettepanekus selgitatakse, et sellisel juhul 
võib liikmesriik aruandva liikmesriigi järeldustest loobuda (opt out) ja katse ei saa 
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asjaomases liikmesriigis toimuda.

Muudatusettepanek 361
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui hindamisaruande I osaga seoses on 
kliiniline katse heaks kiidetud või heaks 
kiidetud teatavatel tingimustel, lisab 
asjaomane liikmesriik järelduse 
hindamisaruande II osa kohta oma 
otsusesse.

3. Kui hindamisaruande I osaga seoses on 
kliiniline katse heaks kiidetud või heaks 
kiidetud teatavatel tingimustel, lisab 
asjaomane liikmesriik järelduse 
hindamisaruande II osa kohta oma 
otsusesse. Asjaomane liikmesriik esitab 
sponsorile hindamisaruande I ja II osa, 
sh nende järeldused.

Or. en

Selgitus

Aruande mõlema osa esitamine toob hindamismenetlusse täiendavat selgust.

Muudatusettepanek 362
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Juhul kui asjaomane liikmesriik 
lükkab II osa tagasi, on sponsoril 
artikli 77 kohaselt võimalus pöörduda üks 
kord asjaomase liikmesriigi poole ELi 
portaali kaudu. Sponsoril on võimalus
saata seitsme päeva jooksul lisaselgitusi. 
Asjaomane liikmesriik hindab teist korda 
artikli 7 lõikes 1 osutatud aspekte oma 
territooriumi suhtes ja võtab arvesse 
sponsori esitatud lisaselgitusi.
Asjaomane liikmesriik viib hindamise 
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lõpule seitsme päeva jooksul alates 
lisaselgituste kättesaamise kuupäevast. 
Kui asjaomane liikmesriik lükkab II osa 
tagasi või ei esita järeldust II osa kohta 
seitsme päeva jooksul, loetakse seda 
lõplikuks loa andmisest keeldumiseks ja 
kliiniline katse ei saa asjaomases 
liikmesriigis toimuda.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tutvustada sponsori võimalust kaevata otsus edasi 
hindamismenetluse II osa raames. Otsuse edasikaebamise võimalus aitab sponsoril 
põhjendada või selgitada viimast korda II osale vastava kliinilise katse aspekte asjaomasele 
liikmesriigile. Et mitte venitada hindamismenetlust ebamõistlikult pikaks, tasakaalustab 
otsuse edasikaebamise võimalust vaikiva heakskiidu põhimõte.

Muudatusettepanek 363
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit oma otsusest teavitanud lõikes 1 
osutatud ajavahemikel, käsitatakse 
järeldust hindamisaruande I osa kohta 
asjaomase liikmesriigi otsusena kliinilise 
katse loa taotlemise kohta.

4. Seoses vähese sekkumisega kliiniliste 
katsetega – kui asjaomane liikmesriik ei 
ole sponsorit oma otsusest teavitanud 
lõikes 1 osutatud ajavahemikel, käsitatakse 
järeldust hindamisaruande I osa kohta 
asjaomase liikmesriigi otsusena kliinilise 
katse loa taotlemise kohta, kui seda 
käsitletakse artikli 5 lõike 2 kohaselt 
vähese sekkumisega kliinilise katsena.

Or. en

Selgitus

Käesoleva lõike kohane vaikiv nõusolek kliiniliste katsetega (mis põhineb ainult I osa 
taotlusel) kujutab katses osalejatele suuremat riski ning tuleks seetõttu piirata vähese 
sekkumisega kliinilistele katsetele.
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Muudatusettepanek 364
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui asjaomane liikmesriik ei ole
sponsorit oma otsusest teavitanud lõikes 1 
osutatud ajavahemikel, käsitatakse 
järeldust hindamisaruande I osa kohta 
asjaomase liikmesriigi otsusena kliinilise
katse loa taotlemise kohta.

4. Asjaomane liikmesriik teavitab sponsorit 
oma otsusest lõikes 1 osutatud 
ajavahemikel. Kliinilist katset võib 
alustada alles pärast seda, kui asjaomane 
liikmesriik on sponsorit ELi portaali 
kaudu teavitanud asjaolust, et kliiniline
katse on heaks kiidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 365
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Asjaomased liikmesriigid ei nõua
sponsorilt pärast hindamiskuupäeva 
möödumist lisaselgitusi.

5. Asjaomased liikmesriigid võivad nõuda
sponsorilt pärast hindamiskuupäeva 
möödumist lisaselgitusi eesmärgiga 
teostada inimestega tehtavate kliiniliste 
katsete eetika ja ohutuse üle pidevat 
järelevalvet.

Or. sl

Muudatusettepanek 366
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Pärast teatavakstegemise kuupäeva ja 
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välja arvatud juhul, kui asjaomane 
liikmesriik on keeldunud loa andmisest, ei 
takista ükski edasine hindamine või otsus 
sponsoril alustada kliinilise katsega.

Or. en

Selgitus

Vajab täpsustamist, et kui asjaomane liikmesriik on oma üheainsa otsuse teatavaks teinud, 
võib sponsor kliinilise katsega algust teha.

Muudatusettepanek 367
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlust hindavad isikud Taotlustoimiku I ja II osa taotlust
hindavad isikud

Or. fr

Muudatusettepanek 368
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et isikutel, kes 
taotlust hindavad ja selle kinnitavad, ei ole 
huvide konflikti, et nad ei ole seotud 
sponsoriga, asutusega, kus kliiniline katse 
toimub ega katsega seotud uurijatega ning 
on vabad mis tahes muudest mõjutustest.

1. Liikmesriigid tagavad, et isikutel, kes 
taotluse I ja II osa hindavad ja selle 
kinnitavad, ei ole huvide konflikti, et nad ei 
ole seotud sponsoriga ega katsega seotud 
uurijatega ning on vabad mis tahes 
muudest mõjutustest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 369
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et isikutel, kes 
taotlust hindavad ja selle kinnitavad, ei ole 
huvide konflikti, et nad ei ole seotud 
sponsoriga, asutusega, kus kliiniline katse 
toimub ega katsega seotud uurijatega ning 
on vabad mis tahes muudest mõjutustest.

1. Liikmesriigid tagavad, et isikutel, kes 
taotlust hindavad ja selle kinnitavad, ei ole 
huvide konflikti, et nad ei ole seotud 
sponsoriga, asutusega, kus kliiniline katse 
toimub ega katsega seotud uurijatega ning 
on vabad mis tahes muudest mõjutustest. 
Kliiniliste katsete taotlusi heakskiitvate ja 
hindavate isikute nimed ja huvide 
deklaratsioonid muudetakse avalikult 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Kliinilise katse heakskiitmise ja hindamisega seotud otsuste langetamise protsessi 
suurendatud läbipaistvus suurendaks langetatud otsuste terviklikkust ja sõltumatust ning 
tugevdaks kokkuvõttes riikliku taseme vastutavate avalike ametiasutuste suhtes tajutud 
usaldust ja kindlust.

Muudatusettepanek 370
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et isikutel, kes 
taotlust hindavad ja selle kinnitavad, ei ole 
huvide konflikti, et nad ei ole seotud 
sponsoriga, asutusega, kus kliiniline katse 
toimub ega katsega seotud uurijatega ning 
on vabad mis tahes muudest mõjutustest.

1. Liikmesriigid tagavad, et isikutel, kes 
taotlust hindavad ja selle kinnitavad, ei ole 
huvide konflikti, et nad ei ole seotud 
sponsoriga, asutusega, kus kliiniline katse 
toimub ega katsega seotud uurijatega ning 
on vabad mis tahes muudest mõjutustest.
Võimalusel avaldavad taotlusi kinnitavad 
isikud ELi andmebaasis seega oma huvide 
deklaratsiooni või nende puudumist 
kinnitava avalduse.
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Or. en

Muudatusettepanek 371
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et isikutel, kes 
taotlust hindavad ja selle kinnitavad, ei ole 
huvide konflikti, et nad ei ole seotud 
sponsoriga, asutusega, kus kliiniline katse 
toimub ega katsega seotud uurijatega ning 
on vabad mis tahes muudest mõjutustest.

1. Liikmesriigid tagavad, et isikutel, kes 
taotlust hindavad ja selle kinnitavad, ei ole 
huvide konflikti, et nad ei ole seotud 
sponsoriga, asutusega, kus kliiniline katse 
toimub ega katsega seotud uurijatega ning 
on vabad mis tahes muudest mõjutustest. 
ELi portaalis avaldatakse taotlusi 
kinnitavate ja hindavate isikute 
elulookirjeldus ja huvide deklaratsioon.

Or. en

Selgitus

Kliinilise katse täieliku läbipaistvuse saavutamiseks on vajalik muuta taotlusi kinnitavate ja 
hindavate isikute elulookirjeldus ja huvide deklaratsioon avalikult kättesaadavaks. See peab 
olema tehtud ELi portaali kaudu, kuna see teenus toimib ettepaneku kohaselt kogu menetluse 
kasutajaliidesena.

Muudatusettepanek 372
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et isikutel, kes 
taotlust hindavad ja selle kinnitavad, ei ole 
huvide konflikti, et nad ei ole seotud 
sponsoriga, asutusega, kus kliiniline katse 
toimub ega katsega seotud uurijatega ning 
on vabad mis tahes muudest mõjutustest.

1. Käesolevas peatükis kirjeldatud 
hindamist juhib institutsiooniline 
komisjon / sõltumatu eetikakomitee. 
Institutsioonilise komisjoni / sõltumatu 
eetikakomitee tegevust juhtivate 
eeskirjade kohaselt tagavad liikmesriigid, 
et isikutel, kes taotlust hindavad ja selle 
kinnitavad, ei ole huvide konflikti, et nad ei 
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ole seotud sponsoriga, asutusega, kus 
kliiniline katse toimub ega katsega seotud 
uurijatega ning on vabad mis tahes 
muudest mõjutustest.

Or. en

Selgitus

Eelnevalt mainitud eetiline hindamine on hindamise osa ja seda ei ole võimalik eraldi 
kaaluda.

Muudatusettepanek 373
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et hindamise teeb 
ühiselt mõistlik hulk inimesi, kes on 
sõltumatud, kellel on ühiselt vajalik 
kvalifikatsioon ja kogemus kõigis 
vastavates valdkondades.

2. Liikmesriigid tagavad, et II osa
hindamise teeb rühm isikuid, kellest 
vähemalt pooled vastavad käesoleva 
määruse artiklis 46 määratletud 
tingimustele.

Or. fr

Selgitus

Suurema selguse huvides peaks muutma artikli 9 lõiget 2. Komisjoni teksti sõnastus „kes on 
sõltumatud, kellel on ühiselt vajalik kvalifikatsioon ja kogemus” on mitmetähenduslik ja 
võimaldab erinevaid tõlgendusi.

Muudatusettepanek 374
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et hindamise teeb 
ühiselt mõistlik hulk inimesi, kes on 
sõltumatud, kellel on ühiselt vajalik 

2. Liikmesriigid tagavad, et hindamise teeb 
ühiselt mõistlik hulk inimesi, kellel on 
ühiselt vajalik kvalifikatsioon ja kogemus 
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kvalifikatsioon ja kogemus kõigis 
vastavates valdkondades.

kõigis vajalikes valdkondades. Samuti 
võetakse arvesse asjaomaste 
eetikakomiteede vaateid.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et hindamise teeb 
ühiselt mõistlik hulk inimesi, kes on 
sõltumatud, kellel on ühiselt vajalik 
kvalifikatsioon ja kogemus kõigis 
vastavates valdkondades.

2. Liikmesriigid tagavad, et hindamise teeb 
ühiselt mõistlik hulk inimesi, sh vajalik arv 
arste, kellel on ühiselt vajalik 
kvalifikatsioon ja kogemus kõigis vajalikes
valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 376
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamisel võetakse arvesse vähemalt 
ühe sellise isiku vaatenurka, kelle eriala ei 
ole seotud teadusega. Arvesse võetakse ka 
vähemalt ühe patsiendi vaatenurka.

3. Hindamisel võetakse arvesse 
eetikakomitee vaatenurka. Kehtestatakse 
menetlused, mis võimaldavad sponsoritel 
otsust edasi kaevata. Komisjon töötab 
välja juhised patsientide kaasamise kohta, 
põhinedes olemasolevatel headel tavadel.

Or. en

Selgitus

Euroopa Heade Ravitavade Foorumi (EFGCP) poolt organiseeritud üritustel mõne 
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eetikakomiteega läbi viidud arutelude põhjal on selgeks saanud, et nad peavad üldtermineid 
nagu „arvesse võtma” liiga üldsõnalisteks ning on seetõttu ettevaatlikud, et lube ei antakse 
katsetele, millele nad on negatiivse hinnangu andnud. See ei ole kindlasti käesoleva 
muudatusettepaneku kavatsuseks, mistõttu pakume välja selle uue sõnastuse, et pakkuda 
täiendavaid selgitusi.

Muudatusettepanek 377
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamisel võetakse arvesse vähemalt 
ühe sellise isiku vaatenurka, kelle eriala ei 
ole seotud teadusega. Arvesse võetakse ka 
vähemalt ühe patsiendi vaatenurka.

3. Hindamisel võetakse arvesse vähemalt 
ühe sellise isiku vaatenurka, kelle eriala ei 
ole seotud teadusega. Arvesse võetakse ka 
vähemalt ühe patsiendi vaatenurka. 
Helsingi deklaratsioonis ja rahvusvahelise 
ühtlustamiskonverentsi heade kliiniliste 
tavade juhistes osutatud sõltumatu 
eetikakomitee tuleb kaasata iga kliinilise 
katse hindamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 378
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamisel võetakse arvesse vähemalt 
ühe sellise isiku vaatenurka, kelle eriala 
ei ole seotud teadusega. Arvesse võetakse 
ka vähemalt ühe patsiendi vaatenurka.

3. Hindamisel võetakse arvesse riigi 
tasandil sõltumatu eetikakomitee 
arvamust.

Or. es
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Muudatusettepanek 379
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamisel võetakse arvesse vähemalt 
ühe sellise isiku vaatenurka, kelle eriala 
ei ole seotud teadusega. Arvesse võetakse 
ka vähemalt ühe patsiendi vaatenurka.

3. Hindamisel võetakse arvesse 
eetikakomitee arvamust.

Or. es

Muudatusettepanek 380
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon avaldab ühe aasta jooksul 
käesoleva määruse jõustumisest 
liikmesriikidele suunised eetikakomiteede 
kohta, et ühtlustada menetlusi ja 
hõlbustada katsete läbiviimist mitmes 
liikmesriigis, kahjustamata katses 
osalejate ohutust.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks esitama suunised eetikakomiteede jaoks, mis põhinevad liikmesriikide 
parimatel tavadel, et soodustada ja hõlbustada paremat koostööd liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 381
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kliinilises katses osalejad on 
alaealised, tuleb erilist tähelepanu pöörata 
sellele, et kliinilise katse loataotluse 
hindamine põhineb pediaatrilisel 
ekspertiisil või pediaatriavaldkonna 
kliiniliste, eetiliste ja psühhosotsiaalsete 
probleemide suhtes küsitud nõuannetel.

1. Kui kliinilises katses osalejad on 
alaealised, tuleb erilist tähelepanu pöörata 
sellele, et kliinilise katse loataotluse 
hindamine põhineb pediaatrilisel 
ekspertiisil või pediaatriavaldkonna 
kliiniliste, eetiliste ja psühhosotsiaalsete 
probleemide suhtes küsitud nõuannetel, 
rahvusvahelise ühtlustamiskonverentsi 
teema E11 suunis ja ELi eetilised 
soovitused (Euroopa Komisjon, 2008).

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheliselt kokku lepitud rahvusvahelise ühtlustamiskonverentsi teema E11 suunis ja 
Euroopa Komisjoni poolt avaldatud soovitused on pediaatriliste kliiniliste katsete hindamise 
viitedokumendid.

Muudatusettepanek 382
Esther de Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui kliinilises katses osalejad on 
muudest haavatavatest gruppidest, sh 
eakad, põdurad inimesed ja 
dementsushaiged, tuleb erilist tähelepanu
pöörata sellele, et kliinilise katse 
loataotluse hindamine põhineb antud 
valdkonna spetsialistide ekspertiisil või 
meditsiiniliste, eetiliste ja 
psühhosotsiaalsete probleemide asjus 
küsitud nõuannetel.

Or. en
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Muudatusettepanek 383
Philippe Juvin, Nora Berra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui kliinilise katsega on seotud teised 
osalejad, kelle hulka kuuluvad riiklike 
õigusaktide kohaselt haavatavad isikud, 
hinnatakse kliinilise katse läbiviimiseks 
loa andmise taotlust asjaomaste 
liikmesriikide riiklike sätete raames.

Or. fr

Selgitus

Tuleb meenutada, et haavatavate isikute suhtes peab käesolev määrus järgima piiravaid 
sätted, mille on asjaomased liikmesriigid kehtestanud teiste haavatavate isikute jaoks, nagu 
rasedad, sünnitavad ja imetavad naised ning vabaduse kaotanud isikud.

Muudatusettepanek 384
Andrés Perelló Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui katses osalejad kuuluvad 
kaitsetusse elanikerühma, tuleb erilist 
tähelepanu pöörata sellele, et kliinilise 
katse loataotluse hindamine põhineb 
kogemusel, mis on omandatud asjaomase 
haiguse alal, katses osaleja tervislikul ja 
sotsiaalsel või nõustamisel sellealastes 
kliinilistes, eetilistes ja 
psühhosotsiaalsetes küsimustes.

Or. es
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Muudatusettepanek 385
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui riigisisesed sätted kliinilistes 
katsetes osalejate kaitsmiseks on 
põhjalikumad kui käesoleva määruse 
sätted, rakenduvad kõige kaitsvamad 
meetmed.

Or. en

Selgitus

Kui mõnes riigis kehtivad kaitsvamad eeskirjad (nt Prantsusmaal rasedate naiste kohta), 
peaksid nad jätkama selle kohaldamist direktiivi 2001/20/EÜ artikli 3 lõikes 1 kirjeldatud 
viisil.

Muudatusettepanek 386
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui riigisisesed sätted kliinilistes 
katsetes osalejate kaitsmiseks on 
põhjalikumad kui käesoleva määruse 
sätted, rakenduvad kõige kaitsvamad 
meetmed.

Or. en

Selgitus

Kui haavatavate rühmade jaoks on olemas teatud riigisisesed eeskirjad, tuleks neid austada.

Muudatusettepanek 387
Margrete Auken
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Hindamisaruande I osaga hõlmatud 

aspektidega piirduvate taotluste esitamine 
ja hindamine

Sponsori nõudmisel piirdub kliinilise 
katse loataotlus, selle hindamine ja vastav 
otsus hindamisaruande I osaga hõlmatud 
aspektidega.
Hindamisaruande I osaga hõlmatud 
aspektide kohta tehtud otsusest 
teavitamise järel võib sponsor taotleda 
luba, mis piirdub hindamisaruande II 
osaga hõlmatud aspektidega. Sellisel 
juhul hinnatakse taotlust vastavalt 
artiklile 7 ja asjaomane liikmesriik teeb 
teatavaks oma otsuse hindamisaruande II 
osa kohta vastavalt artiklile 8.

Or. en

Selgitus

Teaduslikud ja eetilised hinnangud ei tohiksid hindamisaruandes katkeda, mis kokkuvõttes 
juhtub, kui on võimalik täielikku hindamismenetlust kaheks jagada ning on võimalik artikli 6 
kohase hindamise nõuet vahele jätta.

Muudatusettepanek 388
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I ja II osa hindamine korraldatakse 
samaaegselt.

Or. fr
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Muudatusettepanek 389
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsori nõudmisel piirdub kliinilise katse 
loataotlus, selle hindamine ja vastav otsus
hindamisaruande I osaga hõlmatud 
aspektidega.

Sponsori nõudmisel piirdub kliinilise katse 
loataotlus hindamisaruande I osaga 
hõlmatud aspektidega.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Hindamisaruande I osaga hõlmatud 
aspektide kohta tehtud otsusest teavitamise 
järel võib sponsor taotleda luba, mis 
piirdub hindamisaruande II osaga hõlmatud 
aspektidega. Sellisel juhul hinnatakse 
taotlust vastavalt artiklile 7 ja asjaomane 
liikmesriik teeb teatavaks oma otsuse 
hindamisaruande II osa kohta vastavalt 
artiklile 8.

Hindamisaruande I osaga hõlmatud 
aspektide kohta tehtud otsusest teavitamise 
järel taotleb sponsor luba, mis piirdub 
hindamisaruande II osaga hõlmatud 
aspektidega. Sellisel juhul hinnatakse 
taotlust vastavalt artiklile 7 ja asjaomane 
liikmesriik teeb teatavaks oma otsuse 
hindamisaruande II osa kohta vastavalt 
artiklile 8. Kui taotlustoimiku I või II 
osale nõusolekut anda ei suudeta, siis ei 
anta luba kliinilist katset korraldada.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku tekst muudab taotluskausta II osa valikuliseks, kuna sponsor „võib taotleda” II 
osaga kaetud luba (või sellest loobuda). Kui sponsor peaks otsustama nii käituda, siis 
põhineks otsus ainult I osa analüüsil. See jätaks hindamisest välja II osaga kaetud olulised 
eetilised aspektid, mis on vastuvõetamatu. Tekstiosa lisatud õigusselguse põhjusel.
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Muudatusettepanek 391
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Liikmesriigid käsitlevad esmatähtsana 
kliiniliste katsete taotlusi, et võimalusel 
määratletud ajakava parandada, kui 
kliiniline katse on seotud haruldase või 
üliharuldase haigusega ning seetõttu 
langeb olulise halduskoorma ohvriks, mis 
tuleneb äärmiselt väikesest patsientide 
arvust. Haruldasi ja üliharuldasi haigusi 
määratletakse tõsiste, kurnavate ja tihti 
eluohtlike haigustena, mis mõjutavad 
vastavalt vähem kui 5 inimest 
10 000 inimese kohta või alla ühe inimese 
50 000 inimese kohta liidus.

Or. en

Selgitus

Asjakohane on käsitleda esmatähtsana teatud kliiniliste katsemeetmete rakendamist 
kokkulepitud ajaliste piirangute jooksul ning meetmete vastuvõtmist käesoleva määruse 
kohaselt selleks, et parandada tõsiseid, eluohtlikke haruldasi ja üliharuldasi haiguseid 
põdevate patsientide olukorda.

Muudatusettepanek 392
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev peatükk ei piira sponsorile antud 
võimalust pärast loa andmisest keeldumist 
või taotluse tagasivõtmist esitada loataotlus 
mis tahes asjaomasele liikmesriigile. 

Käesolev peatükk ei piira sponsorile antud 
võimalust pärast loa andmisest keeldumist 
või taotluse tagasivõtmist esitada loataotlus 
mis tahes liikmesriigile. Kõnealust taotlust 
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Kõnealust taotlust käsitatakse uue
loataotlusena muu kliinilise katse 
tegemiseks.

käsitatakse loataotluse taasesitamisena
muu kliinilise katse tegemiseks. Sellega 
kaasnevad mis tahes eelnevad 
hindamisaruanded ja asjaomaste 
liikmesriikide kommentaarid ning ta 
tõstab esile taotlustoimiku taasesitamist 
õigustavad muudatused või põhjused.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku kohaselt võimaldaks see sponsoritel kõige leebemad liikmesriigid välja valida, 
eriti juhul, kui kliinilise katse teaduslikku põhjendust peeti esialgses taotluse esitamise ajal 
hõlmatud liikmesriikide poolt küsitavaks. Asjaolu, et taasesitatud taotlusel oleks 
taotlusajalugu kaasas, on võtmetähtsusega aspekt ebavajalike bürokraatlike koormate ja töö 
dubleerimise vältimiseks.

Muudatusettepanek 393
Philippe Juvin, Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev peatükk ei piira sponsorile antud 
võimalust pärast loa andmisest keeldumist 
või taotluse tagasivõtmist esitada loataotlus 
mis tahes asjaomasele liikmesriigile. 
Kõnealust taotlust käsitatakse uue 
loataotlusena muu kliinilise katse 
tegemiseks.

Pärast loa andmisest keeldumist või 
taotluse tagasivõtmist on sponsoril 
võimalus esitada uus loataotlus mis tahes 
asjaomasele liikmesriigile. Kõnealust 
taotlust käsitatakse uue loataotlusena muu 
kliinilise katse tegemiseks. Siiski tuleb 
täpsustada esialgsest loa andmisest 
keeldumise või taotluse tagasivõtmise 
põhjused ja muudatused võrreldes 
esialgse uuringuplaaniga.

Or. fr

Selgitus

Selle sätte eesmärk on vältida asjaolu, et sponsor esitab teisele liikmesriigile projekti, millest 
keelduti või mis võeti tagasi, ilma et oleks eelnevalt teavitanud, et algselt loa andmisest 
keelduti või taotlus võeti tagasi, ja selle põhjustest ning ilma et oleks tehtud vajalikke 
parandusi.
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Muudatusettepanek 394
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Taotluse võib esitada ainult pärast loa 
andmise esialgse otsuse teatavakstegemise 
kuupäeva.

Taotluse võib esitada ainult pärast kõikide 
asjaomaste liikmesriikide loa andmise 
esialgse otsuse teatavakstegemise 
kuupäevi.

Or. en

Selgitus

Loa andmise esialgse otsuse teatavakstegemise kuupäevi saab olema mitu, sest esialgse 
otsuse teeb iga asjaomane liikmesriik teatavaks eraldi. Otsused tehakse ilmselt teatavaks 
peaaegu samal ajal või mõnepäevaste vahedega. Võttes arvesse esialgse otsuse tegemise 
lühikesi tähtaegu, on soovitatav säilitada menetluse lihtsus, selgus ja kord ning mitte hakata 
lisama uusi liikmesriike, enne kui esialgne menetlus on lõpetatud.

Muudatusettepanek 395
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Taotluse võib esitada ainult pärast loa 
andmise esialgse otsuse teatavakstegemise 
kuupäeva.

Taotluse võib esitada ainult pärast mis 
tahes liikmesriikide loa andmise esialgse 
otsuse teatavakstegemise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheliste kliiniliste katsete paremaks korraldamiseks peaks sponsoritel olema lubatud 
täiendavatesse liikmesriikidesse laieneda pärast seda, kui loa andmise otsus võetakse vastu 
esimeses ringis osalenud mis tahes asjaomase liikmesriigi poolt.
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Muudatusettepanek 396
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud taotluse suhtes aru 
andev liikmesriik on esialgse loamenetluse
suhtes aru andev liikmesriik.

2. Kui esialgses loamenetluses on
määratud aruandev liikmesriik, on see 
lõikes 1 osutatud taotluse suhtes aru andev 
liikmesriik.

Or. en

Selgitus

See kindlustab selle, et esialgse loa suhtes aru andev liikmesriik on kliinilist katset laiendava 
menetluse suhtes aru andev liikmesriik. Aruandev liikmesriik tuleks määrata üksnes juhul, kui 
taotluses osaleb kolm või rohkem liikmesriiki. Kliinilist katset ei tohi laiendada vaid ühe või 
kahe liikmesriigi poolt lubatud katse alusel.

Muudatusettepanek 397
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähesekkuvate kliiniliste katsete puhul 
25 päeva alates lõikes 1 osutatud taotluse 
esitamise kuupäevast;

(a) madala ja keskmise riskiga kliiniliste 
katsete puhul, milles kasutatakse 
avaldatud tõenditel ja/või standardsetel 
ravijuhistel põhinevaid ravimeetodeid, 25 
päeva alates lõikes 1 osutatud taotluse 
esitamise kuupäevast;

Or. en

Selgitus

Kiirendatud menetlus madala riskiga katsete jaoks.

Muudatusettepanek 398
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muude kui vähesekkuvate kliiniliste 
katsete puhul 35 päeva alates lõikes 1 
osutatud taotluse esitamise kuupäevast;

(b) muude kui madala ja keskmise riskiga
kliiniliste katsete puhul, milles kasutatakse 
avaldatud tõenditel ja/või standardsetel 
ravijuhistel põhinevaid ravimeetodeid, 35 
päeva alates lõikes 1 osutatud taotluse 
esitamise kuupäevast;

Or. en

Selgitus

Kiirendatud menetlus madala riskiga katsete jaoks.

Muudatusettepanek 399
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) uudsete ravimitega tehtavate kliiniliste 
katsete puhul 40 päeva alates lõikes 1 
osutatud taotluse esitamise kuupäevast.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Uudsed uuritavad ravimid on meie arusaamise ning tervishoiutöötajate, reguleerimisasutuste 
ja ettevõtjate arusaamise kohaselt erinevad. Paljusid uudseid ravimeid on kasutatud 
aastakümneid, need ei ole enam uudsed ja nende hindamine ei tohiks nõuda lisaaega. Uudsete 
ravimite jaoks tervikuna ei tohiks nõuda täiendavat tähtaega. Liikmesriigid võivad nõuda 
lisateavet, kui uudsed ravimid nõuavad nende arvates lisakontrolli.

Muudatusettepanek 400
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) eetikakomitee keeldumine kiita 
heaks kliinilise katse tegemine;

Or. en

Muudatusettepanek 401
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamisaruande ajakohastatud I osa 
esitatakse ELi portaali kaudu ja tehakse 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealuste lisaselgituste saamise eesmärgil 
võib aruandev liikmesriik lõikes 3 osutatud 
ajavahemiku peatada kuni kümneks 
päevaks madala ja keskmise riskiga 
kliiniliste katsete puhul, milles kasutatakse 
avaldatud tõenditel ja/või standardsetel 
ravijuhistel põhinevaid ravimeetodeid,
ning kuni kahekümneks päevaks muude 
kui madala ja keskmise riskiga kliiniliste 
katsete puhul, milles kasutatakse 
avaldatud tõenditel ja/või standardsetel 
ravijuhistel põhinevaid ravimeetodeid.
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Or. en

Muudatusettepanek 403
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lisaselgituste saamisel on lõikes 4 
osutatud otsusest teatamiseks jäänud 
vähem kui kolm päeva vähesekkuvate
kliiniliste katsete puhul ja vähem kui viis 
päeva muude kui vähesekkuvate kliiniliste 
katsete puhul, pikendatakse seda vastavalt 
kolme ja viie päevani.

Kui lisaselgituste saamisel on lõikes 4 
osutatud otsusest teatamiseks jäänud 
vähem kui kolm päeva madala ja keskmise 
riskiga kliiniliste katsete puhul, milles 
kasutatakse avaldatud tõenditel ja/või 
standardsetel ravijuhistel põhinevaid 
ravimeetodeid, ja vähem kui viis päeva 
muude kui madala ja keskmise riskiga
kliiniliste katsete puhul, milles kasutatakse 
avaldatud tõenditel ja/või standardsetel 
ravijuhistel põhinevaid ravimeetodeid,
pikendatakse seda vastavalt kolme ja viie 
päevani.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamisaruande ajakohastatud I osa 
esitatakse ELi andmebaasi jaoks ELi 
portaali kaudu ja tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en
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Selgitus

Läbipaistvus soodustab kodanike usaldust kliiniliste katsete loataotlusmenetluse vastu.

Muudatusettepanek 405
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Uus asjaomane liikmesriik hindab oma 
territooriumit silmas pidades 
hindamisaruande II osaga hõlmatud olulise 
muudatuse aspekte kümne päeva jooksul 
alates taotluse esitamise kuupäevast, mis 
on esitatud lõikes 1. Sel ajavahemikul võib 
kõnealune liikmesriik mõjuvatel põhjustel 
nõuda sponsorilt lisaselgitusi 
hindamisaruande II osaga hõlmatud 
aspektide kohta seoses enda 
territooriumiga.

7. Uus asjaomane liikmesriik hindab oma 
territooriumit silmas pidades 
hindamisaruande II osaga hõlmatud olulise 
muudatuse aspekte kümne päeva jooksul 
alates taotluse esitamise kuupäevast, mis 
on esitatud lõikes 1. Sel ajavahemikul võib 
kõnealune liikmesriik nõuda sponsorilt 
lisaselgitusi hindamisaruande II osaga 
hõlmatud aspektide kohta seoses enda 
territooriumiga.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigil ei peaks olema vaja põhjendada selgituste ja lisateabe küsimist.

Muudatusettepanek 406
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui uus asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit oma otsusest teavitanud lõikes 3 
osutatud ajavahemikul, käsitatakse 
järeldust hindamisaruande I osa kohta 
uue asjaomase liikmesriigi otsusena 

10. Kui uus asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit oma otsusest teavitanud lõikes 3 
osutatud ajavahemikul, esitab uus 
asjaomane liikmesriik ELi portaali kaudu 
selgituse märkega selle kohta, millal teade 
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kliinilise katse loataotluse kohta. esitatakse.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid loa andma mitte vaikimisi, vaid sõnaselgelt, nagu oli direktiivi 
2001/20/EÜ nõue. Liikmesriigile tähtaegadest mittekinnipidamise eest määratavad karistused 
peaksid kajastama komisjoni poolt artikli 34 lõike 3 teises lõigus sponsorile tähtaegadest 
mittekinnipidamise eest kavandatavaid karistusi.

Muudatusettepanek 407
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Sponsor ei esita taotlust käesoleva 
artikli kohaselt juhul, kui III peatükis 
osutatud menetlus konkreetse kliinilise 
katse osas on pooleli.

11. Sponsor ei esita taotlust käesoleva 
artikli kohaselt juhul, kui III peatükis 
osutatud menetlus konkreetse kliinilise 
katse osas, mis on seotud 
hindamisaruande I osas esitatud 
aspektiga, on pooleli.

Or. en

Selgitus

II osa hindamine on riiklik, nii ei tohiks seoses II osaga käimasolev olulise muutmise menetlus 
takistada täiendava liikmesriigi lisamise nõude esitamist. 

Muudatusettepanek 408
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Sponsor ei esita taotlust käesoleva 
artikli kohaselt juhul, kui III peatükis 
osutatud menetlus konkreetse kliinilise 

11. Sponsor ei esita taotlust käesoleva 
artikli kohaselt juhul, kui III peatükis 
osutatud menetlus konkreetse kliinilise 
katse osas, mis on seotud 
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katse osas on pooleli. hindamisaruande I osas esitatud 
aspektiga, on pooleli.

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheliste kliiniliste katsete läbiviimise lihtsustamiseks tuleks suurendada paindlikkust 
täiendavate liikmesriikide lisamisel. Sponsoril peaks olema võimalik lisada täiendavaid 
liikmesriike, kui ei ole pooleli I osa mõjutava olulise muudatuse tegemist.

Muudatusettepanek 409
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, Philippe Juvin, Filip 
Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta 
Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olulist muudatust võib rakendada ainult 
juhul kui see on käesolevas peatükis 
sätestatud menetlusele vastavalt heaks 
kiidetud.

Olulist muudatust võib rakendada ainult 
juhul kui see on käesolevas peatükis 
sätestatud menetlusele vastavalt heaks 
kiidetud ja kui selle on enne rakendamist 
heaks kiitnud sõltumatu eetikakomitee.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 35 määratletud oluliste 
muudatuste jaoks esitab sponsor 
taotlustoimiku 15 päeva jooksul alates 
sponsori otsusest katse ajutiselt peatada 
või lõpetada.
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Or. en

Selgitus

Määruse artiklis 35 selgitatakse, et ajutist lõpetamist / ennetähtaegset peatamist tuleks 
käsitleda olulise muudatusena, kuid tähtaegasid ei ole sätestatud. Praeguses raamistikus on 
see 15 päeva ja ettepanek on see viivitus säilitada.

Muudatusettepanek 411
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Liiga lühike aeg toob kaasa ohu, et liikmesriigid ei suuda hindamiseks esitatud toimikut 
hoolikalt läbi vaadata. Näiteks kliinilise katse kvalifitseerimine vähesekkuvaks nõuab 
uuringuprotokolli üksikasjalikku ja hoolsat hindamist.

Muudatusettepanek 412
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kümne päeva jooksul alates 
taotlustoimiku esitamisest teavitab 
aruandev liikmesriik sponsorit ELi portaali 
kaudu järgnevatest asjaoludest:
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Or. en

Selgitus

Kuna punktides a ja c sätestatud aspektid nõuavad põhjalikku uurimist, on neli päeva 
ebapiisav.

Muudatusettepanek 413
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kas kliiniline katse on vähesekkuv
kliiniline katse või mitte, kas ka pärast 
olulist muutmist on endiselt tegemist 
vähesekkuva kliinilise katsega või mitte.

(c) kas kliiniline katse on keskmise või 
madala riskiga kliiniline katse või mitte, 
kas ka pärast olulist muutmist on endiselt 
tegemist keskmise või madala riskiga
kliinilise katsega või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui aruandev liikmesriik ei ole sponsorit 
lõikes 2 osutatud ajavahemikul teavitanud, 
käsitatakse taotletud olulist muudatust kui 
sellist, mis puudutab hindamisaruande I 
osaga hõlmatud aspekti, taotlus loetakse 
täielikuks ning juhul kui tegemist on 
vähesekkuva kliinilise katsega, peetakse 
seda ka pärast olulise muudatuse tegemist 
vähesekkuvaks kliiniliseks katseks.

3. Kui aruandev liikmesriik ei ole sponsorit 
lõikes 2 osutatud ajavahemikul teavitanud, 
esitab aruandev liikmesriik ELi portaali 
kaudu selgituse märkega selle kohta, 
millal teade esitatakse.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriigid peaksid loa andma mitte vaikimisi, vaid sõnaselgelt, nagu oli direktiivi 
2001/20/EÜ nõue. Liikmesriigile tähtaegadest mittekinnipidamise eest määratavad karistused 
peaksid kajastama komisjoni poolt artikli 34 lõike 3 teises lõigus sponsorile tähtaegadest 
mittekinnipidamise eest kavandatavaid karistusi.

Muudatusettepanek 415
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui aruandev liikmesriik ei ole sponsorit 
lõikes 2 osutatud ajavahemikul teavitanud, 
käsitatakse taotletud olulist muudatust kui 
sellist, mis puudutab hindamisaruande I 
osaga hõlmatud aspekti, taotlus loetakse 
täielikuks ning juhul kui tegemist on 
vähesekkuva kliinilise katsega, peetakse 
seda ka pärast olulise muudatuse tegemist 
vähesekkuvaks kliiniliseks katseks.

3. Kui aruandev liikmesriik ei ole sponsorit 
lõikes 2 osutatud ajavahemikul teavitanud, 
käsitatakse taotletud olulist muudatust kui 
sellist, mis puudutab hindamisaruande I 
osaga hõlmatud aspekti, taotlus loetakse 
täielikuks ning juhul kui tegemist on 
keskmise või madala riskiga kliinilise 
katsega, peetakse seda ka pärast olulise 
muudatuse tegemist keskmise või madala 
riskiga kliiniliseks katseks.

Or. en

Muudatusettepanek 416
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui aruandev liikmesriik ei ole sponsorit 
lõike 2 punktide a–c kohaselt teavitanud 
kolme päeva jooksul alates kommentaaride 
või täieliku taotluse saamisest, loetakse 
taotlus täielikuks ning juhul kui tegemist 
on vähesekkuva kliinilise katsega, 
käsitatakse seda endiselt vähesekkuva 
kliinilise katsena ka pärast oluliste 

Kui aruandev liikmesriik ei ole sponsorit 
lõike 2 punktide a–c kohaselt teavitanud 
kolme päeva jooksul alates kommentaaride 
või täieliku taotluse saamisest, esitab 
aruandev liikmesriik ELi portaali kaudu 
selgituse märkega selle kohta, millal teade 
esitatakse.
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muudatuste tegemist.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid loa andma mitte vaikimisi, vaid sõnaselgelt, nagu oli direktiivi 
2001/20/EÜ nõue. Liikmesriigile tähtaegadest mittekinnipidamise eest määratavad karistused 
peaksid kajastama komisjoni poolt artikli 34 lõike 3 teises lõigus sponsorile tähtaegadest 
mittekinnipidamise eest kavandatavaid karistusi.

Muudatusettepanek 417
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui aruandev liikmesriik leiab, et taotlus 
ei puuduta hindamisaruande I osaga 
hõlmatud aspekti, et taotlus ei ole täielik 
või et kliiniline katse ei ole pärast olulist 
muutmist enam vähesekkuv kliiniline katse 
vastupidiselt sponsori väidetele, teavitab 
aruandev liikmesriik sponsorit sellest ELi 
portaali kaudu ja annab sponsorile 
maksimaalselt kuus päeva aega 
kommenteerimiseks või taotluse 
täiendamiseks ELi portaali kaudu.

Kui aruandev liikmesriik leiab, et taotlus ei 
puuduta hindamisaruande I osaga hõlmatud 
aspekti, et taotlus ei ole täielik või et 
kliiniline katse ei ole pärast olulist 
muutmist enam keskmise või madala 
riskiga kliiniline katse vastupidiselt 
sponsori väidetele, teavitab aruandev 
liikmesriik sponsorit sellest ELi portaali 
kaudu ja annab sponsorile maksimaalselt 
kuus päeva aega kommenteerimiseks või 
taotluse täiendamiseks ELi portaali kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 418
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kuni hindamiskuupäevani võib 
asjaomane liikmesriik edastada aruandvale 

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

liikmesriigile taotlusega seotud mis tahes 
kaalutlusi. Aruandev liikmesriik võtab neid 
kaalutlusi nõuetekohaselt arvesse ja 
dokumenteerib need hindamisaruandes.

Or. en

Selgitus

Olulise muudatuse taotluse hindamisel tuleks järgida samasuguseid nõudeid nagu esmase 
taotluse puhul.

Muudatusettepanek 419
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Hindamisaruanne esitatakse ELi 
andmebaasi jaoks ELi portaali kaudu ja 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Hindamisaruanne tehakse üldsusele kättesaadavaks, et üldsusel tekiks loamenetluse suhtes 
usaldus.

Muudatusettepanek 420
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamine toimub üheainsa otsusega 
kaudu kümne päeva jooksul alates 
hindamise kuupäevast.

Teavitamine toimub üheainsa otsusega, mis 
sisaldab juba asjaomase eetikakomitee 
arvamusi, viieteistkümne päeva jooksul 
alates hindamise kuupäevast.
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Or. en

Muudatusettepanek 421
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) eetikakomitee ei kiida heaks 
kliinilise katse tegemist.

Or. en

Muudatusettepanek 422
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui hindamisaruande I osaga seoses 
on kliiniline katse heaks kiidetud või 
heaks kiidetud teatavatel tingimustel, lisab 
asjaomane liikmesriik järelduse 
hindamisaruande II osa kohta oma 
otsusesse.

Or. en

Selgitus

I osa olulisel muutmisel on tagajärjed seoses II osaga: järelikult on vaja esitada ka II osa 
uuesti hindamiseks.

Muudatusettepanek 423
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit 1 lõikes osutatud ajavahemikul 
teavitanud, käsitatakse olulist muudatust,
mille jaoks taotlus esitati, 
hindamisaruande II osaga hõlmatud 
aspekti puudutavaks ning taotlus loetakse 
täielikuks.

2. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit 1 lõikes osutatud ajavahemikul 
teavitanud, esitab asjaomane liikmesriik 
ELi portaali kaudu selgituse märkega 
selle kohta, millal teade esitatakse.

Or. en

Selgitus

Patsiendi ohutuse huvides peaksid liikmesriigid loa andma mitte vaikimisi, vaid sõnaselgelt, 
nagu oli direktiivi 2001/20/EÜ nõue. Liikmesriigile tähtaegadest mittekinnipidamise eest 
määratavad karistused peaksid kajastama komisjoni poolt artikli 34 lõike 3 teises lõigus 
sponsorile tähtaegadest mittekinnipidamise eest kavandatavaid karistusi.

Muudatusettepanek 424
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui asjaomane liikmesriik ei ole sponsorit 
vastavalt lõike 1 punktile a ja punktile b 
teavitanud kolme päeva jooksul alates 
kommentaaride või lõpetatud taotluse 
kättesaamisest, käsitatakse olulist 
muudatust hindamisaruande II osaga 
hõlmatud aspekti puudutavaks ning 
taotlus loetakse täielikuks.

Kui asjaomane liikmesriik ei ole sponsorit 
vastavalt lõike 1 punktile a ja punktile b 
teavitanud kolme päeva jooksul alates 
kommentaaride või lõpetatud taotluse 
kättesaamisest, esitab asjaomane 
liikmesriik ELi portaali kaudu selgituse 
märkega selle kohta, millal teade 
esitatakse.

Or. en

Selgitus

Patsiendi ohutuse huvides peaksid liikmesriigid loa andma mitte vaikimisi, vaid sõnaselgelt, 
nagu oli direktiivi 2001/20/EÜ nõue. Liikmesriigile tähtaegadest mittekinnipidamise eest 
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määratavad karistused peaksid kajastama komisjoni poolt artikli 34 lõike 3 teises lõigus 
sponsorile tähtaegadest mittekinnipidamise eest kavandatavaid karistusi.

Muudatusettepanek 425
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamine toimub üheainsa otsusega 
kümne päeva jooksul alates kinnitamise
kuupäevast.

Teavitamine toimub üheainsa otsusega 
kümne päeva jooksul alates hindamise
kuupäevast vastavalt artikli 6 lõikele 4.

Or. en

Selgitus

II osaga hõlmatud aspektid on lahutamatult seotud I osaga hõlmatud aspektidega. Näiteks 
osalejatele esitatava teabe nõutav maht ja ulatus ja neile kahjude korral makstav hüvitis 
sõltub eelkõige riski ja kasu suhtest. Kui I osaga seotaks lisanõuded ja II osa hindamine 
tehtaks esimesena, võib pärast I osa lõpetamist osutuda vajalikuks korduv hindamine.
Ajavahemiku muutmise ettepaneku eesmärk on tagada, et II osaga hõlmatud aspektide 
hindamist alustatakse pärast I osa hindamise lõpetamist.

Muudatusettepanek 426
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamine toimub üheainsa otsusega 
kümne päeva jooksul alates kinnitamise 
kuupäevast.

Teavitamine toimub üheainsa otsusega, mis 
sisaldab juba asjaomase eetikakomitee 
arvamusi, viieteistkümne päeva jooksul 
alates kinnitamise kuupäevast.

Or. en
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Muudatusettepanek 427
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit oma otsusest lõikes 5 ja lõikes 6 
määratud ajavahemikel teavitanud, 
käsitatakse olulist muudatust lubatuna.

7. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit seoses vähesekkuvate kliiniliste 
katsetega oma otsusest lõikes 5 ja lõikes 6 
määratud ajavahemikel teavitanud, 
käsitatakse olulist muudatust lubatuna, 
tingimusel, et seda käsitatakse 
vähesekkuva kliinilise katsena vastavalt 
artikli 5 lõikele 2.

Or. en

Selgitus

Kliinilise katse olulise muutmise vaikimisi heakskiitmine käesoleva lõike alusel sisaldab 
osalejate jaoks suuremat riski ja tuleks seetõttu piirata vähesekkuvate kliiniliste katsetega.

Muudatusettepanek 428
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit oma otsusest lõikes 5 ja lõikes 6 
määratud ajavahemikel teavitanud, 
käsitatakse olulist muudatust lubatuna.

7. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit oma otsusest lõikes 5 ja lõikes 6 
määratud ajavahemikel teavitanud, esitab 
asjaomane liikmesriik ELi portaali kaudu 
selgituse märkega selle kohta, millal teade 
esitatakse.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriigid peaksid loa andma mitte vaikimisi, vaid sõnaselgelt, nagu oli direktiivi 
2001/20/EÜ nõue. Liikmesriigile tähtaegadest mittekinnipidamise eest määratavad karistused 
peaksid kajastama komisjoni poolt artikli 34 lõike 3 teises lõigus sponsorile tähtaegadest 
mittekinnipidamise eest kavandatavaid karistusi.

Muudatusettepanek 429
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga asjaomane liikmesriik hindab oma 
territooriumit silmas pidades 
hindamisaruande II osaga hõlmatud olulise 
muudatuse aspekte kümne päeva jooksul 
alates kinnitamise kuupäevast.

1. Iga asjaomane liikmesriik hindab oma 
territooriumit silmas pidades 
hindamisaruande II osaga hõlmatud olulise 
muudatuse aspekte kümne päeva jooksul 
alates kinnitamise kuupäevast vastavalt 
artikli 7 lõikes 1 osutatud menetlusele.

Or. en

Selgitus

II osaga hõlmatud olulise muudatuse taotluse hindamisel tuleks järgida samasuguseid 
nõudeid nagu esmase taotluse II osa puhul.

Muudatusettepanek 430
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga asjaomane liikmesriik hindab oma 
territooriumit silmas pidades 
hindamisaruande II osaga hõlmatud olulise 
muudatuse aspekte kümne päeva jooksul 
alates kinnitamise kuupäevast.

1. Iga asjaomane liikmesriik hindab oma 
territooriumit silmas pidades 
hindamisaruande II osaga hõlmatud olulise 
muudatuse aspekte viieteistkümne päeva 
jooksul alates kinnitamise kuupäevast 
vastavalt artikli 7 lõikes 1 osutatud 
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menetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 431
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud ajavahemikul võib 
asjaomane liikmesriik mõjuvatel põhjustel
nõuda sponsorilt lisaselgitusi kõnealuse 
olulise muudatuse kohta seoses enda 
territooriumiga.

2. Lõikes 1 osutatud ajavahemikul võib 
asjaomane liikmesriik nõuda sponsorilt 
lisaselgitusi kõnealuse olulise muudatuse 
kohta seoses enda territooriumiga.

Or. en

Selgitus

Asjaomasel liikmesriigil ei peaks olema vaja põhjendada lisateabe küsimist.

Muudatusettepanek 432
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamine toimub üheainsa otsusega 
kümne päeva jooksul alates hindamise 
kuupäevast või hindamise viimasest 
päevast vastavalt artiklile 22 olenevalt 
sellest, kumb on hilisem.

Teavitamine toimub üheainsa otsusega, mis 
sisaldab juba asjaomase eetikakomitee 
arvamusi, viieteistkümne päeva jooksul 
alates hindamise kuupäevast või hindamise 
viimasest päevast vastavalt artiklile 22 
olenevalt sellest, kumb on hilisem.

Or. en
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Muudatusettepanek 433
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) eetikakomitee ei kiida heaks 
kliinilise katse olulist muudatust 
asjaomases liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema võimalik loobuda kliinilisest katsest eetilistel põhjustel pärast 
seda, kui sponsor on algatanud olulise muudatuse. Kui asjaomase liikmesriigi eetikakomitee 
teeb negatiivse otsuse olulise muudatuse kohta, peab kõnealune liikmesriik kindlasti jätma loa 
andmata.

Muudatusettepanek 434
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) eetikakomitee ei kiida heaks 
kliinilise katse olulist muudatust.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit oma otsusest teavitanud lõikes 1 

4. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit seoses vähesekkuva kliinilise 
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osutatud aja jooksul, käsitatakse järeldust 
hindamisaruande I osaga hõlmatud 
aspektide olulise muutmise kohta 
asjaomase liikmesriigi otsusena olulise 
muudatuse tegemiseks loa taotlemise 
kohta.

katsega oma otsusest teavitanud lõikes 1 
osutatud aja jooksul, käsitatakse järeldust 
hindamisaruande I osaga hõlmatud 
aspektide olulise muutmise kohta 
asjaomase liikmesriigi otsusena olulise 
muudatuse tegemiseks loa taotlemise 
kohta, tingimusel, et see jääb 
vähesekkuvaks kliiniliseks katseks 
vastavalt artikli 5 lõikele 2.

Or. en

Selgitus

Kliinilise katse olulise muutmise vaikimisi heakskiitmine käesoleva lõike alusel sisaldab 
osalejate jaoks suuremat riski ja tuleks seetõttu piirata vähesekkuvate kliiniliste katsetega.

Muudatusettepanek 436
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit oma otsusest teavitanud lõikes 1 
osutatud aja jooksul, käsitatakse järeldust 
hindamisaruande I osaga hõlmatud 
aspektide olulise muutmise kohta 
asjaomase liikmesriigi otsusena olulise 
muudatuse tegemiseks loa taotlemise 
kohta.

4. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit oma otsusest teavitanud lõikes 1 
osutatud aja jooksul, esitab asjaomane 
liikmesriik ELi portaali kaudu selgituse 
märkega selle kohta, millal teade 
esitatakse.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid loa andma mitte vaikimisi, vaid sõnaselgelt, nagu oli direktiivi 
2001/20/EÜ nõue. Liikmesriigile tähtaegadest mittekinnipidamise eest määratavad karistused 
peaksid kajastama komisjoni poolt artikli 34 lõike 3 teises lõigus sponsorile tähtaegadest 
mittekinnipidamise eest kavandatavaid karistusi.
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Muudatusettepanek 437
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliinilise katse teostamisega (sh 
teaduslik taust ja sõlmitud kokkulepped);

(a) kliinilise katse teostamisega (sh 
teaduslik, metoodiline ja eetiline taust);

Or. en

Selgitus

Eetiline hindamine peaks olema osa üldisest hindamisest, nagu eelnevalt märgitud.

Muudatusettepanek 438
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teadva nõusoleku menetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) viide sellele kliinilisele katsele või 
nendele kliinilistele katsetele, mida on 
kavas oluliselt muuta;

(a) viide sellele kliinilisele katsele või 
nendele kliinilistele katsetele, mida on 
kavas oluliselt muuta, kasutades 
registreerimisnumbrit ELi portaalis;

Or. en
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Selgitus

Selle abil oleks lihtsam teha kindlaks, millise katse muutmist kavandatakse ja jälgida 
protokolli muutmist.

Muudatusettepanek 440
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) viide sellele kliinilisele katsele või 
nendele kliinilistele katsetele, mida on 
kavas oluliselt muuta;

(a) viide sellele kliinilisele katsele või 
nendele kliinilistele katsetele, mida on 
kavas oluliselt muuta, kasutades katse 
registreerimise üldnumbrit või 
registreerimisnumbrit ELi portaalis;

Or. en

Selgitus

Katse registreerimise üldnumbri või ELi portaalis registreerimise numbri kasutamine 
hõlbustab asjaomase katse ja kavandatava muudatuse kindlakstegemist.

Muudatusettepanek 441
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kliiniline katse on tehtud väljaspool 
ELi, peab see vastama käesoleva 
määrusega samaväärsetele põhimõtetele nii 
katses osaleja õiguste ja ohutuse osas kui 
ka kliinilise katse käigus saadud andmete 
usaldusväärsuse ja stabiilsuse osas.

5. Kui kliiniline katse on tehtud väljaspool 
ELi, peab see vastama käesoleva 
määrusega samaväärsetele põhimõtetele nii 
katses osaleja õiguste ja ohutuse ja heaolu 
osas kui ka kliinilise katse käigus saadud 
andmete usaldusväärsuse ja stabiilsuse 
osas.

Or. en
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Selgitus

Vastavalt kavandatava määruse artiklile 3 ja Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsiooni,
mis käsitleb inimestega tehtavate meditsiiniliste katsete eetikapõhimõtteid (Seoul 2008) 
artiklile 6 tuleb seada esikohale üksikisikute ohutus, õigused ja heaolu.

Muudatusettepanek 442
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Taotlustoimikus esitatud kliiniliste 
katsete andmed toetuvad nendele 
kliinilistele katsetele, mis on kantud 
Maailma Terviseorganisatsiooni 
rahvusvaheliste kliiniliste katsete 
registreerimisplatvormi avalikku registrisse 
enne selle kliinilise katse algust, millele 
luba taotletakse.

6. Taotlustoimikus esitatud, patsientidega 
tehtud kliiniliste katsete andmed toetuvad 
nendele kliinilistele katsetele, mis on 
kantud Maailma Terviseorganisatsiooni 
jaoks andmete esitajana tegutseva 
rahvusvaheliste kliiniliste katsete 
registreerimisplatvormi avalikku registrisse 
enne selle kliinilise katse algust, millele 
luba taotletakse.

Or. en

Muudatusettepanek 443
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Taotlustoimikus esitatud kliiniliste 
katsete andmed toetuvad nendele 
kliinilistele katsetele, mis on kantud 
Maailma Terviseorganisatsiooni 
rahvusvaheliste kliiniliste katsete 
registreerimisplatvormi avalikku registrisse 
enne selle kliinilise katse algust, millele 
luba taotletakse.

6. Taotlustoimikus esitatud kliiniliste 
katsete andmed toetuvad nendele 
kliinilistele katsetele, mis on kantud 
Maailma Terviseorganisatsiooni 
rahvusvaheliste kliiniliste katsete 
registreerimisplatvormi avalikku 
registrisse.

Or. en
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Muudatusettepanek 444
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliiniliste katsete puhul, mis 
korraldatakse ainult ühes asjaomases 
liikmesriigis, võib taotlustoimiku keel olla 
üks asjaomase liikmesriigi ametlikest 
keeltest.

Or. fr

Muudatusettepanek 445
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Laienemise korral teise liikmesriiki 
kohaldatakse käesoleva artikli kolmandat 
lõiku.

Or. fr

Muudatusettepanek 446
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
IV a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV a peatükk 
TEAVE

Artikkel 27 a
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Juurdepääs teabele
1. Määrust (EÜ) nr 1049/2001 
kohaldatakse ravimiameti käsutuses 
olevate dokumentide suhtes.
2. Ravimiamet võtab vastu 
tegutsemiskorra määruse (EÜ) 
nr 1049/2001 rakendamiseks alates 
1. jaanuarist 2014.

Artikkel 27 b
Üldsuse juurdepääs kliiniliste uuringute 
aruannetele
Üldsusele tagatakse tasuta ja mugav 
juurdepääs ravimiameti andmebaasis 
hoitavatele kliinilistele andmetele, 
eelkõige kliiniliste uuringute aruannetele.
Sellel eesmärgil lisatakse kliinilisi katseid 
käsitlevatele kliiniliste uuringute 
aruannetele hüperlink.

Or. en

Muudatusettepanek 447
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 a
Üldsuse juurdepääs kliiniliste uuringute 

aruannetele
Üldsusele tagatakse tasuta ja mugav 
juurdepääs ravimiameti andmebaasis 
hoitavatele kliinilistele andmetele ja 
eelkõige kliiniliste uuringute andmetele.
Sellel eesmärgil lisatakse kliinilisi katseid 
käsitlevatele kliiniliste uuringute 
aruannetele hüperlink.

Or. en
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Selgitus

Paljud uuringud on näidanud, et kliiniliste uuringute aruannete lisamata jätmine 
süstemaatilistesse ülevaadetesse toob kaasa mittetäieliku tõendusbaasi ja kallutab järeldusi 
sekkumise mõju kohta.

Muudatusettepanek 448
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) eeldatav terapeutiline ja rahvatervisele 
ilmnev kasu õigustab võetavaid riske ning 
ebamugavusi;

a) eeldatav terapeutiline ja rahvatervisele 
ilmnev tulu õigustab võetavaid riske ning 
ebamugavusi;

Or. fr

Selgitus

Artikli 28 lõike 1 punkti a tuleks muuta. Tõlge ei ole sobiv.

Muudatusettepanek 449
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vastavust punktile a kontrollitakse 
pidevalt;

b) punktis a esitatud põhimõtetest tuleb 
kinni pidada kogu uuringu jooksul;

Or. fr

Selgitus

Pakutud prantsuskeelne tõlge ei tundu ladus. Muudatusettepanek on keeleline.

Muudatusettepanek 450
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) katses osaleja, või kui osaleja ei ole 
võimeline andma teadvat nõusolekut, siis 
tema seaduslik esindaja, on andnud 
teadva nõusoleku;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Tundub loogilisem paigutada see tingimus ümber ja asetada artikli 28 lõike 1 punkti d järele. 
Tegelikult peab praktikas enne teadva nõusoleku andmist kliinilises katses osalejat või tema 
seaduslikku esindajat nõuetekohaselt teavitama kliinilise katsega kaasnevatest eesmärkidest, 
riskidest ja ebamugavustest.

Muudatusettepanek 451
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) katses osaleja, või kui osaleja ei ole 
võimeline andma teadvat nõusolekut, siis 
tema seaduslik esindaja, on andnud teadva 
nõusoleku;

c) katses osaleja, või kui osaleja ei ole 
võimeline andma teadvat nõusolekut, siis 
tema seaduslik esindaja, on andnud teadva 
nõusoleku. Igal isikul, kellel palutakse 
kliinilises katses osaleda, on õigus 
osalemisest keelduda, ilma et sellega 
kaasneks vastutus või kahju kandmine;

Or. en

Muudatusettepanek 452
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) katses osaleja, või kui osaleja ei ole 
võimeline andma teadvat nõusolekut, siis 
tema seaduslik esindaja, on andnud teadva 
nõusoleku;

c) katses osaleja, või kui osaleja ei ole 
võimeline andma teadvat nõusolekut, siis 
tema seaduslik esindaja, on andnud 
vabatahtlikult teadva nõusoleku;

Or. en

Selgitus

Vastavalt Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsioonile, mis käsitleb inimestega tehtavate 
meditsiiniliste katsete eetikapõhimõtteid ja kavandatava määruse artikli 29 lõikele 1 tuleks 
kliinilises katses osalemise otsus teha vabatahtlikult.

Muudatusettepanek 453
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) katses osalejal või tema seaduslikul 
esindajal, kui osaleja ei ole võimeline 
andma teadvat nõusolekut, on olnud 
võimalus eelneval kohtumisel uurija või 
uuringumeeskonna liikmega saada 
selgitusi kliinilise katse eesmärkide, riskide 
ja ebamugavuste kohta ning tingimuste 
kohta, mille alusel katset teostatakse, ning 
teda on ühtlasi teavitatud õigusest lõpetada 
kliinilises katses osalemine kahju 
kandmata mis tahes ajal;

d) katses osalejal või tema seaduslikul 
esindajal, kui osaleja ei ole võimeline 
andma teadvat nõusolekut, on olnud 
võimalus eelneval kohtumisel uurija või 
tema esindajaga saada selgitusi kliinilise 
katse eesmärkide, riskide ja ebamugavuste 
kohta ning tingimuste kohta, mille alusel 
katset teostatakse, ning teda on ühtlasi 
teavitatud õigusest lõpetada kliinilises 
katses osalemine kahju kandmata mis tahes 
ajal;

Or. fr

Selgitus

Tuleb meenutada, et tegelikkuses võib uurija teha arstile või kellelegi teisele ülesandeks 
teavitada katses osalema nõustuvat isikut või tema seaduslikku esindajat ja taotlema nende 
nõusolekut. Näiteks Prantsusmaal on see seadusega lubatud.
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Muudatusettepanek 454
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) katses osalejal või tema seaduslikul 
esindajal, kui osaleja ei ole võimeline 
andma teadvat nõusolekut, on olnud 
võimalus eelneval kohtumisel uurija või 
uuringumeeskonna liikmega saada selgitusi 
kliinilise katse eesmärkide, riskide ja 
ebamugavuste kohta ning tingimuste kohta, 
mille alusel katset teostatakse, ning teda on 
ühtlasi teavitatud õigusest lõpetada 
kliinilises katses osalemine kahju 
kandmata mis tahes ajal;

d) katses osalejal või tema seaduslikul 
esindajal, kui osaleja ei ole võimeline 
andma teadvat nõusolekut, on olnud 
võimalus eelneval kohtumisel arstiga, kes 
on uurija või uuringumeeskonna liige,
saada selgitusi kliinilise katse eesmärkide, 
riskide ja ebamugavuste kohta ning 
tingimuste kohta, mille alusel katset 
teostatakse, ning teda on ühtlasi teavitatud 
õigusest lõpetada kliinilises katses 
osalemine kahju kandmata mis tahes ajal;

Or. en

Selgitus

Ainult arstil on vajalikud teadmised ja kogemused osalejate põhjalikuks teavitamiseks 
kliinilise katse riskidest ja ebamugavustest. Seetõttu peab teadva nõusoleku menetluse läbi 
viima kliinilise katse meeskonna liige, kes on kvalifitseeritud arst. 

Muudatusettepanek 455
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) katses osaleja või tema seaduslik 
esindaja, juhul kui osaleja ei ole 
võimeline andma teadvat nõusolekut, on 
andnud teadva nõusoleku;

Or. fr
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Selgitus

Teksti suurema selguse huvides peaks artikli 28 lõike 1 punktis c toodud tingimuse ümber 
paigutama. Tegelikult peab praktikas enne teadva nõusoleku andmist kliinilises katses 
osalejat või tema seaduslikku esindajat teavitama nõuetekohaselt kliinilise katsega 
kaasnevatest eesmärkidest, riskidest ja ebamugavustest.

Muudatusettepanek 456
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) eelnev vestlus uurijaga või 
uurimismeeskonna liikmega teadva 
nõusoleku saamiseks peab sisaldama 
kontrollimist, kas katses osaleja ja/või 
tema seaduslik esindaja on teabest hästi 
aru saanud, näiteks paludes neil endil 
teha saadud teabest kokkuvõtte;

Or. pt

Muudatusettepanek 457
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Katses osaleja võib lõpetada kliinilises 
katses osalemise kahju kandmata mis tahes 
ajal, tühistades oma teadva nõusoleku. 
Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne 
tühistamist toimunud katsete seaduslikkust.

3. Katses osaleja võib lõpetada kliinilises 
katses osalemise kahju kandmata mis tahes 
ajal, tühistades oma teadva nõusoleku. 
Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne 
tühistamist toimunud katsete seaduslikkust.
Nii nagu kogu kliinilise katsega seotud 
teavet, tuleb ka enne nõusoleku 
tühistamist kogutud andmeid salvestada, 
käidelda ja säilitada nii, et selle kohta 
saab täpselt aru anda, seda tõlgendada ja 
kontrollida, kuid samas oleks katses 
osalejaid käsitlevate andmete 
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konfidentsiaalsus kaitstud. 

Or. en

Muudatusettepanek 458
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Katses osaleja võib lõpetada kliinilises 
katses osalemise kahju kandmata mis tahes 
ajal, tühistades oma teadva nõusoleku. 
Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne 
tühistamist toimunud katsete seaduslikkust.

3. Katses osaleja võib lõpetada kliinilises 
katses osalemise kahju kandmata mis tahes 
ajal, tühistades oma teadva nõusoleku. 
Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne 
tühistamist toimunud katsete seaduslikkust. 
Andmeid, mis koguti osalejalt teadva 
nõusoleku saamise kuupäeva ja 
nõusoleku tagasivõtmise kuupäeva 
vahelisel ajal, võib katse raames töödelda, 
kui asjaomane isik ei ole selle vastu.

Or. fr

Muudatusettepanek 459
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Katses osaleja võib lõpetada kliinilises 
katses osalemise kahju kandmata mis tahes 
ajal, tühistades oma teadva nõusoleku. 
Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne 
tühistamist toimunud katsete seaduslikkust.

3. Katses osaleja võib lõpetada kliinilises 
katses osalemise vastutust või kahju 
kandmata mis tahes ajal, tühistades 
igasuguse põhjenduseta oma teadva 
nõusoleku. Nõusoleku tühistamine ei 
mõjuta enne tühistamist toimunud katsete 
seaduslikkust.

Or. en
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Muudatusettepanek 460
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Katses osaleja võib lõpetada kliinilises 
katses osalemise kahju kandmata mis tahes 
ajal, tühistades oma teadva nõusoleku. 
Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne 
tühistamist toimunud katsete seaduslikkust.

3. Katses osaleja või tema seaduslik 
esindaja võib lõpetada kliinilises katses 
osalemise kahju kandmata mis tahes ajal, 
tühistades oma teadva nõusoleku. 
Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne 
tühistamist toimunud katsete seaduslikkust.

Or. en

Selgitus

Piiratud teovõimega isikute kaitsetaset ei tohiks mingil tingimusel vähendada. Seetõttu 
peaksime jääma 2001/20 EÜ sõnastuse juurde.


