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Tarkistus 330
Roberta Angelilli

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
arvioitava hakemus omalla alueellaan 
seuraavien seikkojen osalta:

1. Rajoittamatta 6 artiklassa tarkoitetun 
osan I kattamien näkökohtien huomioon 
ottamista kunkin asianomaisen 
jäsenvaltion on arvioitava hakemus omalla 
alueellaan seuraavien seikkojen osalta:

Or. en

Tarkistus 331
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
arvioitava hakemus omalla alueellaan 
seuraavien seikkojen osalta:

Arvioinnin osat I ja II on suoritettava 
samanaikaisesti. Kunkin asianomaisen 
jäsenvaltion on arvioitava hakemus omalla 
alueellaan seuraavien seikkojen osalta:

Or. fr

Tarkistus 332
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) V luvussa esitettyjen tietoista 
suostumusta koskevien vaatimusten 
noudattaminen;

Poistetaan.



PE506.160v02-00 4/70 AM\929473FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Tällä ei ole kansallista merkitystä vaan yhteistä ja yhteisön kannalta relevanttia merkitystä. 
Siksi asia olisi parempi siirtää arviointiraportin osaan I.

Tarkistus 333
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) V luvussa esitettyjen tietoista 
suostumusta koskevien vaatimusten 
noudattaminen;

a) V luvussa esitettyjen, tutkittavien 
suojelua ja tietoista suostumusta koskevien 
vaatimusten noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 334
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) V luvussa esitettyjen tietoista 
suostumusta koskevien vaatimusten 
noudattaminen;

a) V luvussa esitettyjen, tutkittavien 
suojelua ja tietoista suostumusta koskevien 
vaatimusten noudattaminen;

Or. en

Perustelu

Eettisen arvioinnin rajaaminen ainoastaan siihen, että varmennetaan tietoista suostumusta 
koskeva menettely, ei riitä. Asetusehdotuksessa on otettava huomioon jäsenvaltioiden erot 
siinä, miten arvioidaan eettisesti tutkittavien suojelua. Tämä periaate sisältyy kansainvälisiin 
välineisiin, kuten Helsingin julistukseen ja Oviedon yleissopimukseen ihmisoikeuksista ja 
biolääketieteestä.
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Tarkistus 335
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kansallisten eettisten säännösten 
noudattaminen;

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa siltä, että eettisten toimikuntien roolia ei ole määritelty kovin selkeästi komission 
ehdotuksessa. On selvennettävä, että kliinisen lääketutkimuksen luvan saamiseksi arvioidaan 
myös eettisiä näkökulmia.

Tarkistus 336
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) direktiivin 95/46/EY noudattaminen; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä ei ole kansallista merkitystä vaan yhteistä ja yhteisön kannalta relevanttia merkitystä. 
Siksi asia olisi parempi siirtää arviointiraportin osaan I.

Tarkistus 337
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) tämän asetuksen 46 a artiklan 
noudattaminen;

Or. en

Perustelu

Tulosten painotus lääketutkimuksen koeasetelmassa (testaus lumelääkettä vastaan parempien 
tulosten saamiseksi) on epäeettistä tutkittavia kohtaan ja valitettavan yleinen ilmiö 
lääketutkimuksessa. Tieteen tosiasiallisen edistymisen varmistamiseksi uusia lääkkeitä tai 
nykyisten lääkkeiden alkuperäistarkoituksesta poikkeavan käytön testausta olisi verrattava 
parhaaseen näyttöön perustuvaan interventioon (46 a artikla). Lääkkeitä pitäisi testata 
lumelääkettä tai hoidotta jättämistä vastaan vain silloin, kun muuta hoitoa ei ole olemassa.

Tarkistus 338
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) sellaisten kansallisten säännösten 
noudattaminen, jotka tarjoavat paremman 
suojan kliinisiin lääketutkimuksiin 
osallistuville heikossa asemassa oleville 
henkilöille.

Or. fr

Perustelu

Heikossa asemassa olevien henkilöiden suojelemisen osalta on syytä palauttaa mieliin, että 
tässä asetuksessa on noudatettava jäsenvaltioiden antamia säännöksiä, jotka koskevat muita 
heikossa asemassa olevien henkilöiden ryhmiä, kuten raskaana olevia, synnyttäviä ja 
imettäviä naisia taikka vapausrangaistusta kärsiviä ihmisiä.

Tarkistus 339
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – h a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

h a) asianomaisen jäsenvaltion 
relevanttien eettisten vaatimusten 
noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 340
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
arvioitava kliinisten lääketutkimusten 
eettisyyttä kansallisten säännöstensä 
mukaisesti. Tätä varten asianomaisten 
jäsenvaltioiden on perustettava eettisiä 
toimikuntia. Kun on kyse 
monikeskustutkimuksista, asianomaisten 
jäsenvaltioiden on eettisten toimikuntien 
lukumäärästä riippumatta luotava 
menettely yhden ainoan lausunnon 
hyväksymiseksi.

Or. en

Tarkistus 341
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
saatava arviointinsa valmiiksi kymmenen
päivän kuluessa validointipäivästä. 
Jäsenvaltio voi perustelluista syistä pyytää 
toimeksiantajalta lisäselvityksiä 1 kohdassa 

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
saatava arviointinsa valmiiksi 
kahdenkymmenen päivän kuluessa 
validointipäivästä. Jäsenvaltio voi 
perustelluista syistä pyytää 
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tarkoitetuista seikoista ainoastaan 
kyseisenä ajanjaksona.

toimeksiantajalta lisäselvityksiä 1 kohdassa 
tarkoitetuista seikoista ainoastaan 
kyseisenä ajanjaksona.

Or. en

Tarkistus 342
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
toimeksiantajalle määräajan 
keskeyttämisestä EU-portaalin kautta.

Or. fr

Tarkistus 343
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli toimeksiantaja ei toimita 
lisäselvityksiä jäsenvaltion ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti vahvistaman
määräajan kuluessa, hakemus katsotaan 
peruutetuksi. Peruutus koskee ainoastaan 
asianomaista jäsenvaltiota.

Mikäli toimeksiantaja ei asianomaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä huolimatta toimita 
lisäselvityksiä ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti vahvistetun määräajan 
kuluessa, arvioitavana olevaa kliinistä 
lääketutkimusta koskeva hakemus 
katsotaan peruutetuksi. Peruutus koskee 
ainoastaan asianomaista jäsenvaltiota.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.
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Tarkistus 344
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi pidentää 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja määräaikoja viidellätoista 
päivällä eettisten toimikuntien kuulemista 
varten.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei mainita nimenomaisesti eettisiä toimikuntia, vaikka niillä on 
erittäin tärkeä rooli kliinisten lääketutkimusten eettisten näkökohtien arvioinnissa. Siksi 
tarvitaan erityinen viittaus eettisiin toimikuntiin sekä lisäaikaan, jotta menettelyn osana 
voidaan arvioida kunnolla eettisiä näkökohtia.

Tarkistus 345
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos asianomainen jäsenvaltio ei anna 
arviointiraporttiaan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetuissa määräajoissa, sen katsotaan 
hyväksyneen osan II.

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotus perustuu hiljaisen hyväksynnän periaatteeseen, joka otettiin käyttöön 
direktiivillä 2001/20/EY. Tätä periaatetta on ehdottomasti noudatettava, sillä sen avulla 
voidaan taata määräaikojen noudattaminen, mikä on keskeisen tärkeää, jotta innovatiiviset 
hoidot saadaan nopeasti käyttöön ja jotta unionissa tehtävien kliinisten tutkimusten 
kilpailukyky säilyy.
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Tarkistus 346
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Harvinaisten sairauksien alalla tehtävien 

kliinisten lääketutkimusten 
arviointiraportti

1. Harvinaislääkkeistä annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 141/20001 
määriteltyjen harvinaisten sairauksien 
tapauksessa suoritettavien kliinisten 
tutkimusten tapauksessa raportoivan 
jäsenvaltion on pyydettävä Euroopan 
lääkeviraston tieteelliseltä neuvoa-
antavalta työryhmältä 
asiantuntijalausunto kliinisen 
tutkimuksen kohteena olevasta 
sairaudesta tai sairausryhmästä sekä 
arvioinnin osaan II kuuluvista 
näkökohdista.
2. Asetuksen 7 artiklassa tarkoitettujen 
näkökohtien arvioimiseksi raportoivan
jäsenvaltion on ilmoitettava tieteellisen 
neuvoa-antavan työryhmän lausunnosta 
viipymättä asianomaisille jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Harvinaisten sairauksien tapauksessa hakemuksen arvioimiseksi tarvittava asiantuntemus on 
yleensä vähäistä kansallisella tasolla. Siksi tällaista asiantuntemusta voisi olla hyvä etsiä 
unionin tasolla. Jotta raportoivan jäsenvaltion ja asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
helpompi tehdä hakemuksesta asiantunteva arviointi, raportoivan jäsenvaltion olisi 
konsultoitava Euroopan lääkeviraston tieteellistä neuvoa-antavaa työryhmää, joka pystyy 
paremmin tarjoamaan tarvittavaa asiantuntemusta.

Tarkistus 347
Philippe Juvin
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kliinistä lääketutkimusta koskeva päätös Kliinistä lääketutkimusta koskeva 
lopullinen päätös

Or. fr

Tarkistus 348
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava toimeksiantajalle EU-portaalin 
kautta, onko kliiniselle lääketutkimukselle 
myönnetty lupa, onko sille myönnetty lupa 
tietyin edellytyksin vai onko lupa evätty.

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava toimeksiantajalle EU-portaalin 
kautta lopullisesta päätöksestään myöntää 
lupa kliiniselle lääketutkimukselle, 
myöntää sille lupa tietyin edellytyksin tai 
evätä lupa.

Or. fr

Tarkistus 349
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Ilmoitus on annettava yhdellä ainoalla 
päätöksellä kymmenen päivän kuluessa 
arviointipäivästä tai 7 artiklassa tarkoitetun 
arvioinnin viimeisestä päivästä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi.

Ilmoitus on annettava yhdellä ainoalla 
päätöksellä, joka jo sisältää asianomaisen 
eettisen toimikunnan näkökannat,
kymmenen päivän kuluessa 
arviointipäivästä tai 7 artiklassa tarkoitetun 
arvioinnin viimeisestä päivästä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi.



PE506.160v02-00 12/70 AM\929473FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 350
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lupaehdot voivat liittyä ainoastaan 
7 artiklan 1 kohdan kattamiin 
näkökohtiin. Lisävaatimuksia tai 
lisähyväksyntiä ei voida vaatia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 87 artiklan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Ehdollinen lupa on nyt esitetty liian epämääräisesti, ja asiaa on syytä täsmentää.

Tarkistus 351
Elena Oana Antonescu

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, asianomainen 
jäsenvaltio voi vastustaa raportoivan 
jäsenvaltion päätelmää ainoastaan 
seuraavin perustein:

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, asianomainen 
jäsenvaltio voi kieltäytyä hyväksymästä 
arviointiraportin osaa I ainoastaan 
seuraavin perustein:

Or. en

Tarkistus 352
Elena Oana Antonescu
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
näkökohtiin liittyvät tieteelliset perusteet;

Or. en

Tarkistus 353
Elena Oana Antonescu

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

Komission teksti Tarkistus

a b) tutkittavien turvallisuus erityisesti 
lääketutkimukseen mukaan ottamista tai 
osallistumisluvan epäämistä koskevien 
kriteerien suhteen sekä ehdotetussa 
kliinisessä lääketutkimuksessa 
toteutettaviksi tarkoitetut 
seurantamenetelmät;

Or. en

Tarkistus 354
Alda Sousa

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

Komission teksti Tarkistus

b a) 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun 
arviointiin perustuvat aiheelliset eettiset 
kysymykset;

Or. en
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Perustelu

Otetaan mukaan eettiset kysymykset, jotka perustuvat 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun 
arviointiin.

Tarkistus 355
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b b) eettinen toimikunta kieltäytyy 
hyväksymästä kliinisen lääketutkimuksen 
toteuttamista asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava jättäytyä pois kliinisestä lääketutkimuksesta, jos niillä on siihen 
eettisiä perusteita. Eettisen toimikunnan kielteinen päätös asianomaisessa jäsenvaltiossa 
tarkoittaa automaattisesti sitä, että kyseiselle lääketutkimukselle ei myönnetä lupaa tässä 
jäsenvaltiossa.

Tarkistus 356
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli jäsenvaltio vastustaa päätelmää 
toisen alakohdan a alakohdan perusteella, 
sen on annettava eriävä kantansa tiedoksi 
ja esitettävä tieteellisiin ja 
sosioekonomisiin tosiseikkoihin 
pohjautuvat yksityiskohtaiset perustelut 
sekä tiivistelmä niistä EU-portaalin kautta 
komissiolle, kaikille jäsenvaltioille ja 

Mikäli jäsenvaltio vastustaa raportoivan 
jäsenvaltion päätelmää, sen on annettava 
eriävä kantansa tiedoksi EU-portaalin 
kautta komissiolle, kaikille jäsenvaltioille 
ja toimeksiantajalle.
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toimeksiantajalle.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille aiheutuisi lyhyen määräajan vuoksi kohtuuton rasite.

Tarkistus 357
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli jäsenvaltio vastustaa päätelmää 
toisen alakohdan a alakohdan perusteella, 
sen on annettava eriävä kantansa tiedoksi 
ja esitettävä tieteellisiin ja 
sosioekonomisiin tosiseikkoihin 
pohjautuvat yksityiskohtaiset perustelut 
sekä tiivistelmä niistä EU-portaalin kautta 
komissiolle, kaikille jäsenvaltioille ja 
toimeksiantajalle.

Mikäli jäsenvaltio vastustaa raportoivan 
jäsenvaltion päätelmää toisen alakohdan 
a alakohdan perusteella, sen on annettava 
eriävä kantansa tiedoksi ja esitettävä 
tieteellisiin ja sosioekonomisiin 
tosiseikkoihin pohjautuvat 
yksityiskohtaiset perustelut sekä tiivistelmä 
niistä EU-portaalin kautta komissiolle, 
kaikille jäsenvaltioille ja toimeksiantajalle.

Or. fr

Tarkistus 358
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli jäsenvaltio vastustaa päätelmää 
toisen alakohdan a alakohdan perusteella, 
sen on annettava eriävä kantansa tiedoksi 
ja esitettävä tieteellisiin ja 
sosioekonomisiin tosiseikkoihin 
pohjautuvat yksityiskohtaiset perustelut 
sekä tiivistelmä niistä EU-portaalin kautta 
komissiolle, kaikille jäsenvaltioille ja 

Mikäli jäsenvaltio vastustaa päätelmää 
toisen alakohdan a alakohdan perusteella, 
sen on annettava eriävä kantansa tiedoksi 
ja esitettävä tieteellisiin ja 
sosioekonomisiin tosiseikkoihin 
pohjautuvat yksityiskohtaiset perustelut 
sekä tiivistelmä niistä EU-portaalin kautta 
komissiolle, kaikille jäsenvaltioille ja 
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toimeksiantajalle. toimeksiantajalle. Vastustamisen syyt on 
julkistettava.

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltio vastustaa päätelmää toisen alakohdan a alakohdan perusteella, sen olisi 
julkistettava asia, jotta varmistetaan avoimuus ja turvataan yleisön oikeus saada tieto 
päätöksestä, joka liittyy tutkimusluvan epäämiseen kansallisella tasolla.

Tarkistus 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

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä ja 
toisessa alakohdassa säädetään, 
osallistuvien jäsenvaltioiden on muun 
ristiriidan tapauksessa pyrittävä sopimaan 
päätelmästä. Jos päätelmästä ei päästä 
sopimukseen, komissio tekee päätöksen 
päätelmästä kuultuaan osallistuvia 
jäsenvaltioita sekä tarvittaessa Euroopan 
lääkevirastoa.

Or. en

Perustelu

Raportoivan jäsenvaltion päätös on muita jäsenvaltioita sitova. Raportoiva jäsenvaltio 
saattaa kannattaa kliinistä lääketutkimusta, vaikka osallistuvien jäsenvaltioiden enemmistön 
viranomaiset ja eettiset toimikunnat olisivat eri mieltä. Vaikka viranomaiset ja eettiset 
toimikunnat pyrkivät yhdessä sopimukseen, on oltava mahdollisuus ratkaista ristiriidat. 
Komissio on vastuussa parlamentille ja neuvostolle, joten sillä on raportoivaa jäsenvaltioita 
paremmat valtuudet tehdä tällainen päätös. Tarvittava lisäaika on hyväksyttävä, koska sitä 
käytetään vain poikkeustilanteissa.
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Tarkistus 360
Philippe Juvin, Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mikäli jäsenvaltio vastustaa 
raportoivan jäsenvaltion päätelmää 
2 kohdan a ja b alakohdan perusteella, 
kliinistä lääketutkimusta ei tehdä 
asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdottamassa tekstissä (8 artiklan 2 kohta) asianomaiselle jäsenvaltiolle annetaan 
mahdollisuus vastustaa raportoivan jäsenvaltion päätöstä myöntää lupa lääketutkimukseen, 
muttei ilmoiteta, mitä siitä seuraa. Tarkistuksella täsmennetään, että tällaisessa tapauksessa 
jäsenvaltio voi sanoutua irti raportoivan jäsenvaltion päätelmästä, jolloin lääketutkimusta ei 
voida tehdä asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 361
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli kliininen lääketutkimus on 
arviointiraportin osan I osalta 
hyväksyttävissä tai hyväksyttävissä tietyin 
edellytyksin, asianomaisen jäsenvaltion on 
sisällytettävä päätökseensä 
arviointiraportin osasta II antamansa 
päätelmä.

3. Mikäli kliininen lääketutkimus on 
arviointiraportin osan I osalta 
hyväksyttävissä tai hyväksyttävissä tietyin 
edellytyksin, asianomaisen jäsenvaltion on 
sisällytettävä päätökseensä 
arviointiraportin osasta II antamansa 
päätelmä. Asianomaisen jäsenvaltion on 
toimitettava arviointiraportin osa I ja osa 
II päätelmineen toimeksiantajalle.

Or. en
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Perustelu

Arviointiraportin molempien osien toimittaminen selkeyttää arviointiprosessia.

Tarkistus 362
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos asianomainen jäsenvaltio ei 
myönnä lupaa osaan II kuuluvien 
seikkojen osalta, toimeksiantaja voi yhden 
kerran hakea päätökseen muutosta 
asianomaiselta jäsenvaltiolta 77 artiklassa 
tarkoitetun EU-portaalin kautta. 
Toimeksiantajalla on seitsemän päivää 
aikaa toimittaa lisäselvityksiä. 
Asianomaisen jäsenvaltion on arvioitava 
hakemus toistamiseen omalla alueellaan 
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
seikkojen osalta ja otettava huomioon 
toimeksiantajan toimittamat 
lisäselvitykset.
Asianomaisen jäsenvaltion on saatava 
arviointinsa valmiiksi seitsemän päivän 
kuluessa lisäselvitysten toimituspäivästä. 
Jos asianomainen jäsenvaltio ei myönnä 
lupaa tai ei anna päätelmää osasta II 
seitsemän päivän määräajassa, hakemus 
katsotaan lopullisesti hylätyksi eikä 
kliinistä lääketutkimusta voida tehdä 
asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella luodaan toimeksiantajille mahdollisuus valittaa osan II arviointimenettelyssä 
tehdystä päätöksestä. Tämän mahdollisuuden ansiosta toimeksiantaja voi perustella tai 
selittää vielä kerran osaan II kuuluvia kliinisen lääketutkimuksen seikkoja asianomaiselle 
jäsenvaltiolle. Jottei arviointimenettely viivästyisi kohtuuttomasti, valitusmahdollisuuden 
vastapainona on hiljaisen hyväksynnän periaate.
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Tarkistus 363
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
ilmoittanut päätöksestään toimeksiantajalle 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
arviointiraportin osan I päätelmä katsotaan 
asianomaisen jäsenvaltion päätökseksi 
kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksesta.

4. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa ilmoittanut 
päätöksestään toimeksiantajalle 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa, 
arviointiraportin osan I päätelmä katsotaan 
asianomaisen jäsenvaltion päätökseksi 
kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksesta edellyttäen, että 
tutkimus katsotaan 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti alhaisen interventioasteen 
kliiniseksi lääketutkimukseksi.

Or. en

Perustelu

Tämän kohdan mukaisesta kliinisten lääketutkimusten hiljaisesta hyväksynnästä 
(arviointiraportin osan I päätelmä katsotaan asianomaisen jäsenvaltion päätökseksi kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemuksesta) aiheutuu suurempi riski tutkittaville, joten se olisi 
rajoitettava alhaisen interventioasteen kliinisiin lääketutkimuksiin.

Tarkistus 364
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
ilmoittanut päätöksestään toimeksiantajalle 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa,
arviointiraportin osan I päätelmä 
katsotaan asianomaisen jäsenvaltion 
päätökseksi kliinisen lääketutkimuksen 

4. Asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava päätöksestään 
toimeksiantajalle 1 kohdassa tarkoitetun 
määräajan kuluessa. Kliininen 
lääketutkimus voidaan aloittaa vasta kun 
asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut 
toimeksiantajalle EU-portaalin kautta, 
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lupahakemuksesta. että kliiniselle lääketutkimukselle on 
myönnetty lupa.

Or. en

Tarkistus 365
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianomainen jäsenvaltio ei voi pyytää 
toimeksiantajalta lisäselvityksiä 
arviointipäivän jälkeen.

5. Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää 
toimeksiantajalta lisäselvityksiä 
arviointipäivän jälkeen valvoakseen 
jatkuvasti ihmisillä tehtävän kliinisen 
tutkimuksen etiikkaa ja turvallisuutta.

Or. sl

Tarkistus 366
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Ilmoituspäivän jälkeen tehty 
lisäarviointi tai päätös ei estä 
toimeksiantajaa aloittamasta kliinistä 
lääketutkimusta, ellei asianomainen 
jäsenvaltio ole evännyt lupaa.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että kun jäsenvaltio on ilmoittanut päätöksensä, toimeksiantaja voi 
aloittaa kliinisen lääketutkimuksen.

Tarkistus 367
Philippe Juvin
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hakemuksen arvioijat Hakemusasiakirjojen osan I ja osan II
arvioijat

Or. fr

Tarkistus 368
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakemuksen validoivilla ja arvioivilla 
henkilöillä ei ole eturistiriitoja ja että he 
ovat riippumattomia toimeksiantajasta, 
tutkimuspaikkana toimivasta laitoksesta ja 
tutkimukseen osallistuvista tutkijoista sekä 
muusta mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakemuksen osan I ja osan II validoivilla 
ja arvioivilla henkilöillä ei ole eturistiriitoja 
ja että he ovat riippumattomia 
toimeksiantajasta ja tutkimukseen 
osallistuvista tutkijoista sekä muusta 
mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.

Or. fr

Tarkistus 369
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakemuksen validoivilla ja arvioivilla 
henkilöillä ei ole eturistiriitoja ja että he 
ovat riippumattomia toimeksiantajasta, 
tutkimuspaikkana toimivasta laitoksesta ja 
tutkimukseen osallistuvista tutkijoista sekä 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakemuksen validoivilla ja arvioivilla 
henkilöillä ei ole eturistiriitoja ja että he 
ovat riippumattomia toimeksiantajasta, 
tutkimuspaikkana toimivasta laitoksesta ja 
tutkimukseen osallistuvista tutkijoista sekä 
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muusta mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.

muusta mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta. Kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevia hakemuksia validoivien ja 
arvioivien henkilöiden nimet ja 
sidonnaisuudet on julkistettava.

Or. en

Perustelu

Suurempi avoimuus kliinisen lääketutkimuksen validointia ja arviointia koskevassa 
päätöksenteossa myötävaikuttaisi päätösten luotettavuuteen ja riippumattomuuteen ja 
vahvistaisi näin luottamusta kansallisen tason vastuullisia viranomaisia kohtaan.

Tarkistus 370
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakemuksen validoivilla ja arvioivilla 
henkilöillä ei ole eturistiriitoja ja että he 
ovat riippumattomia toimeksiantajasta, 
tutkimuspaikkana toimivasta laitoksesta ja 
tutkimukseen osallistuvista tutkijoista sekä 
muusta mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakemuksen validoivilla ja arvioivilla 
henkilöillä ei ole eturistiriitoja ja että he 
ovat riippumattomia toimeksiantajasta, 
tutkimuspaikkana toimivasta laitoksesta ja 
tutkimukseen osallistuvista tutkijoista sekä 
muusta mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta. Hakemuksia validoivien 
henkilöiden on mahdollisuuksien mukaan 
annettava EU-tietokannassa ilmoitus 
sidonnaisuuksistaan tai vakuutus siitä, 
ettei heillä ole sidonnaisuuksia.

Or. en

Tarkistus 371
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakemuksen validoivilla ja arvioivilla 
henkilöillä ei ole eturistiriitoja ja että he 
ovat riippumattomia toimeksiantajasta, 
tutkimuspaikkana toimivasta laitoksesta ja 
tutkimukseen osallistuvista tutkijoista sekä 
muusta mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakemuksen validoivilla ja arvioivilla 
henkilöillä ei ole eturistiriitoja ja että he 
ovat riippumattomia toimeksiantajasta, 
tutkimuspaikkana toimivasta laitoksesta ja 
tutkimukseen osallistuvista tutkijoista sekä 
muusta mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta. Hakemuksen validoivien ja 
arvioivien henkilöiden ansioluettelot ja 
ilmoitukset sidonnaisuuksista on 
julkaistava EU-portaalissa.

Or. en

Perustelu

Kliinisen lääketutkimuksen avoimuuden maksimoimiseksi on välttämätöntä julkistaa 
hakemuksen validoivien ja arvioivien henkilöiden ansioluettelot ja sidonnaisuusilmoitukset. 
Tämä on tehtävä EU-portaalin kautta, sillä portaali toimii ehdotuksen mukaan 
yhtymäkohtana koko menettelylle.

Tarkistus 372
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakemuksen validoivilla ja arvioivilla 
henkilöillä ei ole eturistiriitoja ja että he 
ovat riippumattomia toimeksiantajasta, 
tutkimuspaikkana toimivasta laitoksesta ja 
tutkimukseen osallistuvista tutkijoista sekä 
muusta mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.

1. Institutionaalinen arviointitoimikunta 
tai riippumaton eettinen toimikunta 
vastaa tässä luvussa tarkoitetusta 
arvioinnista. Jäsenvaltioiden on näiden 
toimikuntien kokoonpanosta ja tehtävistä 
annettujen sääntöjen mukaisesti
varmistettava, että hakemuksen validoivilla 
ja arvioivilla henkilöillä ei ole eturistiriitoja 
ja että he ovat riippumattomia 
toimeksiantajasta, tutkimuspaikkana 
toimivasta laitoksesta ja tutkimukseen 
osallistuvista tutkijoista sekä muusta 
mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.
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Or. en

Perustelu

Kuten edellä todettiin, eettinen arviointi on osa arviointia eikä sitä voida tehdä erillisenä.

Tarkistus 373
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arviointiin osallistuu kohtuullinen määrä
henkilöitä, joilla on yhdessä tarvittava 
pätevyys ja kokemus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osan II arviointiin osallistuu ryhmä
henkilöitä, joista vähintään puolet täyttää 
tämän asetuksen 46 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

Or. fr

Perustelu

Selvyyden vuoksi on muutettava 9 artiklan 2 kohtaa. Komission ehdottama sanamuoto ”joilla 
on yhdessä tarvittava pätevyys ja kokemus” on liian epämääräinen, ja sitä saatetaan tulkita 
eri tavoin.

Tarkistus 374
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arviointiin osallistuu kohtuullinen määrä 
henkilöitä, joilla on yhdessä tarvittava 
pätevyys ja kokemus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arviointiin osallistuu kohtuullinen määrä 
henkilöitä, joilla on yhdessä tarvittava 
pätevyys ja kokemus. Lisäksi on otettava 
huomioon asianomaisen eettisen 
toimikunnan näkökannat.

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

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arviointiin osallistuu kohtuullinen määrä 
henkilöitä, joilla on yhdessä tarvittava 
pätevyys ja kokemus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arviointiin osallistuu kohtuullinen määrä 
henkilöitä, mukaan lukien merkittävä 
määrä lääkäreitä, joilla on yhdessä 
tarvittava pätevyys ja kokemus.

Or. en

Tarkistus 376
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinnissa on otettava huomioon 
vähintään yhden sellaisen henkilön
näkökanta, jonka erityisala ei liity 
tieteeseen. Lisäksi on otettava huomioon 
vähintään yhden potilaan näkökanta.

3. Arvioinnissa on otettava huomioon 
eettisen toimikunnan näkökanta. On 
luotava menettelyt, joiden avulla 
toimeksiantaja voi valittaa päätöksestä. 
Komissio laatii nykyisten hyvien 
käytäntöjen pohjalta ohjeet potilaiden 
osallistumisesta.

Or. en

Perustelu

Hyvää kliinistä tutkimustapaa käsittelevän eurooppalaisen foorumin (EFGCP) järjestämissä 
tilaisuuksissa eettisten toimikuntien kanssa käydyissä keskusteluissa on todettu, että 
toimikuntien mielestä yleisluontoiset ilmaukset, kuten ”otettava huomioon”, ovat 
ympäripyöreitä, minkä vuoksi toimikunnat pelkäävät, että lupia myönnetään tutkimuksille, 
joista ne ovat antaneet kielteisen arvion. Siksi tarkistuksessa ehdotetaan asian selventämiseksi 
uutta sanamuotoa.
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Tarkistus 377
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinnissa on otettava huomioon 
vähintään yhden sellaisen henkilön 
näkökanta, jonka erityisala ei liity 
tieteeseen. Lisäksi on otettava huomioon 
vähintään yhden potilaan näkökanta.

3. Arvioinnissa on otettava huomioon 
vähintään yhden sellaisen henkilön 
näkökanta, jonka erityisala ei liity 
tieteeseen. Lisäksi on otettava huomioon 
vähintään yhden potilaan näkökanta. 
Jokaisen kliinisen lääketutkimuksen 
arvioinnissa on oltava mukana Helsingin 
julistuksessa ja lääkealan kansainvälisen 
harmonisointikonferenssin hyvän 
kliinisen tutkimustavan periaatteissa 
(ICH-GCP) tarkoitettu riippumaton 
eettinen toimikunta.

Or. en

Tarkistus 378
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinnissa on otettava huomioon 
vähintään yhden sellaisen henkilön
näkökanta, jonka erityisala ei liity 
tieteeseen. Lisäksi on otettava huomioon 
vähintään yhden potilaan näkökanta.

3. Arvioinnissa on otettava huomioon 
kansallisen tason riippumattoman eettisen 
toimikunnan näkökanta.

Or. es

Tarkistus 379
Andrés Perelló Rodríguez
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinnissa on otettava huomioon 
vähintään yhden sellaisen henkilön
näkökanta, jonka erityisala ei liity 
tieteeseen. Lisäksi on otettava huomioon 
vähintään yhden potilaan näkökanta.

3. Arvioinnissa on otettava huomioon 
eettisen toimikunnan näkökanta.

Or. es

Tarkistus 380
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio antaa vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
jäsenvaltioille eettisiä toimikuntia 
koskevia toimintaohjeita, jotta voidaan 
yhdenmukaistaa menettelyjä ja helpottaa 
lääketutkimusten suorittamista useissa 
jäsenvaltioissa tutkittavien turvallisuutta 
vaarantamatta.

Or. en

Perustelu

Komission olisi annettava eettisiä toimikuntia koskevia toimintaohjeita, jotka perustuvat 
jäsenvaltioiden parhaisiin käytäntöihin, jotta voidaan valtavirtaistaa jäsenvaltioiden yhteistyö 
ja helpottaa sitä.

Tarkistus 381
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Mikäli tutkittavat ovat alaikäisiä, 
kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksen arvioinnissa on 
kiinnitettävä erityishuomiota siihen, että 
arviointi perustuu pediatrian alan 
asiantuntemukseen tai että sitä varten on 
hankittu lisätietoja pediatrian alan 
kliinisistä, eettisistä ja psykososiaalisista 
kysymyksistä.

1. Mikäli tutkittavat ovat alaikäisiä, 
kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksen arvioinnissa on 
kiinnitettävä erityishuomiota siihen, että 
arviointi perustuu pediatrian alan 
asiantuntemukseen tai että sitä varten on 
hankittu lisätietoja pediatrian alan 
kliinisistä, eettisistä ja psykososiaalisista 
kysymyksistä lääkealan kansainvälisen 
harmonisointikonferenssin E11-
suuntaviivan ja EU:n eettisten suositusten 
(EC, 2008) mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Pediatrian alan kliinisten lääketutkimusten arvioinnissa viiteasiakirjoja ovat kansainvälisesti 
sovittu lääkealan harmonisointikonferenssin E11-suuntaviiva sekä Euroopan komission 
antamat suositukset.

Tarkistus 382
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mikäli tutkittavat kuuluvat muihin 
heikossa asemassa oleviin väestöryhmiin, 
mukaan lukien ikääntyneet, 
heikkokuntoiset ja dementoituneet 
henkilöt, kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksen arvioinnissa on 
kiinnitettävä erityishuomiota siihen, että 
arviointi perustuu asianomaisen alan 
ammattihenkilöiden asiantuntemukseen 
tai että sitä varten on hankittu lisätietoja 
asianomaisen alan kliinisistä, eettisistä ja 
psykososiaalisista kysymyksistä.

Or. en
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Tarkistus 383
Philippe Juvin, Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun kliinisessä lääketutkimuksessa 
on mukana muita tutkittavien ryhmiä, 
joita kansallisessa lainsäädännössä 
pidetään heikossa asemassa olevina,
kliinistä lääketutkimusta koskevaa 
hakemusta arvioidaan asianomaisten 
jäsenvaltioiden kansallisten säännösten 
perusteella.

Or. fr

Perustelu

Heikossa asemassa olevien henkilöiden suojelemisen osalta on syytä palauttaa mieliin, että 
tässä asetuksessa on noudatettava jäsenvaltioiden antamia säännöksiä, jotka koskevat muita 
heikossa asemassa olevien henkilöiden ryhmiä, kuten raskaana olevia, synnyttäviä ja 
imettäviä naisia taikka vapausrangaistusta kärsiviä ihmisiä.

Tarkistus 384
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mikäli tutkittavat kuuluvat muihin 
heikossa asemassa oleviin väestöryhmiin, 
kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksen arvioinnissa on 
kiinnitettävä erityishuomiota siihen, että 
arviointi perustuu kyseessä olevaa 
sairautta koskevaan asiantuntemukseen 
tai tutkittavan terveydentilaan tai 
sosiaalisiin olosuhteisiin tai että sitä 
varten on hankittu lisätietoja 



PE506.160v02-00 30/70 AM\929473FI.doc

FI

asianomaisen alan kliinisistä, eettisistä ja 
psykososiaalisista erityiskysymyksistä.

Or. es

Tarkistus 385
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mikäli kansalliset säännökset 
tutkittavan suojelusta kliinisessä 
lääketutkimuksessa ovat tämän asetuksen 
säännöksiä kattavampia, sovelletaan 
parhaan suojan antavia säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltiossa sovelletaan kattavampia säännöksiä (esim. raskaana olevia naisia koskevat 
säännökset Ranskassa), niitä olisi voitava soveltaa edelleen, kuten säädetään direktiivin 
2001/20/EY 3 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus 386
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mikäli kansalliset säännökset 
tutkittavan suojelusta kliinisessä 
lääketutkimuksessa ovat tämän asetuksen 
säännöksiä kattavampia, sovelletaan 
parhaan suojan antavia säännöksiä.

Or. en
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Perustelu

Jos on annettu kansallisia erityissäännöksiä heikossa asemassa olevien väestöryhmien
suojelusta, niitä olisi noudatettava.

Tarkistus 387
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Ainoastaan arviointiraportin osaan I 

kuuluvia seikkoja koskevien hakemusten 
toimittaminen ja arviointi

Toimeksiantajan pyynnöstä kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemus, sen 
arviointi ja sitä koskeva päätös voidaan 
rajata koskemaan ainoastaan 
arviointiraportin osaan I kuuluvia 
seikkoja.
Arviointiraportin osaan I kuuluvia 
seikkoja koskevasta päätöksestä 
ilmoittamisen jälkeen toimeksiantaja voi 
toimittaa lupahakemuksen, joka koskee 
ainoastaan arviointiraportin osaan II 
kuuluvia seikkoja. Tällöin hakemus 
arvioidaan 7 artiklan mukaisesti ja 
asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
arviointiraportin osaa II koskevasta 
päätöksestään 8 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Arviointiraportissa ei pitäisi erottaa toisistaan tieteellistä ja eettistä arviointia. Näin 
kuitenkin käy, jos on mahdollista jakaa arviointimenettely kahteen osaan ja kierretään 
vaatimus tehdä arviointi 6 artiklan mukaisesti.
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Tarkistus 388
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Arvioinnin osat I ja II on suoritettava 
samanaikaisesti.

Or. fr

Tarkistus 389
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantajan pyynnöstä kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemus, sen 
arviointi ja sitä koskeva päätös voidaan 
rajata koskemaan ainoastaan 
arviointiraportin osaan I kuuluvia seikkoja.

Toimeksiantajan pyynnöstä kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemus voidaan 
rajata koskemaan ainoastaan 
arviointiraportin osaan I kuuluvia seikkoja.

Or. en

Tarkistus 390
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Arviointiraportin osaan I kuuluvia 
seikkoja koskevasta päätöksestä 
ilmoittamisen jälkeen toimeksiantaja voi 
toimittaa lupahakemuksen, joka koskee 
ainoastaan arviointiraportin osaan II 
kuuluvia seikkoja. Tällöin hakemus 
arvioidaan 7 artiklan mukaisesti ja 

Arviointiraportin osaan I kuuluvia seikkoja 
koskevasta päätöksestä ilmoittamisen 
jälkeen toimeksiantajan on toimitettava 
lupahakemus, joka koskee ainoastaan 
arviointiraportin osaan II kuuluvia 
seikkoja. Tällöin hakemus arvioidaan 7 
artiklan mukaisesti ja asianomaisen 
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asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
arviointiraportin osaa II koskevasta 
päätöksestään 8 artiklan mukaisesti.

jäsenvaltion on ilmoitettava 
arviointiraportin osaa II koskevasta 
päätöksestään 8 artiklan mukaisesti. Jos 
jompaakumpaa hakemusasiakirjojen 
osista I ja II ei hyväksytä, kliiniselle 
lääketutkimukselle ei myönnetä lupaa.

Or. en

Perustelu

Ehdotus tekee hakemuksen osan II vapaaehtoiseksi, sillä toimeksiantaja ”voi toimittaa 
lupahakemuksen” (tai olla toimittamatta lupahakemusta), joka koskee arviointiraportin osaan 
II kuuluvia seikkoja. Jos toimeksiantaja päättää olla toimittamatta lupahakemusta, päätös 
perustuisi ainoastaan osan I arviointiin. Tämä jättäisi arvioinnin ulkopuolelle tärkeitä eettisiä 
näkökohtia, jotka kuuluvat osaan II, mikä ei olisi hyväksyttävää. Virke lisätään oikeudellisen 
selkeyden vuoksi.

Tarkistus 391
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Jäsenvaltioiden on laitettava kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevat hakemukset 
tärkeysjärjestykseen, jotta voidaan 
mahdollisuuksien mukaan tehostaa 
määräaikoja silloin kun kliininen 
lääketutkimus koskee harvinaista tai 
erittäin harvinaista sairautta ja kun 
tutkimukseen liittyy merkittävä 
hallinnollinen rasite sen johdosta, että 
potilasmäärät ovat erittäin pieniä. 
Harvinaiset ja erittäin harvinaiset 
sairaudet ovat määritelmänsä mukaisesti 
heikentymistä aiheuttavia ja usein henkeä 
uhkaavia vakavia sairauksia, joista 
harvinaisten sairauksien esiintyvyys 
unionissa on vähemmän kuin 5/10 000 ja 
erittäin harvinaisten vähemmän kuin 
1/50 000.
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Or. en

Perustelu

Jotta voidaan parantaa niiden potilaiden asemaa, jotka kärsivät vakavista henkeä uhkaavista 
harvinaisista ja erittäin harvinaisista sairauksista, on syytä priorisoida tiettyjä 
tutkimushakemuksia sovituissa määräajoissa ja tämän asetuksen toimenpiteiden puitteissa.

Tarkistus 392
Edite Estrela

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän luvun soveltaminen ei rajoita 
toimeksiantajan mahdollisuutta toimittaa 
lupahakemus mille tahansa 
tarkoittamalleen asianomaiselle
jäsenvaltiolle hakemuksen hylkäämisen tai 
peruuttamisen jälkeen. Kyseinen hakemus 
katsotaan eri kliinistä lääketutkimusta 
koskevaksi uudeksi lupahakemukseksi.

Tämän luvun soveltaminen ei rajoita 
toimeksiantajan mahdollisuutta toimittaa 
lupahakemus mille tahansa 
tarkoittamalleen jäsenvaltiolle hakemuksen 
hylkäämisen tai peruuttamisen jälkeen. 
Kyseinen hakemus katsotaan eri kliinistä 
lääketutkimusta koskevaksi uudelleen 
toimitetuksi lupahakemukseksi. 
Hakemukseen on liitettävä mahdollinen 
aikaisempi arviointiraportti ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
näkökannat, ja siinä on tuotava esiin 
muutokset tai syyt, joiden perusteella 
hakemusasiakirjat toimitetaan uudelleen.

Or. en

Perustelu

Ehdotus antaisi toimeksiantajille mahdollisuuden valita itselleen edullisimmat sallivimmat 
jäsenvaltiot erityisesti silloin, kun alkuperäisessä lupahakemuksessa mukana olleet 
jäsenvaltiot pitivät kliinisen lääketutkimuksen tieteellisiä perusteluja kyseenalaisina. 
Vaatimus siitä, että uudelleen toimitettavaan lupahakemukseen on liitettävä aikaisemmat 
asiakirjat, on erittäin tärkeä turhan byrokratian ja päällekkäisen työn välttämiseksi.

Tarkistus 393
Philippe Juvin, Nora Berra
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän luvun soveltaminen ei rajoita 
toimeksiantajan mahdollisuutta toimittaa 
lupahakemus mille tahansa 
tarkoittamalleen asianomaiselle 
jäsenvaltiolle hakemuksen hylkäämisen tai 
peruuttamisen jälkeen. Kyseinen hakemus 
katsotaan eri kliinistä lääketutkimusta 
koskevaksi uudeksi lupahakemukseksi.

Toimeksiantaja voi toimittaa uuden 
lupahakemuksen mille tahansa 
tarkoittamalleen asianomaiselle 
jäsenvaltiolle hakemuksen hylkäämisen tai 
peruuttamisen jälkeen. Kyseinen hakemus 
katsotaan eri kliinistä lääketutkimusta 
koskevaksi uudeksi lupahakemukseksi. 
Uudessa hakemuksessa on kuitenkin 
esitettävä ensimmäisen lupahakemuksen 
hylkäämisen tai peruuttamisen syyt sekä 
muutokset, joita on tehty suhteessa 
alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus estää, että toimeksiantaja esittää jo hylätyn tai peruutetun 
hakemuksen toisessa jäsenvaltiossa kertomatta ensin ensimmäisestä hylkäämisestä tai 
peruuttamisesta ja sen syistä ja tekemättä vaadittuja parannuksia.

Tarkistus 394
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Hakemus voidaan toimittaa vasta 
alkuperäisen lupapäätöksen ilmoituspäivän 
jälkeen.

Hakemus voidaan toimittaa vasta kaikkien 
asianomaisten jäsenvaltioiden
alkuperäisen lupapäätöksen ilmoituspäivän 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Alkuperäisen lupapäätöksen ilmoituspäiviä tulee olemaan useampia, koska kukin jäsenvaltio 
ilmoittaa niistä erikseen. Päätökset ilmoitetaan luultavasti lähes samanaikaisesti tai vain 
muutaman päivän välein. Koska alkuperäisen lupapäätöksen määräajat ovat kovin lyhyitä, on 
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parempi pitää prosessi yksinkertaisena, lyhyenä ja järjestelmällisenä olemalla lisäämättä 
uusia jäsenvaltioita ennen kuin alkuperäinen menettely on saatu päätökseen.

Tarkistus 395
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hakemus voidaan toimittaa vasta 
alkuperäisen lupapäätöksen ilmoituspäivän 
jälkeen.

Hakemus voidaan toimittaa vasta minkä 
tahansa jäsenvaltion alkuperäisen 
lupapäätöksen ilmoituspäivän jälkeen.

Or. en

Perustelu

Monikansallisen kliinisen lääketutkimuksen helpottamiseksi toimeksiantajilla olisi oltava 
oikeus laajentaa tutkimus uuteen jäsenvaltioon sen jälkeen, kun mikä tahansa asianomaisista 
jäsenvaltioista on tehnyt lupapäätöksen ensimmäisellä kierroksella.

Tarkistus 396
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Alkuperäisen hyväksymismenettelyn
raportoiva jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona myös 1 kohdassa tarkoitetun 
hakemuksen osalta.

2. Mikäli alkuperäisellä 
hyväksymismenettelyllä oli raportoiva 
jäsenvaltio, se toimii raportoivana 
jäsenvaltiona myös 1 kohdassa tarkoitetun 
hakemuksen osalta.

Or. en

Perustelu

Näin voidaan varmistaa, että alkuperäisen hyväksymismenettelyn raportoiva jäsenvaltio on 
kliinisen tutkimuksen jatkamista koskevan menettelyn raportoiva jäsenvaltio. Raportoiva 
jäsenvaltio olisi nimitettävä vain, jos vähintään kolme jäsenvaltiota osallistuu hakemukseen. 
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Kliinistä tutkimusta ei pitäisi laajentaa vain yhden tai kahden jäsenvaltion hyväksymän 
tutkimuksen perusteella.

Tarkistus 397
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 25 päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksen 
toimittamispäivästä alhaisen
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa;

a) 25 päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksen 
toimittamispäivästä sellaisten pienen ja 
keskisuuren riskin kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa, joissa 
käytetään hoitoja, joiden tueksi on 
riittävästi julkaistua tutkimusnäyttöä 
ja/tai vakiintuneita hoitosuosituksia;

Or. en

Perustelu

Nopeutettu menettely pienen riskin lääketutkimuksia varten.

Tarkistus 398
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 35 päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksen 
toimittamispäivästä muiden kliinisten 
lääketutkimusten kuin alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa;

b) 35 päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksen 
toimittamispäivästä sellaisten muiden 
kliinisten lääketutkimusten kuin pienen ja 
keskisuuren riskin kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa, joissa 
käytetään hoitoja, joiden tueksi on 
riittävästi julkaistua tutkimusnäyttöä 
ja/tai vakiintuneita hoitosuosituksia;
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Or. en

Perustelu

Nopeutettu menettely pienen riskin lääketutkimuksia varten.

Tarkistus 399
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 40 päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksen 
toimittamispäivästä sellaisten kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa, joissa on 
kyse pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävästä tutkimuslääkkeestä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 400
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) eettinen toimikunta hylkää kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamista koskevan 
hakemuksen.

Or. en
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Tarkistus 401
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

Osan I osalta päivitetty arviointiraportti 
on toimitettava EU-portaalin kautta ja 
asetettava yleisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 402
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 403
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli lisäselvitysten vastaanottamisen 
ajankohtana 4 kohdassa tarkoitetun 
päätöksen ilmoittamisen määräaikaa on 
jäljellä vähemmän kuin kolme päivää 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa ja vähemmän 
kuin viisi päivää muiden kuin alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa, jäljellä oleva 
määräaika pidennetään ensimmäisessä 
tapauksessa kolmeen ja jälkimmäisessä 
tapauksessa viiteen päivään.

Mikäli lisäselvitysten vastaanottamisen 
ajankohtana 4 kohdassa tarkoitetun 
päätöksen ilmoittamisen määräaikaa on 
jäljellä vähemmän kuin kolme päivää 
sellaisten pienen ja keskisuuren riskin
kliinisten lääketutkimusten tapauksessa, 
joissa käytetään hoitoja, joiden tueksi on 
riittävästi julkaistua tutkimusnäyttöä 
ja/tai vakiintuneita hoitosuosituksia, ja 
vähemmän kuin viisi päivää sellaisten
muiden kuin pienen ja keskisuuren riskin
kliinisten lääketutkimusten tapauksessa, 
joissa käytetään hoitoja, joiden tueksi on 
riittävästi julkaistua tutkimusnäyttöä 
ja/tai vakiintuneita hoitosuosituksia, 
jäljellä oleva määräaika pidennetään 
ensimmäisessä tapauksessa kolmeen ja 
jälkimmäisessä tapauksessa viiteen 
päivään.

Or. en

Tarkistus 404
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Osan I osalta päivitetty arviointiraportti 
on toimitettava EU-portaalin kautta EU-
tietokantaan ja asetettava yleisesti 
saataville.

Or. en
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Perustelu

Avoimuus vahvistaa kansalaisten luottamusta kliinisen lääketutkimuksen lupamenettelyihin.

Tarkistus 405
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Uuden asianomaisen jäsenvaltion on 
arvioitava arviointiraportin osaa II 
koskevat seikat omalla alueellaan 
10 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun 
hakemuksen toimittamispäivästä. 
Kyseisenä ajanjaksona jäsenvaltio voi 
perustelluista syistä pyytää 
toimeksiantajalta lisäselvityksiä 
arviointiraportin osaan II kuuluvista 
seikoista siltä osin kuin ne koskevat sen 
aluetta.

7. Uuden asianomaisen jäsenvaltion on 
arvioitava arviointiraportin osaa II 
koskevat seikat omalla alueellaan 
10 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun 
hakemuksen toimittamispäivästä. 
Kyseisenä ajanjaksona jäsenvaltio voi 
pyytää toimeksiantajalta lisäselvityksiä 
arviointiraportin osaan II kuuluvista 
seikoista siltä osin kuin ne koskevat sen 
aluetta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita ei pitäisi vaatia perustelemaan selvitys- ja lisätietopyyntöjään.

Tarkistus 406
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Mikäli uusi asianomainen jäsenvaltio ei 
ole ilmoittanut päätöksestään 
toimeksiantajalle 3 kohdassa tarkoitetun 
asiaankuuluvan määräajan kuluessa, 
arviointiraportin osan I päätelmä 

10. Mikäli uusi asianomainen jäsenvaltio ei 
ole ilmoittanut päätöksestään 
toimeksiantajalle 3 kohdassa tarkoitetun 
asiaankuuluvan määräajan kuluessa, uuden 
asianomaisen jäsenvaltion on annettava 
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katsotaan uuden asianomaisen 
jäsenvaltion päätökseksi kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemuksesta.

EU-portaalin kautta selvitys ja 
ilmoitettava, milloin ilmoitus annetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi annettava lupa nimenomaisesti eikä hiljaisen hyväksynnän periaatteella, 
kuten direktiivissä 2001/20/EY. Jäsenvaltioille määräaikojen noudattamatta jättämisestä 
määrättävien seuraamusten olisi noudateltava seuraamuksia, joita komissio on ehdottanut 
määrättäväksi toimeksiantajille määräaikojen noudattamatta jättämisestä; ks. 34 artiklan 
3 kohdan toinen alakohta.

Tarkistus 407
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Toimeksiantaja ei voi toimittaa tämän 
artiklan mukaista hakemusta, jos kyseisen 
kliinisen lääketutkimuksen osalta on 
käynnissä III luvussa tarkoitettu menettely.

11. Toimeksiantaja ei voi toimittaa tämän 
artiklan mukaista hakemusta, jos kyseisen 
kliinisen lääketutkimuksen osalta on 
käynnissä III luvussa tarkoitettu menettely 
ja jos se liittyy arviointiraportin osaan I 
kuuluvaan seikkaan.

Or. en

Perustelu

Arviointiraportin osa II on kansallinen, joten osaa II koskeva käynnissä oleva huomattavan 
muutoksen menettely ei saisi estää uuden jäsenvaltion lisäämistä koskevan pyynnön 
jättämistä.

Tarkistus 408
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 11 kohta
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Komission teksti Tarkistus

11. Toimeksiantaja ei voi toimittaa tämän 
artiklan mukaista hakemusta, jos kyseisen 
kliinisen lääketutkimuksen osalta on 
käynnissä III luvussa tarkoitettu menettely.

11. Toimeksiantaja ei voi toimittaa tämän 
artiklan mukaista hakemusta, jos kyseisen 
kliinisen lääketutkimuksen osalta on 
käynnissä III luvussa tarkoitettu menettely 
ja jos se liittyy arviointiraportin osaan I 
kuuluvaan seikkaan.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan helpottaa monikansallisten kliinisten lääketutkimusten tekemistä, olisi voitava 
lisätä joustavasti uusia jäsenvaltioita. Toimeksiantajan olisi voitava lisätä uusia 
jäsenvaltioita, ellei tekeillä ole osaan I vaikuttavia huomattavia muutoksia.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Huomattava muutos voidaan panna 
täytäntöön vain, jos se on hyväksytty tässä 
luvussa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Huomattava muutos voidaan panna 
täytäntöön vain, jos se on hyväksytty tässä 
luvussa vahvistetun menettelyn mukaisesti 
ja jos riippumaton eettinen toimikunta on 
hyväksynyt sen ennen sen 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 410
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantajan on 35 artiklassa 
tarkoitettujen huomattavien muutosten 
tapauksessa toimitettava 
hakemusasiakirjat 15 päivän kuluessa 
päätöksestään keskeyttää tutkimus 
tilapäisesti tai lopettaa se.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 35 artiklassa tilapäinen keskeyttäminen tai ennenaikainen lopettaminen katsotaan 
huomattavaksi muutokseksi, mutta ei esitetä määräaikoja. Nykypuitteissa määräaika on 15 
päivää, ja se ehdotetaan säilytettäväksi.

Tarkistus 411
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Raportoivan jäsenvaltion on ilmoitettava 
toimeksiantajalle EU-portaalin kautta 
seuraavat seikat neljän päivän kuluessa 
hakemusasiakirjojen toimittamisesta:

2. Raportoivan jäsenvaltion on ilmoitettava
toimeksiantajalle EU-portaalin kautta 
seuraavat seikat kymmenen päivän 
kuluessa hakemusasiakirjojen 
toimittamisesta:

Or. en

Perustelu

Liian lyhyissä määräajoissa on se vaara, että jäsenvaltio ei pysty tutustumaan huolella 
arviointiasiakirjoihin. Esimerkiksi kliinisen lääketutkimuksen luokitteleminen alhaisen 
interventioasteen kliiniseksi lääketutkimukseksi edellyttää tutkimussuunnitelman 
yksityiskohtaista ja huolellista arviointia.

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

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Raportoivan jäsenvaltion on ilmoitettava 
toimeksiantajalle EU-portaalin kautta 
seuraavat seikat neljän päivän kuluessa 
hakemusasiakirjojen toimittamisesta:

2. Raportoivan jäsenvaltion on ilmoitettava 
toimeksiantajalle EU-portaalin kautta 
seuraavat seikat kymmenen päivän 
kuluessa hakemusasiakirjojen 
toimittamisesta:

Or. en

Perustelu

Neljä päivää ei riitä, sillä a ja c kohtia on tarkasteltava perusteellisesti.

Tarkistus 413
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) mikäli kyseessä on alhaisen 
interventioasteen kliininen lääketutkimus, 
onko se edelleen alhaisen 
interventioasteen kliininen lääketutkimus 
kyseisen huomattavan muutoksen jälkeen.

c) mikäli kyseessä on keskisuuren tai 
pienen riskin kliininen lääketutkimus, 
onko se edelleen keskisuuren tai pienen 
riskin kliininen lääketutkimus kyseisen 
huomattavan muutoksen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 414
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli raportoiva jäsenvaltio ei ole 
lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
hakemuksen kohteena olevan 
huomattavan muutoksen katsotaan 
koskevan arviointiraportin osaan I 
kuluvaa seikkaa, hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat ja, mikäli 
kyseessä on alhaisen interventioasteen 
kliininen lääketutkimus, se katsotaan 
alhaisen interventioasteen kliiniseksi 
lääketutkimukseksi myös kyseisen 
huomattavan muutoksen jälkeen.

3. Mikäli raportoiva jäsenvaltio ei ole 
lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
raportoivan jäsenvaltion on annettava 
EU-portaalin kautta selvitys ja 
ilmoitettava, milloin ilmoitus annetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi annettava lupa nimenomaisesti eikä hiljaisen hyväksynnän periaatteella, 
kuten direktiivissä 2001/20/EY. Jäsenvaltioille määräaikojen noudattamatta jättämisestä 
määrättävien seuraamusten olisi noudateltava seuraamuksia, joita komissio on ehdottanut 
määrättäväksi toimeksiantajille määräaikojen noudattamatta jättämisestä; ks. 34 artiklan 
3 kohdan toinen alakohta.

Tarkistus 415
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli raportoiva jäsenvaltio ei ole 
lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
hakemuksen kohteena olevan huomattavan 
muutoksen katsotaan koskevan 
arviointiraportin osaan I kuluvaa seikkaa, 
hakemuksen katsotaan sisältävän vaaditut 
asiakirjat ja, mikäli kyseessä on alhaisen 
interventioasteen kliininen lääketutkimus, 
se katsotaan alhaisen interventioasteen
kliiniseksi lääketutkimukseksi myös 

3. Mikäli raportoiva jäsenvaltio ei ole 
lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
hakemuksen kohteena olevan huomattavan 
muutoksen katsotaan koskevan 
arviointiraportin osaan I kuluvaa seikkaa, 
hakemuksen katsotaan sisältävän vaaditut 
asiakirjat ja, mikäli kyseessä on 
keskisuuren tai pienen riskin kliininen 
lääketutkimus, se katsotaan keskisuuren 
tai pienen riskin kliiniseksi 
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kyseisen huomattavan muutoksen jälkeen. lääketutkimukseksi myös kyseisen 
huomattavan muutoksen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 416
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli raportoiva jäsenvaltio ei ole 
lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
2 kohdan a–c alakohdan mukaisesti kolmen 
päivän kuluessa selvitysten tai täydennetyn 
hakemuksen vastaanottamisesta, 
hakemuksen katsotaan sisältävän vaaditut 
asiakirjat ja, mikäli kyseessä on alhaisen 
interventioasteen kliininen lääketutkimus, 
se katsotaan alhaisen interventioasteen 
kliiniseksi lääketutkimukseksi myös 
kyseisen huomattavan muutoksen jälkeen.

Mikäli raportoiva jäsenvaltio ei ole 
lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
2 kohdan a–c alakohdan mukaisesti kolmen 
päivän kuluessa selvitysten tai täydennetyn 
hakemuksen vastaanottamisesta, 
raportoivan jäsenvaltion on annettava 
EU-portaalin kautta selvitys ja 
ilmoitettava, milloin ilmoitus annetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi annettava lupa nimenomaisesti eikä hiljaisen hyväksynnän periaatteella, 
kuten direktiivissä 2001/20/EY. Jäsenvaltioille määräaikojen noudattamatta jättämisestä 
määrättävien seuraamusten olisi noudateltava seuraamuksia, joita komissio on ehdottanut 
määrättäväksi toimeksiantajille määräaikojen noudattamatta jättämisestä; ks. 34 artiklan 
3 kohdan toinen alakohta.

Tarkistus 417
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mikäli raportoiva jäsenvaltio katsoo, että Mikäli raportoiva jäsenvaltio katsoo, että 
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hakemus ei koske arviointiraportin osaan I 
kuuluvaa seikkaa, että hakemus on 
puutteellinen tai että alhaisen 
interventioasteen kliininen lääketutkimus 
ei ole huomattavan muutoksen jälkeen enää 
alhaisen interventioasteen kliininen 
lääketutkimus, vaikka toimeksiantaja niin 
esittää, sen on ilmoitettava tästä 
toimeksiantajalle EU-portaalin kautta ja 
annettava toimeksiantajalle enintään 
kuuden päivän määräaika selvitysten 
antamiseksi ja hakemuksen 
täydentämiseksi EU-portaalin kautta.

hakemus ei koske arviointiraportin osaan I 
kuuluvaa seikkaa, että hakemus on 
puutteellinen tai että keskisuuren tai 
pienen riskin kliininen lääketutkimus ei 
ole huomattavan muutoksen jälkeen enää 
keskisuuren tai pienen riskin kliininen 
lääketutkimus, vaikka toimeksiantaja niin 
esittää, sen on ilmoitettava tästä 
toimeksiantajalle EU-portaalin kautta ja 
annettava toimeksiantajalle enintään 
kuuden päivän määräaika selvitysten 
antamiseksi ja hakemuksen 
täydentämiseksi EU-portaalin kautta.

Or. en

Tarkistus 418
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat 
toimittaa raportoivalle jäsenvaltiolle 
hakemuksen kannalta oleellisia 
näkökantoja arviointipäivään saakka. 
Raportoivan jäsenvaltion on otettava nämä 
näkökannat asianmukaisesti huomioon ja 
kirjattava ne arviointiraporttiin.

Or. en

Perustelu

Hakemuksen arvioinnissa huomattavan muutoksen osalta olisi noudatettava samoja 
vaatimuksia kuin alkuperäisessä hakemuksessa.

Tarkistus 419
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Arviointiraportti on toimitettava EU-
portaalin kautta EU-tietokantaan ja 
asetettava julkisesti saataville.

Or. en

Perustelu

Arviointiraportit on julkaistava, jotta kansalaiset voivat luottaa lupamenettelyyn.

Tarkistus 420
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on annettava yhdellä ainoalla 
päätöksellä kymmenen päivän kuluessa 
arviointipäivästä.

Ilmoitus on annettava viidentoista päivän 
kuluessa arviointipäivästä yhdellä ainoalla 
päätöksellä, johon on jo sisällytetty 
asianomaisen eettisen toimikunnan 
näkökannat.

Or. en

Tarkistus 421
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

b a) eettinen toimikunta hylkää kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamista koskevan 
hakemuksen.

Or. en
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Tarkistus 422
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mikäli huomattava muutos on 
arviointiraportin osan I osalta 
hyväksyttävissä tai hyväksyttävissä tietyin 
edellytyksin, asianomaisen jäsenvaltion 
on sisällytettävä päätökseensä 
arviointiraportin osasta II antamansa 
päätelmä.

Or. en

Perustelu

Osaan I tehty huomattava muutos vaikuttaa osaan II, minkä vuoksi myös osa II on 
toimitettava uudelleenarvioitavaksi.

Tarkistus 423
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
hakemuksen kohteena olevan 
huomattavan muutoksen katsotaan 
koskevan arviointiraportin osaan II 
kuuluvaa seikkaa ja hakemuksen 
katsotaan sisältävän vaaditut asiakirjat.

2. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
asianomaisen jäsenvaltion on annettava 
EU-portaalin kautta selvitys ja 
ilmoitettava, milloin ilmoitus annetaan.

Or. en
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Perustelu

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi annettava lupa nimenomaisesti 
eikä hiljaisen hyväksynnän periaatteella, kuten direktiivissä 2001/20/EY. Jäsenvaltioille 
määräaikojen noudattamatta jättämisestä määrättävien seuraamusten olisi noudateltava 
seuraamuksia, joita komissio on ehdottanut määrättäväksi toimeksiantajille määräaikojen 
noudattamatta jättämisestä; ks. 34 artiklan 3 kohdan toinen alakohta.

Tarkistus 424
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
1 kohdan a–b alakohdan mukaisesti 
kolmen päivän kuluessa selvitysten tai 
täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, huomattavan 
muutoksen katsotaan koskevan 
arviointiraportin osaan II kuuluvaa 
seikkaa ja hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat.

Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 
1 kohdan a–b alakohdan mukaisesti 
kolmen päivän kuluessa selvitysten tai 
täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, asianomaisen 
jäsenvaltion on annettava EU-portaalin 
kautta selvitys ja ilmoitettava, milloin 
ilmoitus annetaan.

Or. en

Perustelu

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi annettava lupa nimenomaisesti 
eikä hiljaisen hyväksynnän periaatteella, kuten direktiivissä 2001/20/EY. Jäsenvaltioille 
määräaikojen noudattamatta jättämisestä määrättävien seuraamusten olisi noudateltava 
seuraamuksia, joita komissio on ehdottanut määrättäväksi toimeksiantajille määräaikojen 
noudattamatta jättämisestä; ks. 34 artiklan 3 kohdan toinen alakohta.

Tarkistus 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
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on annettava yhdellä ainoalla 
päätöksellä kymmenen päivän kuluessa 
validointipäivästä.

Ilmoitus on annettava yhdellä ainoalla 
päätöksellä kymmenen päivän kuluessa 
6 artiklan 4 kohdan mukaisesta 
arviointipäivästä.

Or. en

Perustelu

Osaan II kuuluvien seikkojen arviointi liittyy erottamattomasti osaan I kuuluviin seikkoihin. 
Esimerkiksi tutkittaville annettavien tietojen laajuus ja tutkittaville kuuluvat korvaukset ovat 
riippuvaisia riski-hyötysuhteesta. Jos osaan I on liitetty uusia vaatimuksia osan II 
suorittamisen jälkeen, uusi arviointi voi olla tarpeen osan I täydentämisen jälkeen. 
Määräaikaan esitetyllä tarkistuksella halutaan varmistaa, että osaan II kuuluvien seikkojen 
arviointi toimitetaan osaan I kuuluvien seikkojen arvioinnin loppuunsaattamisen jälkeen.

Tarkistus 426
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on annettava yhdellä ainoalla 
päätöksellä kymmenen päivän kuluessa 
validointipäivästä.

Ilmoitus on annettava yhdellä ainoalla 
päätöksellä, johon on jo sisällytetty 
asianomaisen eettisen toimikunnan 
näkökannat, viidentoista päivän kuluessa 
validointipäivästä.

Or. en

Tarkistus 427
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
ilmoittanut päätöksestään toimeksiantajalle 
5 ja 7 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa, huomattava muutos katsotaan 
hyväksytyksi.

7. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa ilmoittanut 
päätöksestään toimeksiantajalle 5 ja 7 
kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
huomattava muutos katsotaan hyväksytyksi
edellyttäen, että tutkimus katsotaan 
5 artiklan 2 kohdan mukaisesti alhaisen 
interventioasteen kliiniseksi 
lääketutkimukseksi.

Or. en

Perustelu

Tämän kohdan mukaisesta kliinisen lääketutkimuksen huomattavan muutoksen hiljaisesta 
hyväksynnästä aiheutuu suurempi riski tutkittaville, joten se olisi rajoitettava alhaisen 
interventioasteen kliinisiin lääketutkimuksiin.

Tarkistus 428
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
ilmoittanut päätöksestään toimeksiantajalle 
5 ja 7 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa, huomattava muutos katsotaan 
hyväksytyksi.

7. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
ilmoittanut päätöksestään toimeksiantajalle 
5 ja 7 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa, asianomaisen jäsenvaltion on 
annettava EU-portaalin kautta selvitys ja 
ilmoitettava, milloin ilmoitus annetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi annettava lupa nimenomaisesti eikä hiljaisen hyväksynnän periaatteella, 
kuten direktiivissä 2001/20/EY. Jäsenvaltioille määräaikojen noudattamatta jättämisestä 
määrättävien seuraamusten olisi noudateltava seuraamuksia, joita komissio on ehdottanut 
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määrättäväksi toimeksiantajille määräaikojen noudattamatta jättämisestä; ks. 34 artiklan 
3 kohdan toinen alakohta.

Tarkistus 429
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
arvioitava arviointiraportin osaan II 
kuuluvien seikkojen huomattava muutos 
omalla alueellaan kymmenen päivän 
kuluessa validointipäivästä.

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
arvioitava arviointiraportin osaan II 
kuuluvien seikkojen huomattava muutos 
omalla alueellaan kymmenen päivän 
kuluessa validointipäivästä 7 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Hakemuksen arvioinnissa osan II kattaman huomattavan muutoksen osalta olisi noudatettava 
samoja vaatimuksia kuin alkuperäisen hakemuksen osassa II.

Tarkistus 430
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
arvioitava arviointiraportin osaan II 
kuuluvien seikkojen huomattava muutos 
omalla alueellaan kymmenen päivän 
kuluessa validointipäivästä.

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
arvioitava arviointiraportin osaan II 
kuuluvien seikkojen huomattava muutos 
omalla alueellaan viidentoista päivän 
kuluessa validointipäivästä 7 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 431
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa asianomainen jäsenvaltio voi 
perustelluista syistä pyytää 
toimeksiantajalta huomattavaa muutosta 
koskevia lisäselvityksiä siltä osin kuin ne 
koskevat sen aluetta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa asianomainen jäsenvaltio voi 
pyytää toimeksiantajalta huomattavaa 
muutosta koskevia lisäselvityksiä siltä osin 
kuin ne koskevat sen aluetta.

Or. en

Perustelu

Asianomaista jäsenvaltiota ei pitäisi vaatia perustelemaan lisätietopyyntöjään.

Tarkistus 432
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on annettava yhdellä ainoalla 
päätöksellä kymmenen päivän kuluessa 
arviointipäivästä tai 22 artiklassa 
tarkoitetun arvioinnin viimeisestä päivästä 
sen mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi.

Ilmoitus on annettava yhdellä ainoalla 
päätöksellä, johon on jo sisällytetty 
asianomaisen eettisen toimikunnan 
näkökannat, viidentoista päivän kuluessa 
arviointipäivästä tai 22 artiklassa 
tarkoitetun arvioinnin viimeisestä päivästä 
sen mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi.

Or. en
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Tarkistus 433
Margrete Auken

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

Komission teksti Tarkistus

b a) eettinen toimikunta kieltäytyy 
hyväksymästä kliinisen lääketutkimuksen 
huomattavaa muutosta asianomaisessa 
jäsenvaltiossa;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava jättäytyä pois kliinisestä lääketutkimuksesta, johon toimeksiantaja 
on tehnyt huomattavan muutoksen, jos niillä on siihen eettisiä perusteita. Eettisen 
toimikunnan kielteinen päätös huomattavasta muutoksesta asianomaisessa jäsenvaltiossa 
tarkoittaa automaattisesti sitä, että kyseiselle lääketutkimukselle ei myönnetä lupaa tässä 
jäsenvaltiossa.

Tarkistus 434
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

b a) eettinen toimikunta kieltäytyy 
hyväksymästä kliinisen lääketutkimuksen 
huomattavaa muutosta.

Or. en

Tarkistus 435
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
ilmoittanut päätöksestään toimeksiantajalle 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
arviointiraportin osaan I kuuluvien 
seikkojen huomattavaa muutosta koskeva 
päätelmä katsotaan asianomaisen 
jäsenvaltion päätökseksi huomattavaa 
muutosta koskevasta lupahakemuksesta.

4. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa ilmoittanut 
päätöksestään toimeksiantajalle 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa, 
arviointiraportin osaan I kuuluvien 
seikkojen huomattavaa muutosta koskeva 
päätelmä katsotaan asianomaisen 
jäsenvaltion päätökseksi huomattavaa 
muutosta koskevasta lupahakemuksesta 
edellyttäen, että tutkimus on edelleen 
5 artiklan 2 kohdan mukaisesti alhaisen 
interventioasteen kliininen lääketutkimus.

Or. en

Perustelu

Tämän kohdan mukaisesta kliinisen lääketutkimuksen huomattavan muutoksen hiljaisesta 
hyväksynnästä aiheutuu suurempi riski tutkittaville, joten se olisi rajoitettava alhaisen 
interventioasteen kliinisiin lääketutkimuksiin.

Tarkistus 436
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
ilmoittanut päätöksestään toimeksiantajalle 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
arviointiraportin osaan I kuuluvien 
seikkojen huomattavaa muutosta koskeva 
päätelmä katsotaan asianomaisen 
jäsenvaltion päätökseksi huomattavaa 
muutosta koskevasta lupahakemuksesta.

4. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
ilmoittanut päätöksestään toimeksiantajalle 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
asianomaisen jäsenvaltion on annettava 
EU-portaalin kautta selvitys ja 
ilmoitettava, milloin ilmoitus annetaan.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi annettava lupa nimenomaisesti eikä hiljaisen hyväksynnän periaatteella, 
kuten direktiivissä 2001/20/EY. Jäsenvaltioille määräaikojen noudattamatta jättämisestä 
määrättävien seuraamusten olisi noudateltava seuraamuksia, joita komissio on ehdottanut 
määrättäväksi toimeksiantajille määräaikojen noudattamatta jättämisestä; ks. 34 artiklan 
3 kohdan toinen alakohta.

Tarkistus 437
Roberta Angelilli

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lääketutkimuksen suorittaminen, 
mukaan luettuna tieteellinen tausta ja 
toteutetut järjestelyt,

a) lääketutkimuksen suorittaminen, 
mukaan luettuna tieteellinen, 
metodologinen ja eettinen tausta,

Or. en

Perustelu

Kuten edellä todettiin, kokonaisarviointiin olisi sisällytettävä myös eettinen arviointi.

Tarkistus 438
Roberta Angelilli

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

Komission teksti Tarkistus

d a) tietoisen suostumuksen menettely.

Or. en

Tarkistus 439
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) viittaus huomattavan muutoksen 
kohteena olevaan kliiniseen 
lääketutkimukseen tai kliinisiin 
lääketutkimuksiin,

a) viittaus huomattavan muutoksen 
kohteena olevaan kliiniseen
lääketutkimukseen tai kliinisiin 
lääketutkimuksiin käyttäen EU-portaaliin 
rekisteröityä numeroa,

Or. en

Perustelu

Näin olisi helpompi nähdä, mihin tutkimukseen muutosta ehdotetaan, ja jäljittää 
tutkimussuunnitelmien muutokset.

Tarkistus 440
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) viittaus huomattavan muutoksen 
kohteena olevaan kliiniseen 
lääketutkimukseen tai kliinisiin 
lääketutkimuksiin,

a) viittaus huomattavan muutoksen 
kohteena olevaan kliiniseen 
lääketutkimukseen tai kliinisiin 
lääketutkimuksiin käyttäen kansainvälistä 
tutkimusnumeroa (Universal Trial 
Registration Number) tai EU-portaaliin 
rekisteröityä numeroa,

Or. en

Perustelu

Kansainvälisen tutkimusnumeron tai EU-portaaliin rekisteröidyn numeron käyttö auttaa
tutkimuksen ja ehdotetun muutoksen tunnistamisessa.

Tarkistus 441
Richard Seeber, Peter Liese
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Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Mikäli kliininen lääketutkimus on 
suoritettu unionin ulkopuolella, sen on 
oltava tämän asetuksen periaatteita 
vastaavien periaatteiden mukainen 
tutkittavan oikeuksien ja turvallisuuden 
sekä kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavien tietojen luotettavuuden ja 
varmuuden osalta.

5. Mikäli kliininen lääketutkimus on 
suoritettu unionin ulkopuolella, sen on 
oltava tämän asetuksen periaatteita 
vastaavien periaatteiden mukainen 
tutkittavan oikeuksien, turvallisuuden ja 
hyvinvoinnin sekä kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuden ja varmuuden osalta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 442
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Hakemusasiakirjoihin sisällytettävien 
kliinisiä lääketutkimuksia koskevien 
tietojen on perustuttava sellaiseen julkiseen 
rekisteriin ennen aloittamista kirjattuihin 
kliinisiin lääketutkimuksiin, joka on 
Maailman terveysjärjestön kansainväliseen 
kliinisten lääketutkimusten 
rekisteriportaaliin (International Clinical 
Trials Registry Platform (ICTRP)) kuuluva 
ensisijainen rekisteri.

6. Hakemusasiakirjoihin sisällytettävien 
potilailla tehtyjä kliinisiä kokeita
koskevien tietojen on perustuttava 
sellaiseen julkiseen rekisteriin ennen 
aloittamista kirjattuihin kliinisiin 
lääketutkimuksiin, joka on Maailman 
terveysjärjestön kansainväliseen kliinisten 
lääketutkimusten rekisteriportaaliin 
(International Clinical Trials Registry 
Platform (ICTRP)) kuuluva ensisijainen 
rekisteri tai tietolähde.

Or. en
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Tarkistus 443
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Hakemusasiakirjoihin sisällytettävien 
kliinisiä lääketutkimuksia koskevien 
tietojen on perustuttava sellaiseen julkiseen 
rekisteriin ennen aloittamista kirjattuihin 
kliinisiin lääketutkimuksiin, joka on 
Maailman terveysjärjestön kansainväliseen 
kliinisten lääketutkimusten 
rekisteriportaaliin (International Clinical 
Trials Registry Platform (ICTRP)) kuuluva 
ensisijainen rekisteri.

6. Hakemusasiakirjoihin sisällytettävien 
kliinisiä lääketutkimuksia koskevien 
tietojen on perustuttava sellaiseen julkiseen 
rekisteriin kirjattuihin kliinisiin 
lääketutkimuksiin, joka on Maailman 
terveysjärjestön kansainväliseen kliinisten 
lääketutkimusten rekisteriportaaliin 
(International Clinical Trials Registry 
Platform (ICTRP)) kuuluva ensisijainen 
rekisteri.

Or. en

Tarkistus 444
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse yhdessä jäsenvaltiossa 
suoritettavista kliinisistä 
lääketutkimuksista, hakemusasiakirjat 
voidaan laatia jollakin asianomaisen 
jäsenvaltion virallisella kielellä.

Or. fr

Tarkistus 445
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jos unioni laajentuu uudella 
jäsenvaltiolla, sovelletaan tämän artiklan 
3 alakohtaa.

Or. fr

Tarkistus 446
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
IV a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

IV a luku
TIEDONSAANTI

27 a artikla
Tietojen julkisuus

1. Viraston hallussaan pitämiin 
asiakirjoihin sovelletaan asetusta (EY) 
N:o 1049/2001.
2. Virasto vahvistaa asetuksen (EY) 
N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa koskevat 
käytännön järjestelyt viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

27 b artikla
Yleisön oikeus tutustua kliinisiin 
tutkimusraportteihin
On varmistettava, että Euroopan 
lääkeviraston tietokannassa olevat 
kliiniset tiedot ja erityisesti kliiniset 
tutkimusraportit ovat maksutta ja helposti 
yleisön saatavilla. Tätä varten luodaan
kliinisten lääketutkimusten kliinisiin 
tutkimusraportteihin johtava hyperlinkki.

Or. en
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Tarkistus 447
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a artikla
Yleisön oikeus tutustua kliinisiin 

tutkimusraportteihin
On varmistettava, että Euroopan 
lääkeviraston tietokannassa olevat 
kliiniset tiedot ja erityisesti kliiniset 
tutkimusraportit ovat maksutta ja helposti 
yleisön saatavilla. Tätä varten luodaan 
kliinisten lääketutkimusten kliinisiin 
tutkimusraportteihin johtava hyperlinkki.

Or. en

Perustelu

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että jos kliinisiä tutkimusraportteja ei sisällytetä 
systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin, seurauksena on epätäydellinen näyttöperusta ja 
mahdollisesti valikoivia päätelmiä intervention vaikutuksista.

Tarkistus 448
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ennakoidut hoidolliset ja 
kansanterveydelliset hyödyt ylittävät 
ennakoitavissa olevat riskit ja haitat;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 449
Philippe Juvin
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä olevan a alakohdan 
noudattamista seurataan jatkuvasti;

b) edellä olevassa a alakohdassa esitettyjä 
periaatteita on noudatettava tutkimuksen 
koko keston ajan;

Or. fr

Tarkistus 450
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkittava on antanut tietoisen 
suostumuksensa, tai jos tutkittava ei 
kykene itse antamaan tietoista 
suostumustaan, hänen laillinen 
edustajansa on antanut sen;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä on johdonmukaisempaa esittää 28 artiklan 1 kohdan d alakohdan jälkeen. Käytännössä 
ennen kuin tutkittava tai hänen laillinen edustajansa antaa tietoisen suostumuksensa, hänelle 
on täytynyt kertoa asianmukaisesti kliinisen lääketutkimuksen tavoitteista, riskeistä ja 
haitoista.

Tarkistus 451
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkittava on antanut tietoisen c) tutkittava on antanut tietoisen 
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suostumuksensa, tai jos tutkittava ei 
kykene itse antamaan tietoista 
suostumustaan, hänen laillinen edustajansa 
on antanut sen;

suostumuksensa, tai jos tutkittava ei 
kykene itse antamaan tietoista 
suostumustaan, hänen laillinen edustajansa 
on antanut sen. Kliiniseen 
lääketutkimukseen pyydetyllä henkilöllä 
on oikeus kieltäytyä osallistumasta 
tällaiseen tutkimukseen ilman että 
kieltäytymisestä aiheutuu vahinkovastuu 
tai kielteisiä seurauksia;

Or. en

Tarkistus 452
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkittava on antanut tietoisen 
suostumuksensa, tai jos tutkittava ei 
kykene itse antamaan tietoista 
suostumustaan, hänen laillinen edustajansa 
on antanut sen;

c) tutkittava on antanut vapaasti ja 
vapaaehtoisesti tietoisen suostumuksensa, 
tai jos tutkittava ei kykene itse antamaan 
tietoista suostumustaan, hänen laillinen 
edustajansa on antanut sen;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 453
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tutkittavalla tai, jos tutkittava ei kykene 
itse antamaan tietoista suostumustaan, 

d) tutkittavalla tai, jos tutkittava ei kykene 
itse antamaan tietoista suostumustaan, 



PE506.160v02-00 66/70 AM\929473FI.doc

FI

hänen laillisella edustajallaan on ollut 
tutkijan tai tutkimusryhmän jäsenen
kanssa etukäteen käydyssä keskustelussa 
mahdollisuus ymmärtää kliinisen 
lääketutkimuksen tavoitteet, riskit ja haitat 
sekä olosuhteet, joissa tutkimus 
suoritetaan, ja tutkittavalle on annettu tieto 
oikeudesta vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa ilman 
kielteisiä seurauksia;

hänen laillisella edustajallaan on ollut 
tutkijan tai tämän edustajan kanssa 
etukäteen käydyssä keskustelussa 
mahdollisuus ymmärtää kliinisen 
lääketutkimuksen tavoitteet, riskit ja haitat 
sekä olosuhteet, joissa tutkimus 
suoritetaan, ja tutkittavalle on annettu tieto 
oikeudesta vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa ilman 
kielteisiä seurauksia;

Or. fr

Perustelu

Käytännössä tutkija voi antaa lääkärin tai muun henkilön tehtäväksi tiedottamisen ja 
tutkittavan tai tämän laillisen edustajan suostumuksen hankkimisen. Esimerkiksi Ranskassa 
laki sallii tämän.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tutkittavalla tai, jos tutkittava ei kykene 
itse antamaan tietoista suostumustaan, 
hänen laillisella edustajallaan on ollut 
tutkijan tai tutkimusryhmän jäsenen kanssa 
etukäteen käydyssä keskustelussa 
mahdollisuus ymmärtää kliinisen 
lääketutkimuksen tavoitteet, riskit ja haitat 
sekä olosuhteet, joissa tutkimus 
suoritetaan, ja tutkittavalle on annettu tieto 
oikeudesta vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa ilman 
kielteisiä seurauksia;

d) tutkittavalla tai, jos tutkittava ei kykene 
itse antamaan tietoista suostumustaan, 
hänen laillisella edustajallaan on ollut 
tutkijalääkärin tai tutkimusryhmän 
lääkärijäsenen kanssa etukäteen käydyssä 
keskustelussa mahdollisuus ymmärtää 
kliinisen lääketutkimuksen tavoitteet, riskit 
ja haitat sekä olosuhteet, joissa tutkimus 
suoritetaan, ja tutkittavalle on annettu tieto 
oikeudesta vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa ilman 
kielteisiä seurauksia;

Or. en
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Perustelu

Vain lääkärillä on tarvittava tieteellinen tietämys ja kokemus informoida tutkittavia kattavasti 
kliinisen lääketutkimuksen riskeistä ja haitoista. Tästä syystä tietoisen suostumuksen 
hankkimista koskevan prosessin olisi oltava lääketutkimusryhmän lääkärijäsenen vastuulla.

Tarkistus 455
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

d a) tutkittava on antanut tietoisen 
suostumuksensa, tai jos tutkittava ei 
kykene itse antamaan tietoista 
suostumustaan, hänen laillinen 
edustajansa on antanut sen;

Or. fr

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi 28 artiklan 1 kohdan c alakohdan edellytys on siirrettävä tähän. 
Käytännössä ennen kuin tutkittava tai hänen laillinen edustajansa antaa tietoisen 
suostumuksensa, hänelle on täytynyt kertoa asianmukaisesti kliinisen lääketutkimuksen 
tavoitteista, riskeistä ja haitoista.

Tarkistus 456
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komission teksti Tarkistus

d a) tutkittavan tai hänen laillisen 
edustajansa tietoisen suostumuksen 
hankkimistarkoituksessa tutkijan tai 
tutkimusryhmän jäsenen kanssa 
etukäteen käydyn keskustelun yhteydessä 
on testattava, onko tutkittava tai hänen 
laillinen edustajansa ymmärtänyt asian, 
esimerkiksi pyytämällä tutkittavaa tai 
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hänen laillista edustajaansa esittämään 
lyhyen yhteenvedon saamistaan tiedoista.

Or. pt

Tarkistus 457
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tutkittava voi vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa ilman 
kielteisiä seurauksia peruuttamalla tietoisen 
suostumuksensa. Suostumuksen 
peruuttaminen ei vaikuta toimiin, jotka 
suoritettiin suostumuksen perusteella ennen 
sen peruuttamista.

3. Tutkittava voi vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa ilman 
kielteisiä seurauksia peruuttamalla tietoisen 
suostumuksensa. Suostumuksen 
peruuttaminen ei vaikuta toimiin, jotka 
suoritettiin suostumuksen perusteella ennen 
sen peruuttamista. Kaikki kliinisen 
lääketutkimuksen tiedot, myös ennen 
tietoisen suostumuksen peruuttamista 
kerätyt tiedot, on kirjattava, niitä on 
käsiteltävä ja ne on tallennettava siten, 
että ne voidaan tarkasti raportoida, tulkita 
ja varmentaa ja että tutkittavia koskevien 
tietojen luottamuksellisuus samalla 
suojataan.

Or. en

Tarkistus 458
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tutkittava voi vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa ilman 
kielteisiä seurauksia peruuttamalla tietoisen 
suostumuksensa. Suostumuksen 
peruuttaminen ei vaikuta toimiin, jotka 
suoritettiin suostumuksen perusteella ennen 

3. Tutkittava voi vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa ilman 
kielteisiä seurauksia peruuttamalla tietoisen 
suostumuksensa. Suostumuksen 
peruuttaminen ei vaikuta toimiin, jotka 
suoritettiin suostumuksen perusteella ennen 
sen peruuttamista. Tutkittavan tietoisen 



AM\929473FI.doc 69/70 PE506.160v02-00

FI

sen peruuttamista. suostumuksen antamisajankohdan ja 
suostumuksen peruuttamisajankohdan 
välisenä aikana kerättyjä tietoja voidaan 
käyttää lääketutkimuksen yhteydessä, ellei 
asianomainen henkilö sitä vastusta.

Or. frTarkistus 459
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tutkittava voi vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa ilman
kielteisiä seurauksia peruuttamalla tietoisen 
suostumuksensa. Suostumuksen 
peruuttaminen ei vaikuta toimiin, jotka 
suoritettiin suostumuksen perusteella ennen 
sen peruuttamista.

3. Tutkittava voi vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa ilman 
vahinkovastuuta tai kielteisiä seurauksia 
peruuttamalla tietoisen suostumuksensa 
ilman tarvetta perustella asiaa. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
toimiin, jotka suoritettiin suostumuksen 
perusteella ennen sen peruuttamista.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tutkittava voi vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa ilman 
kielteisiä seurauksia peruuttamalla tietoisen 
suostumuksensa. Suostumuksen 
peruuttaminen ei vaikuta toimiin, jotka 
suoritettiin suostumuksen perusteella ennen 
sen peruuttamista.

3. Tutkittava tai hänen laillinen 
edustajansa voi vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa ilman 
kielteisiä seurauksia peruuttamalla tietoisen 
suostumuksensa. Suostumuksen 
peruuttaminen ei vaikuta toimiin, jotka 
suoritettiin suostumuksen perusteella ennen 
sen peruuttamista.
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Or. en

Perustelu

Vajaakykyisten tutkittavien suojelun tasoa ei saisi missään olosuhteissa heikentää. Siksi olisi 
käytettävä samaa sanamuotoa kuin direktiivissä 2001/20/EY.


