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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi katseid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012– 2012/0192(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0369),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 114 ja artikli 
168 lõiget 4, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-
0194/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsember 2012. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2013),

1. võtab esimesel lugemisel vastu allpool toodud seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kliinilises katses osalejate ohutus ja
õigused peaksid olema kaitstud ning 
kogutud andmed peaksid olema stabiilsed 
ja usaldusväärsed.

(1) Kliinilises katses osalejate ohutus,
õigused ja heaolu peaksid olema kaitstud 
ning kogutud andmed peaksid olema 
stabiilsed ja usaldusväärsed.

Or. en

Selgitus

Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsiooni punkti 6 ja käesoleva ettepaneku artikli 28 
lõike 2 alusel peab uurimises osalevate isikute heaolu olema muude huvide ees olulisem. 
Uurimises osalejate heaolule tuleb seega käesolevas õigusaktis rohkem tähelepanu pöörata.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Et nende põhimõtete järgimist oleks 
võimalik sõltumatult kontrollida, peaks 
kliinilise katse tegemise jaoks olema 
eelnev luba.

(2) Et nende põhimõtete järgimist oleks 
võimalik sõltumatult kontrollida, peaks 
kliinilise katse tegemise jaoks olema 
eelnev luba ja nõusolek eetikakomisjonilt.

Or. en

Selgitus

Eelnev eetiline nõusolek on mis tahes kliinilise katse jaoks vajalik tingimus. Vastavalt 
Helsingi deklaratsioonile võib osalejate uurimist ette võtta üksnes siis, kui uurimustöö 
projekti on asjaomane asutus kinnitanud pärast selle eetilise kõlblikkuse mitmekülgset 
analüüsi.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Asjaomased liikmesriigid peaksid 
kliinilise katse loataotluse hindamisel 
koostööd tegema. Koostöö ei peaks aga 
hõlmama riiklikku laadi aspekte ja 
kliinilise katse eetilisi aspekte nagu teadev 
nõusolek. 

(6) Asjaomased liikmesriigid peaksid 
kliinilise katse loataotluse hindamisel 
koostööd tegema. Koostöö võib mitte 
hõlmata riiklikku laadi aspekte.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema vaba voli otsustada, millistes valdkondades nad soovivad 
koostööd teha või mitte teha. ELi liikmesriikide vaheline suurenenud inimeste liikuvus ja 
piiriülene tervishoid peaks ergutama liikmesriikide arvamuste vahetust ja koostööd ka
kliiniliste katsete eetiliste aspektide, sealhulgas informeeritud nõusoleku osas.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Menetlus peaks olema paindlik ja 
tõhus, et vältida halduslikke viivitusi 
kliinilise katse alustamisel.

(7) Menetlus peaks olema paindlik ja 
tõhus, et vältida halduslikke viivitusi 
kliinilise katse alustamisel. Iga uurimises 
osaleja õigused, ohutus ja heaolu peaksid 
olema olulisemad kõigi muude huvide ees.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Helsingi deklaratsiooni punktiga 6 ja asjaomase ettepaneku artikli 28 lõikega 2.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kliiniliste katsete loataotluste 
hindamise keskmes peaksid olema 
eeldatavad terapeutilised ja rahvatervisele 
ilmnevad kasud („asjakohasus”) ning 
katses osalejate riskid ja ebamugavused. 
Asjakohasusest lähtuvalt tuleks arvestada 
väga paljude aspektidega, sealhulgas
sellega, kas ravimite hindamise ja 
turuleviimise lubamise eest vastutavad 
reguleerivad asutused on soovitanud 
konkreetset kliinilist katset teha või selle 
tegemist nõudnud.

(10) Kliiniliste katsete loataotluste 
hindamise keskmes peaksid olema 
eeldatavad terapeutilised ja rahvatervisele 
ilmnevad kasud („asjakohasus”) ning 
katses osalejate riskid ja ebamugavused. 
Asjakohasusest lähtuvalt tuleks arvestada 
väga paljude aspektidega, sealhulgas 
sellega, kas katses osalev grupp esindab 
ravitavaid patsiente ja kas ravimite 
hindamise ja turuleviimise lubamise eest 
vastutavad reguleerivad asutused on 
soovitanud konkreetset kliinilist katset teha 
või selle tegemist nõudnud. 
Kindlustamaks, et kliiniline katse on 
asjakohane, peaks sponsor võimaluse 
korral tagama uuritavate ravimite 
olemasolevate andmete süstemaatilise 
ülevaatuse.

Or. en

Selgitus

Kliinilised katsed peaksid võtma arvesse patsientide sihtgruppe, sealhulgas nende soo ja 
vanuse tasakaalu, tagamaks ravimite ohutuse ja tõhususe täpset hindamist patsientide seas, 
keda lõpuks ravima hakataks. See on kooskõlas Helsingi deklaratsiooni punktiga 5. Katse 
asjakohasuse täiendavaks tagamiseks ja seega kindlustamaks, et osalejad ei läbi katseid, mida 
poel vaja, peaks sponsor läbi vaatama teabe uuritavate ravimite kohta ning ravimi 
manustamisel asjakohast teavet jagama.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Mõned kliinilise katse taotluse 
aspektid on seotud oluliste riiklikku laadi 
küsimustega või kliinilise katse eetiliste 

välja jäetud
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aspektidega. Neid küsimusi tuleks hinnata 
muul viisil kui asjaomaste liikmesriikide 
koostöö kaudu.

Or. en

Selgitus

Seotud põhjenduse 6 muudatusettepanekuga. Liikmesriikidel peaks olema vaba voli otsustada, 
millistes valdkondades nad soovivad koostööd teha või mitte. Liikmesriikide vaheline inimeste 
suurenenud liikuvus ja piiriülene tervishoid peaks ergutama liikmesriikide arvamuste vahetust 
ja koostööd ka kliiniliste katsete eetilistes aspektides, sealhulgas informeeritud nõusolekus.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Hindamisega tegeleva asutuse või 
asutuste kindlaksmääramine peaks olema 
asjaomase liikmesriigi ülesanne. Otsus on 
iga liikmesriigi siseriikliku korralduse 
küsimus. Pädeva asutuse või asutuste 
määramisel peaksid liikmesriigid tagama 
ka väljaõppeta isikute ja patsientide 
kaasamise. Lisaks peaksid nad kindlustama 
vajaliku ekspertiisi kättesaadavuse. Igal 
juhul peaks hindamise ühiselt ja kooskõlas 
rahvusvaheliste suunistega läbi viima 
mõistlik hulk inimesi, kes on sõltumatud, 
kellel on ühiselt vajalik kvalifikatsioon ja 
kogemus. Taotlust hindavad isikud ei 
tohiks olla seotud sponsoriga, asutusega, 
kus kliiniline katse toimub ega katsega 
seotud uurijatega ning peaksid olema 
vabad mis tahes muudest mõjutustest.

(14) Hindamisega tegeleva asutuse või 
asutuste kindlaksmääramine peaks olema 
asjaomase liikmesriigi ülesanne. Otsus on 
iga liikmesriigi siseriikliku korralduse 
küsimus. Pädeva asutuse või asutuste 
määramisel peaksid liikmesriigid tagama 
ka tervishoiutöötajatest koosneva 
sõltumatu eetikakomisjoni, väljaõppeta 
isikute ja patsientide või nende esindajate
kaasamise. Lisaks peaksid nad kindlustama 
vajaliku ekspertiisi kättesaadavuse. Igal 
juhul peaks hindamise ühiselt ja kooskõlas 
rahvusvaheliste suunistega läbi viima 
mõistlik hulk inimesi, kes on sõltumatud, 
kellel on ühiselt vajalik kvalifikatsioon ja 
kogemus. Taotlust hindavad isikud ei 
tohiks olla seotud sponsoriga, asutusega, 
kus kliiniline katse toimub ega katsega 
seotud uurijatega ning peaksid olema 
vabad mis tahes muudest mõjutustest.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Helsingi deklaratsiooni punktiga 15 peab eetikakomisjon olema hindamisse 
kaasatud. Komisjoni ettepanek on selles liiga napisõnaline. 
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Praegu on eetikakontrollikord 
liikmesriigiti suuresti erinev, tihti on 
kaasatud erinevad asutused riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
arvukad menetlused viivad erisuguste 
hindamisteni. See tekitab hilinemist ja 
lõhestumist. Euroopa patsientide ja 
rahvatervise huvides tuleks eetikakontrolli 
kord ja põhimõtted paremini 
kooskõlastada eetikakomisjonide vahelise 
parimate praktikate jagamise kaudu. 
Seetõttu peaks komisjon 
eetikakomisjonide koostööle kaasa 
aitama. 

Or. en

Selgitus

Et muuta kliiniliste katsete eetikakontroll selgeks ja järjepidevaks kehtestamata täieliku 
kooskõlastamise kohustust, peaks komisjon looma platvormi eetikakomisjonide vahelise 
koostöö ergutamiseks ja parimate praktikate jagamiseks. Platvormis osalemine peaks olema 
vabatahtlik.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Sponsoril peaks olema õigus kliinilise 
katse loataotlus tagasi võtta. 
Hindamismenetluse usaldusväärse 
toimimise tagamiseks tuleks kliinilise katse 
loataotluse tagasivõtmist võimaldada ainult 
kliinilise katse kui terviku suhtes. 
Sponsoril peaks olema võimalus pärast 
taotluse tagasivõtmist esitada uus kliinilise 

(16) Sponsoril peaks olema õigus kliinilise 
katse loataotlus tagasi võtta. 
Hindamismenetluse usaldusväärse 
toimimise tagamiseks tuleks kliinilise katse 
loataotluse tagasivõtmist võimaldada ainult 
kliinilise katse kui terviku suhtes. 
Tagasivõtmise põhjused peaksid 
kajastuma ELi portaalis. Sponsoril peaks 
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katse loataotlus. olema võimalus pärast taotluse 
tagasivõtmist esitada uus kliinilise katse 
loataotlus, tingimusel et uus avaldus 
sisaldab selgitusi mis tahes eelnevate 
tagasivõtmiste kohta.

Or. en

Selgitus

Sponsorid peaksid avalduse tagasilükkamise otsust põhjendama. See tagaks tõhususe ja 
läbipaistvuse, ergutaks liikmesriikide vahelist teabevahetust ja ennetaks seda, et sponsorid 
„ostleksid” kliiniliste katsete loa saamiseks. Samuti on see kooskõlas uue ravimiohutuse 
järelevalve õigusaktidega (direktiiv 2010/84/EL ja määrus 1235/2010), mis nõuab, et 
müügiloa omanikud teavitaksid asjaomast ametit toote turult äravõtmise põhjustest.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kliiniliste katsete valdkonna 
läbipaistvuse suurendamise eesmärgil 
peaksid kliiniliste katsete andmed, mis 
taotluse toetuseks esitatakse, põhinema 
üksnes avalikus andmebaasis registreeritud 
kliinilistel katsetel.

(20) Kliiniliste katsete valdkonna 
läbipaistvuse suurendamise eesmärgil 
peaksid kliiniliste katsete andmed, mis 
taotluse toetuseks esitatakse, põhinema 
avalikus andmebaasis registreeritud 
kliinilistel katsetel. Enne käesoleva 
määruse kehtima hakkamist tehtud 
kliinilistel katsetel põhinevad andmed 
tuleks registreerida avalikus registris, mis 
on Maailma Terviseorganisatsiooni 
rahvusvaheliste kliiniliste katsete 
registriplatvormi esmane või 
partnerregister.

Or. en

Selgitus

Vanemate katsete kliinilised katsed võivad olla endiselt asjakohased; vanematest katsetest 
pärinevate andmete usaldusväärsuse tõttu tuleks vanemate katsete registreerimist ergutada. 
Clinicaltrials.gov, mis ei ole WHO rahvusvaheliste kliiniliste katsete esmane, vaid 
partnerregister, tuleks samuti andmebaasidesse kaasata.



PE504.236v01-00 12/49 PR\925718ET.doc

ET

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Kui müügiluba on omandatud, ei 
tohiks kliiniliste katsete andmeid pidada 
kaubanduslikus mõttes 
konfidentsiaalseks.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse tõttu peaks kliiniliste katsete käigus kogutud andmed – pärast seda, kui 
kliinilised katsed on viinud müügiloani – olema täielikult kättesaadavad.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on 
tunnustatud inimväärikuse ja 
isikupuutumatuse õigust. Eelkõige 
nõutakse hartas, et ükski sekkumine 
meditsiini ja bioloogia valdkonnas ei tohi 
toimuda asjaomase isiku vaba ja teadva 
nõusolekuta. Direktiiv 2001/20/EÜ sisaldas 
palju katses osalejate kaitset reguleerivaid 
eeskirju. Need eeskirjad tuleks säilitada. 
Piiratud teovõimega isikute ja alaealiste 
seadusliku esindaja määramist käsitlevad 
eeskirjad erinevad liikmesriigiti. Seega 
peaks piiratud teovõimega isikute ja 
alaealiste seadusliku esindaja 
kindlaksmääramine jääma liikmesriikide 
ülesandeks.

(22) Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on 
tunnustatud inimväärikuse ja 
isikupuutumatuse õigust. Eelkõige 
nõutakse hartas, et ükski sekkumine 
meditsiini ja bioloogia valdkonnas ei tohi 
toimuda asjaomase isiku vaba ja teadva 
nõusolekuta. Direktiiv 2001/20/EÜ sisaldas 
palju katses osalejate kaitset reguleerivaid 
eeskirju. Need eeskirjad tuleks säilitada. 
Haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvad osalejad, nagu töövõimetud, 
vähemuste esindajad ja teised haavatavad 
inimesed vajavad lisakaitsemeetmeid.
Piiratud teovõimega isikute ja alaealiste 
seadusliku esindaja määramist käsitlevad 
eeskirjad erinevad liikmesriigiti. Seega 
peaks piiratud teovõimega osalejate ja 
alaealiste seadusliku esindaja 
kindlaksmääramine jääma liikmesriikide 
ülesandeks.

Or. en
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Selgitus

Kõige haavatavamad katsetes osalejad vajavad kaitseks lisameetmeid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Vastavalt rahvusvahelistele suunistele 
peaks katses osaleja vaba ja teadev 
nõusolek olema esitatud kirjalikus vormis, 
välja arvatud erakorraliste olukordade 
puhul. See peaks põhinema selgel, 
asjakohasel ja katses osalejale arusaadaval 
teabel.

(24) Vastavalt rahvusvahelistele suunistele 
peaks katses osaleja vaba ja teadev 
nõusolek olema esitatud kirjalikus vormis, 
välja arvatud erakorraliste olukordade 
puhul. See peaks põhinema selgel, 
asjakohasel ja katses osalejale arusaadaval 
teabel. Võimaluse korral tuleks teave 
esitada suuliselt, andes osalejale 
võimaluse küsimusi esitada, samuti tuleks 
osalejale tagada põhjalik kirjalik teave, 
mille ta saaks alles jätta. Osalejal peaks 
olema piisav aeg oma otsuse üle järgi 
mõelda.

Or. en

Selgitus

Teave või selle puudumine mõjutab nii patsientide soovi kliinilises katses osaleda kui nende 
pühendumust ja keskenduvust katsete jooksul. Võimalikule katses osalejale teabe esitamine ja 
selle viis peaksid vastama katsetes osalemist kaaluvate inimeste informatsiooni vajadustele. 
Patsientide erirühmadel võivad olla erinevad vajadused. Tagatud teave peaks olema lihtsas 
vormis, täiendatud põhjalikuma teadusliku informatsiooniga neile, kes seda soovivad. Teave 
peaks olema kättesaadav kogu katse vältel. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Andmebaas peaks sisaldama kogu 
kliinilise katsega seotud asjakohast teavet. 
Katses osalevate andmesubjektide 
isikuandmeid ei tohiks andmebaasi 

(52) Andmebaas peaks sisaldama kogu 
kliinilise katsega seotud asjakohast teavet. 
Kõik kliinilised katsed peaksid olema 
andmebaasis registreeritud enne nendega 
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salvestada. Andmebaasis sisalduv teave 
peaks olema avalik, välja arvatud juhul kui 
konkreetsetel põhjustel ei tohi mingit osa 
teabest avalikustada Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklite 7 ja 8 kohaste 
eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse 
õiguste kaitsmise tõttu.

alustamist. Katsetes osalejate värbamise 
algus- ja lõpukuupäevad peaksid samuti 
andmebaasis kajastuma. Katses osalevate 
andmesubjektide isikuandmeid ei tohiks 
andmebaasi salvestada. Andmebaasis 
sisalduv teave peaks olema avalik, välja 
arvatud juhul kui konkreetsetel põhjustel ei 
tohi mingit osa teabest avalikustada 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 7 
ja 8 kohaste eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse õiguste kaitsmise tõttu.

Or. en

Selgitus

Teave katsetes osalemise värbamisperioodi alguse ja lõpu kohta peaks olema kättesaadav, et 
patsientidel oleks võimalik näha, millised katsed neile saadaval on. 

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(Horisontaalne muudatusettepanek, mida 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
vastuvõtmine eeldab vastavaid muudatusi.)

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek „kliinilise uuringu” definitsiooni kohta on osanike seas põhjustanud 
segadust, kuna rahvusvahelistes juhistes on termineid „kliiniline uuring” ja „kliiniline katse” 
kasutatud vaheldumisi.



PR\925718ET.doc 15/49 PE504.236v01-00

ET

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) kliinilise uuringu uuringuplaani kohaselt 
ei kasutata uuritavaid ravimeid vastavalt 
asjaomase liikmesriigi müügiloa 
tingimustele ja nende kasutus ei kuulu 
tavapärase kliinilise katse alla;

Or. en

Selgitus

Teksti selguse huvides. Kuna mitmes standardses raviloos kasutatakse ravimeid väljaspool 
nende müügiluba, tuleb selgitada, et uuringuid ravimite standardse kasutusjuhendis 
ettenähtust erineva kasutamise kohta andmete kogumiseks ei peeta kliinilisteks katseteks. 

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse uuritavaid ravimeid vastavalt 
müügiloa tingimustele mis tahes 
asjaomases liikmesriigis või kui ravimi 
kasutus ei kuulu müügiloa tingimuste 
alla, nende kasutamist toetab 
avalikustatud piisav tõend ja/või 
tavapärase ravi juhtnöörid;

Or. en

Selgitus

Mitme haruldase haiguse ravimiseks kasutatud rohtusid kasutatakse peaaegu alati tavapärase 
ravina müügiloast väljaspool (kasutusjuhendis ettenähtust erinev kasutus). Liikmesriikide 
vaheliste põhiliste erinevuste vältimiseks vähesekkuvates katsetes, sealhulgas kasutusjuhendis 
ettenähtust erinevas kasutuses tuleks teatada tõendite vastuvõetav tase; kui katsetavat ravimit 
üksnes võrreldakse hariliku raviga, siis vaatamata sellele, kas ravimeid kasutatakse 
kasutusjuhendis ettenähtust erinevalt või mitte, tuleks katse lisada vähesekkuvate katsete alla.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähesekkuvad kliinilised katsed võivad 
hõlmata platseebode manustamist, kui 
platseebo ei kujuta rohkem kui üksnes 
minimaalset lisariski osalejate ohutusele 
ja heaolule, võrreldes harilike kliiniliste 
ravimitega;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et platseebot kasutav kliiniline katse võib kuuluda 
vähesekkuva katse määratluse alla suurendamata ohtu katses osalejatele. 

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „Eetikakomisjon” – liikmesriigi 
sõltumatu asutus, millesse kuuluvad 
tervishoiutöötajad, väljaõppeta töötajaid 
ja vähemalt üks kogenud patsient või 
patsiendi esindaja, kes vastutab osalejate 
õiguste kaitse, ohutuse ja heaolu eest ning 
asjaomase kaitse avaliku kinnitamise eest;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Helsingi deklaratsiooni punktiga 15 peab eetikakomisjon olema hindamisse 
kaasatud. Komisjoni ettepanek on selles küsimuses liiga napisõnaline.
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Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) „Kliinilise uuringu aruanne” –
aruanne, mis sisaldab täielikku 
uuringuplaani, sellele järgnenud 
muudatusi ja asjaomaseid kuupäevi, 
kõikide tulemuste kokkuvõtvaid andmeid 
tõhususe ja ohutuse kohta ning eraldi 
anonüümseid andmeid patsientide kohta 
esitatud tabeli või loendi kujul, kooskõlas 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
registreerimise tehniliste nõuete 
rahvusvahelise ühtlustamiskonverentsi 
riskijuhtimissuunistega kliiniliste 
uuringute aruannete struktuuri ja sisu 
kohta (ICH E3). 

Or. en

Selgitus

Kliinilise uuringu aruande esitamine on parema läbipaistvuse huvides. Need on 
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rahvusvaheliselt vastuvõetud juhised kliiniliste katsete ja nende tulemuste täieliku 
kirjeldamise ettevalmistamiseks. See aitab sponsoritel anda kooskõlastatud teavet ja 
suurendada läbipaistvust, suurendades oluliselt avalikkusele ja iseseisvatele uurijatele 
kättesaadavate andmete hulka.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– katse käigus saadud andmed on stabiilsed 
ja usaldusväärsed.

– katse käigus saadud andmed on 
stabiilsed, usaldusväärsed ja asjakohased.

Or. en

Selgitus

Kliinilise katseid peaks läbi viima üksnes siis, kui tulemused on haiguste ennetamise ja 
ravimise parandamiseks asjakohased. Vastavalt artiklile 6 on katse asjakohasus üks 
hindamiskriteeriumitest ning peaks seetõttu sisalduma kliiniliste katsete üldistes põhimõtetes.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

I osa hindamises peab liikmesriik andma hinnangu kliinilise katse toimumisele, pidades 
erinevaid tegureid üles kaaludes silmas kasu patsiendi elukvaliteedile.
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Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– kliinilise katse asjakohasus, tagades, et 
katsetes osalev grupp esindab ravitavaid 
patsiente ja arvestades teaduse hetkeseisu 
ning asjaolu, kas ravimite turuleviimise 
lubamise eest vastutavad reguleerivad 
asutused on soovitanud konkreetset 
kliinilist katset teha või selle tegemist 
nõudnud;

Or. en

Selgitus

Kliinilised katsed peaksid võtma arvesse patsientide sihtgruppe, sealhulgas nende soo ja 
vanuse tasakaalu, tagamaks ravimite ohutuse ja tõhususe täpset hindamist patsientide seas, 
keda lõpuks ravima hakataks. Seda tuleks katse asjakohasuse arvestamisel hinnata. 

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– kliinilise katse käigus saadud andmete 
stabiilsus ja usaldusväärsus, arvestades 
statistilisi lähenemisviise, katse 
kavandamist ja metoodikat (sealhulgas 
valimi maht, mis lubab strateegilist 
analüüsi vanuse ning soo järgi, ja 
juhuvalik, võrdlusravim ja näitajad);

Or. en

Selgitus

Kliiniliste katsete käigus kogutud andmeid võib pidada usaldusväärseks ja stabiilseks üksnes 
siis, kui need peegeldavad kohaselt sihtgruppe (nt naised, eakad), kes tõenäoliselt uuritavat 
ravimit tarvitaksid.
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Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

oht katses osaleja tervisele või
elukvaliteedile, mida põhjustab 
terviseprobleem, mille lahendamiseks 
uuritavat ravimit uuritakse;

Or. en

Selgitus

Võimalikku kasu patsiendi elukvaliteedile tuleks samuti arvesse võtta. 

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) V peatükis sätestatud teadvat 
nõusolekut käsitlevate nõuete järgmine.

Or. en

Selgitus

Aruandev liikmesriiki peaks I osas hindama vastavust V peatükis sätestatud teadva nõusoleku 
põhielementidele. Kui liikmesriigid eraldi saavad teatavate kultuuriliste aspektide üle ise 
otsustada, tuleks V peatükis sätestatud põhielemente I osas samuti arvestada. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruandev liikmesriik saadab 
hindamisaruande I osa esialgse versiooni 
asjaomasele liikmesriigile õigel ajal ja 
vajaduse korral toob välja põhjused, miks 
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teatud punktid hindamisaruandest välja 
on jäetud.

Or. en

Selgitus

Tuleb tugevdada aruandva liikmesriigi kohustust asjaomaste liikmesriikide arvamusi kohaselt 
arvesse võtta. Seetõttu on tehtud ettepanek, et aruandev liikmesriik saadaks asjaomastele 
liikmesriikidele hindamisaruande I osa esialgse versiooni, mis sisaldaks ka põhjendust, 
kuidas probleeme hinnati.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud aspektide 
hindamine moodustab hindamisaruande II 
osa.

Esimeses lõigus osutatud aspektide 
hindamine moodustab hindamisaruande II 
osa ning aruandev liikmesriik kaasab selle 
hindamisaruandesse.

Or. en

Selgitus

Teksti selguse huvides.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlust hindavad isikud Taotlust (I osa ja II osa) hindavad isikud 

Or. en

Selgitus

Tuleb märkida, et nii I kui II osas avaldusi hindavatele isikutele rakenduvad samad 
tingimused ning eetikakomisjon võtab osa ka I osa hindamisest.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaldust hindavad isikud peaksid välja 
tooma kõik rahalised ja isiklikud huvid 
ning see tuleks ELi andmebaasis 
kättesaadavaks teha.

Or. en

Selgitus

Avaldust hindavate isikute sõltumatuse tagamist tuleb tugevdada.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et hindamise teeb 
ühiselt mõistlik hulk inimesi, kes on 
sõltumatud, kellel on ühiselt vajalik 
kvalifikatsioon ja kogemus kõigis 
vastavates valdkondades teadusliku ja 
eetilise kvaliteedi nõuetele vastavuse 
garanteerimiseks.

Or. en

Selgitus

On vajalik selgitada, et eetilised ja teaduslikud asjaolud ei jagune hindamisaruande I ja II 
osaks. 
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Hindamisel võetakse arvesse 
eetikakomisjoni vaatenurka. Komisjon 
töötab välja juhised patsientide kaasamise 
kohta, põhinedes olemasolevatel headel 
tavadel.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Helsingi deklaratsiooni punktiga 15 peab eetikakomisjon olema hindamisse 
kaasatud. Komisjoni ettepanek on selles osas liiga napisõnaline.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Haavatavate gruppide esindajaid (näiteks mitme terviseprobleemi all kannatajad, eakad ja 
põdurad) kaasavaid kliinilisi katseid on vaja, et neile saadaval olevat ravi parandada ning 
neid katseid peaks tehtama tingimustel, mis pakuks osalejatele parimat võimalikku kaitset.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsor võib taotluse mis tahes ajal tagasi 
võtta kuni hindamise kuupäevani. Sellisel 
juhul võetakse taotlus tagasi ainult kõikide 
asjaomaste liikmesriikide suhtes.

Sponsor võib taotluse mis tahes ajal tagasi 
võtta kuni hindamise kuupäevani. Sellisel 
juhul võetakse taotlus tagasi ainult kõikide 
asjaomaste liikmesriikide suhtes. Taotluse 
tagasivõtmise põhjused edastatakse 
kõikidele asjaomastele liikmesriikidele ja 
lisatakse ELi portaali.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse suurendamiseks tuleks tagasivõtmise põhjused avalikuks teha. See on samuti 
kooskõlas uue ravimiohutuse järelevalve õigusaktidega (direktiiv 2010/84/EL ja määrus 
1235/2010), mis nõuab, et müügiloa omanikud teavitaksid asjaomast ametit toote turult 
äravõtmise põhjustest.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolev peatükk ei piira sponsorile antud 
võimalust pärast loa andmisest keeldumist 
või taotluse tagasivõtmist esitada loataotlus 
mis tahes asjaomasele liikmesriigile. 
Kõnealust taotlust käsitatakse uue 
loataotlusena muu kliinilise katse 
tegemiseks. Uus taotlus sisaldab selgitust 
eelnevate tagasivõetud või tagasilükatud 
taotluste kohta.

Or. en
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Selgitus

Informatsiooni tõhususe, läbipaistvuse ja terviklikkuse tagamiseks peaks uus avaldus 
sisaldama põhjendust eelnevate tagasivõtmiste ja tagasilükkamiste kohta.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) oluliste muudatuste üksikasjalik 
kirjeldus;

(b) oluliste muudatuste, nende põhjuste ja 
sisu üksikasjalik kirjeldus;

Or. en

Selgitus

Kui katses tehakse muudatusi, tuleks läbipaistvuse huvides seda täielikult selgitada.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui taotlustoimikus viidatakse kliinilise 
katse käigus saadud andmetele, peab 
kliiniline katse olema teostatud käesoleva 
määruse kohaselt.

4. Kui taotlustoimikus viidatakse kliinilise 
katse käigus saadud andmetele, peab 
kliiniline katse olema teostatud käesoleva 
määruse kohaselt või kui need on tehtud 
enne käesoleva määruse kehtimist 
kooskõlas direktiiviga 2001/20/EÜ.

Or. en

Selgitus

Artikkel ei võta arvesse asjaolu, et eelnevad katsed, mis on tehtud enne uut määrust, võivad 
panustada uute taotluste andmetesse.
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Kui kliiniline katse, millele viidatakse 
lõikes 4, on tehtud väljaspool ELi, peab see 
vastama käesolevale määrusele ja pidama 
kinni Maailma Arstide Liidu Helsingi 
deklaratsiooni eetilistest põhimõtetest 
ning Meditsiiniteaduste Rahvusvaheliste 
Organisatsioonide Nõukogu 
rahvusvahelistest eetilistest juhistest 
inimkatseid hõlmavate biomeditsiiniliste 
uuringute kohta, nii katses osaleja õiguste, 
ohutuse ja heaolu kui ka kliinilise katse 
käigus saadud andmete usaldusväärsuse ja 
stabiilsuse osas.

Or. en

Selgitus

Kolmandates riikides tehtud kliinilised katsed peaksid vastama samadele nõuetele patsientide 
ohutuses ja kaitses nagu ELis, et osalejate ohutus ja heaolu domineeriks alati muude huvide 
ees. „Võrdväärsus” jätab liiga palju ruumi tõlgendamiseks. Helsingi deklaratsiooni eetilisi 
põhimõtetest ja Meditsiiniteaduste Rahvusvaheliste Organisatsioonide Nõukogu juhistest 
tuleb kinni pidada iga uuringu puhul, ka siis kui neid tehakse EList väljaspool.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Taotlustoimikus esitatud kliiniliste 
katsete andmed toetuvad kliinilistele 
katsetele, mis on läbi viidud alates ... 
[käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäev] ja mis on kantud Maailma 
Terviseorganisatsiooni rahvusvaheliste 
kliiniliste katsete registreerimisplatvormi 
avalikku või partnerregistrisse enne selle 
kliinilise katse algust, millele luba 
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taotletakse.

Or. en

Selgitus

Selgitatakse, et see kohaldub ainult nendele katsetele, mis on läbi viidud peale käesoleva 
määruse jõustumist. Clinicaltrials.gov-i, mis ei ole Maailma Terviseorganisatsiooni 
rahvusvaheliste kliiniliste katsete registreerimisplatvormi esmane, vaid partnerregister, peaks 
samuti lisama andmeallikate hulka.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 25 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlustoimikus esitatud kliiniliste katsete 
andmed toetuvad kliinilistele katsetele, 
mis on läbi viidud enne ... [käesoleva 
määruse kohaldamise kuupäev], kantakse 
Maailma Terviseorganisatsiooni 
rahvusvaheliste kliiniliste katsete 
registreerimisplatvormi avalikku 
esmasesse registrisse või 
partnerregistrisse.

Or. en

Selgitus

Vanemate katsete kliinilised katsed võivad olla veel asjakohased ning andmete 
usaldusväärsuse huvides peaks soodustama vanemate katsete registreerimist. 
Clinicaltrials.gov-i, mis ei ole Maailma Terviseorganisatsiooni rahvusvaheliste kliiniliste 
katsete registreerimisplatvormi esmane, vaid partnerregister, peaks samuti lisama 
andmeallikate hulka.

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Arvesse peaks võtma ka võimalikku kasu patsiendi elukvaliteedile.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) katses osalejal või tema seaduslikul 
esindajal, kui osaleja ei ole võimeline 
andma teadvat nõusolekut, on olnud 
võimalus eelneval kohtumisel või mõnel 
teisel kohasel kokkupuutel uurija või 
uuringumeeskonna liikmega või 
asjakohaselt pädeva isikuga saada 
selgitusi kliinilise katse eesmärkide, riskide 
ja ebamugavuste kohta ning tingimuste 
kohta, mille alusel katset teostatakse, ning 
teda on ühtlasi teavitatud õigusest lõpetada 
kliinilises katses osalemine kahju 
kandmata mis tahes ajal. Ülal viidatud 
eelneva kohtumise või muu kohase 
kokkupuute jooksul teavitatakse 
võimalikku katsel osalejat tema õigusest 
keelduda kliinilisel katsel osalemast kahju 
kandmata;

Or. en

Selgitus

(i) Sõna „kohtumine” kasutamine on problemaatiline, kuna see viitab silmast silma 
suhtlemist, mis mõningatel juhtudel ei ole teostatav. Värbamine kliinilistesse uuringutesse 
toimub ka kirja teel. (ii) Peab rõhutama, et kliinilisest katsest ei ole õigus loobuda mitte ainult 
katsel osalejal, vaid ka võimalikul osalejal on õigus mis tahes ajal enne 
registreerimist/värbamist keelduda katsel osalemast ilma igasuguste tagajärgedeta.
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. katses osaleja õigused, ohutus ja heaolu 
on ülemuslikud teaduslike ja ühiskondlike
huvide suhtes.

2. Katses osaleja õigused, ohutus ja heaolu 
on ülemuslikud kõikide teiste huvide 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Helsingi deklaratsiooni punktile 6 peavad katsel osaleja huvid olema ülimuslikud 
kõikide teiste huvide suhtes, sealhulgas äriliste või (isiklike) akadeemiliste huvide suhtes.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teadev nõusolek on kirjalik, 
kuupäevastatud ja allkirjastatud ning antud 
vabatahtlikult katse osaleja või tema 
seadusliku esindaja poolt pärast seda, kui 
teda on nõuetekohaselt teavitatud kliinilise 
katse olemusest, tähtsusest, mõjudest ja 
riskidest. Nõusolek on asjakohaselt 
dokumenteeritud. Kui katses osaleja ei ole 
võimeline kirjutama, võib erandjuhtudel 
anda suulise nõusoleku vähemalt ühe 
erapooletu tunnistaja juuresolekul. Katses 
osalejale või tema seaduslikule esindajale 
antakse koopia dokumendist, millega ta 
andis teadva nõusoleku.

1. Teadev nõusolek on kirjalik, 
kuupäevastatud ja allkirjastatud ning antud 
vabatahtlikult katse osaleja või tema 
seadusliku esindaja poolt pärast seda, kui 
teda on täielikult teavitatud kliinilise katse 
olemusest, tähtsusest, mõjudest ja riskidest. 
Võimaluse korral edastatakse teave 
kliinilise katse olemuse, tähtsuse, mõjude 
ja riskide kohta suuliselt, võimaldades 
katsel osalejal esitada küsimusi, ning 
katsel osalejale antakse põhjalik teave, 
mida tal lubatakse säilitada; muudel 
juhtudel võib seda teavet edastada 
kirjalikult. Nõusolek on asjakohaselt 
dokumenteeritud. Katsel osalejale antakse 
piisavalt aega otsuse kaalumiseks. Kui 
katses osaleja ei ole võimeline kirjutama, 
võib erandjuhtudel anda suulise nõusoleku 
vähemalt ühe erapooletu tunnistaja 
juuresolekul. Katses osalejale või tema 
seaduslikule esindajale antakse koopia 
dokumendist, millega ta andis teadva 
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nõusoleku.

Or. en

Selgitus

Teave või selle puudumine mõjutab nii patsientide soovi kliinilistes katsetes osaleda kui ka 
nende kohustuste täitmist ning järgimist katse käigus. Teave, mida võimalikele katsel 
osalejatele edastatakse, ja viis, kuidas seda tehakse, peaks vastama katses osalemist 
kaaluvate inimeste teabe vajadustele. Erinevatel patsiendirühmadel võivad olla erinevad 
vajadused. Teavet peaks edastama lihtsas vormis, millele lisandub põhjalikum teaduslik 
informatsioon neile, kes soovivad sellega tutvuda. Teave peaks olema kättesaadav igal ajal 
kogu katse vältel.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kirjalik teave, mis antakse katses 
osalejale ja/või tema seaduslikule 
esindajale ning mille eesmärk on saada 
teadev nõusolek, on lühike, selge ja 
asjakohane ning väljaõppeta isikule 
mõistetav. See hõlmab nii meditsiinilist kui 
ka õiguslikku teavet. Selles teavitatakse 
katses osalejat tema õigusest teadev 
nõusolek tühistada.

2. Mis tahes kirjalik teave, mis antakse 
katses osalejale ja/või tema seaduslikule 
esindajale enne teadva nõusoleku saamist, 
on lühike, selge ja asjakohane ning 
väljaõppeta isikule mõistetav. Erilist 
tähelepanu peaks pöörama üksikute 
katsel osalejate ja teatud 
patsiendirühmade teabevajadusele ning 
samuti sellele, mil viisil seda teavet 
edastatakse. See hõlmab nii meditsiinilist 
kui ka õiguslikku teavet. Selles teavitatakse 
katses osalejat tema õigusest mis tahes ajal 
teadev nõusolek tühistada.

Or. en

Selgitus

Teave või selle puudumine mõjutab nii patsientide soovi kliinilistes katsetes osaleda kui ka 
nende kohustuste täitmist ning järgimist katse käigus. Teave, mida võimalikele katsel 
osalejatele edastatakse, ja viis, kuidas seda tehakse, peaks vastama katses osalemist 
kaaluvate inimeste teabevajadustele. Erinevatel patsiendirühmadel võivad olla erinevad 
vajadused. Teavet peaks edastama lihtsas vormis, millele lisandub põhjalikum teaduslik 
informatsioon neile, kes soovivad sellega tutvuda. Teave peaks olema kättesaadav igal ajal 
kogu katse vältel.
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pärast konsulteerimist asjaomaste 
sidusrühmadega, sealhulgas patsientide 
organisatsioonidega, koostab komisjon 
suunised katsel osalejatele ja võimalikele 
osalejatele teabe edastamise kohta teadvas 
nõusolekus ning selle vormi ning 
edastamise kohta.

Or. en

Selgitus

Teave või selle puudumine mõjutab nii patsientide soovi kliinilistes katsetes osaleda kui ka 
nende kohustuste täitmist ning järgimist katse käigus. Teave, mida võimalikele katsel 
osalejatele edastatakse, ja viis, kuidas seda tehakse, peaks vastama katses osalemist 
kaaluvate inimeste teabevajadustele. Erinevatel patsiendirühmadel võivad olla erinevad 
vajadused. Teavet peaks edastama lihtsas vormis, millele lisandub põhjalikum teaduslik 
informatsioon neile, kes soovivad sellega tutvuda. Teave peaks olema kättesaadav igal ajal 
kogu katse vältel.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Katsel osalejale antakse peale 
kliinilise katse lõppemist teavet selle 
kliinilise katse tulemuste kohta.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse suurendamiseks ja tagamaks, et katsel osalejad saavad sellest suurima 
võimaliku kasu, peaksid katsed osalejad saama teavet katse tulemuste kohta.
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
Kliinilised katsed katsel osalejatega 

teistest haavatavatest elanikerühmadest
1. Teistest haavatavates elanikerühmadest 
pärit katsel osalejatega võib kliinilist 
katset teha ainult siis, kui lisaks 
artiklis 28 sätestatud tingimustele on 
täidetud kõik järgmised tingimused:
(a) katsel osaleja on saanud selle 
rühmaga töötamiseks väljaõppinud või 
kogenud spetsialistilt kogu asjakohase 
teabe nii katse kui ka sellega seotud 
riskide ja kasu kohta;
(b) uurija võtab kohaselt arvesse oma 
arvamust formuleerida ja seda teavet 
hinnata suutva isiku sõnaselget tahet 
keelduda kliinilises katses osalemisest või 
lõpetada mis tahes ajal selles osalemine;
(c) ei pakuta soodustusi ega rahalist 
hüvitist, välja arvatud kompensatsioon 
kliinilises katses osalemise eest;
(d) see uuring on kas otseselt seotud 
katsel osaleja terviseprobleemiga või on 
oluline selle haavatava elanikerühma 
jaoks;
(e) kliiniline katse on kavandatud nii, et 
viia miinimumini valu, ebamugavus, hirm 
ja igasugune muu risk, mis on seotud 
haigusega, ning nii riskilävi kui ka 
stressitase on konkreetselt kindlaks 
määratud ning neid jälgitakse pidevalt;
(f) patsiendirühm saab kliinilisest katsest 
otsest kasu (nt parem elukvaliteet).
2. Katsel osaleja osaleb teadva nõusoleku 
andmise menetluses viisil, mis võtab 
arvesse tema seisundit ja võimeid.
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Or. en

Selgitus

On vajadus nende kliiniliste katsete järele, milles osalevad haavatavate elanikerühmade 
esindajad (nt need, kes põevad mitut haigust, eakad ning põdurad), et parandada neile 
kättesaadavat ravi, ning need katsed peab läbi viima sel viisil, et oleks tagatud nende katsel 
osalejate parim kaitse.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kliinilise katsega osalejale kaasnev risk 
ja koormus on minimaalsed.

(e) kliinilise katsega osalejale kaasnev risk 
ja koormus on proportsionaalsed seotud 
aluseks oleva eluohtliku 
terviseprobleemiga.

Or. en

Selgitus

Kui tegemist on eluohtliku terviseprobleemiga, peavad riski ja koormuse nõuded olema 
proportsionaalsed terviseprobleemi tõsidusega.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse tulemuste kokkuvõtte ühe 
aasta jooksul pärast kliinilise katse 
lõpetamist.

3. Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise uuringu aruande, sealhulgas 
kokkuvõtte väljaõppeta isikute jaoks, ühe 
aasta jooksul pärast kliinilise katse 
lõpetamist.

Kui teaduslikel põhjustel ei ole võimalik 
esitada tulemuste kokkuvõtet ühe aasta 
jooksul, esitatakse tulemuste kokkuvõte
niipea, kui see on võimalik. Sel juhul 
täpsustatakse uuringuplaanis, millal 
tulemused esitatakse ja antakse selgitused.

Kui teaduslikel põhjustel ei ole võimalik 
esitada kliinilise uuringu aruannet ühe 
aasta jooksul, esitatakse see niipea, kui see 
on kättesaadav. Sel juhul täpsustatakse 
uuringuplaanis, millal tulemused esitatakse 
ja antakse selgitused.
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Or. en

Selgitus

Kliinilise uuringu aruande kasutuselevõtt on suurema läbipaistvuse huvides. Lihtsustatud 
kokkuvõtte võib olla erapoolik ning eksitav. Kliinilise uuringu aruanne annab kliinilisest 
katsest täieliku ülevaate ning esitab täielikud tulemused ühtlustatud viisil. Avalikkuse 
juurdepääs sellele teabele suurendab avalikku usaldust katse tulemuste vastu ning võimaldab 
uuringute paremat vastastikust eksperthindamist.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 34 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Juhul kui sponsor ei vasta lõikes 3 
sätestatud kohustustele, kohaldavad 
asjaomased liikmesriigid rahalisi 
karistusi.

Or. en

Selgitus

Et tagada kliinilise uuringu aruande 12 kuu jooksul esitamise kohustuse täitmist, peaks 
liikmesriikidel olema õigus kehtestada karistusi. 

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 34 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pärast peatamist või ajutist 
peatamist kliinilist katset ei jätkata, 
käsitletakse käesoleva määruse kohaselt 
kliinilise katse lõppkuupäevana sponsori 
kliinilise katse mittejätkamise otsuse 
kuupäeva. Ennetähtaegse lõpetamise korral 
on kliinilise katse lõppkuupäevaks katse 
ennetähtaegse lõpetamise kuupäev.

4. Kui pärast peatamist või ajutist 
peatamist kliinilist katset ei jätkata, 
käsitletakse käesoleva määruse kohaselt 
kliinilise katse lõppkuupäevana sponsori 
kliinilise katse mittejätkamise otsuse 
kuupäeva. Ennetähtaegse lõpetamise korral 
on kliinilise katse lõppkuupäevaks katse 
ennetähtaegse lõpetamise kuupäev. Peale 
12kuulist ajutist peatamist edastatakse 
kliinilise katse andmed ELi andmebaasi, 
isegi kui need on mittetäielikud. Kliinilise 
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katse ennetähtaegse lõpetamise põhjused 
avaldatakse ELi andmebaasis.

Or. en

Selgitus

On oluline, et kliinilise katse ennetähtaegse lõpetamise põhjused avaldataks ELi 
andmebaasis. Põhjused, mis võivad hõlmata seda, et ravim ei näinud olevat tõhus või et oli 
liiga palju kõrvalmõjusid, võivad osutuda oluliseks teabeks patsiendi ohutuse seisukohalt, 
samuti on see oluline tulevaste uurijate jaoks, et vältida uuringu dubleerimist.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seoses uuritavate ravimitega, millel 
puudub luba (v.a platseebo) ja müügiloaga 
lubatud uuritavate ravimitega, mida 
uuringuplaani kohaselt ei kasutata vastavalt 
müügiloale, esitab sponsor igal aastal 
ravimiametile elektroonilise aruande iga 
uuritava ravimi ohutuse kohta, mida 
kasutatakse tema spondeeritud kliinilisel 
katsel.

1. Seoses uuritavate ravimitega, millel 
puudub luba (v.a platseebo) ja müügiloaga 
lubatud uuritavate ravimitega, mida 
uuringuplaani kohaselt ei kasutata vastavalt 
müügiloale ja mille kasutus on väljapool 
tavalist kliinilist tava, esitab sponsor igal 
aastal ravimiametile elektroonilise aruande 
iga uuritava ravimi ohutuse kohta, mida 
kasutatakse tema spondeeritud kliinilisel 
katsel.

Or. en

Selgitus

Ettepanek muudab iga-aastase aruande esitamise kohustuslikuks neile katsetele, mis 
kasutavad uuritavaid ravimeid kasutusjuhendis ettenähtust erinevalt, seda ka vähesekkuvate 
katsete puhul. Iga-aastates ohutusaruannetes kogutav ohutusteave toodete kohta, mida 
kasutatakse kooskõlas tavapärase kliinilise tavaga ei anna lisateavet võrreldes sellega, mida 
juba teatakse nende toodete ohutuse kohta, ning see tekitaks ebavajalikku halduskoormust 
ning ei tooks patsientidele mingit kasu. Seetõttu peaks vastavalt muutma ohutusaruandluse 
sätteid.
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 39 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Juhul kui kliinilises katses 
kasutatakse rohkem kui ühte uuritavat 
ravimit, võib sponsor esitada kõigi 
kliinilises katses kasutatavate ravimite 
ohutuse kohta ühise aruande. Sponsor 
põhjendab oma otsust kõnealuses 
aruandes.

Or. en

Selgitus

Kui ühes kliinilises katses kasutatakse rohkem kui üht uuritavat ravimit, peaks sponsoritel 
olema võimalik esitada kliinilise katse kohta üks aruanne, selle asemel, et esitada iga uuritava 
ravimi kohta aruanne. See on vajalik, et tagada. et aruandes kajastub täpsem teave ravimite 
üheaegse kasutusega seonduvate ohutusküsimuste kohta.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sponsor esitab igal aastal müügiloa 
omanikule teabe kõigi tõsiste 
ettearvamatute kõrvaltoimete kohta, mis on 
seotud müügiluba omavate ravimitega, 
mida uuringuplaani kohaselt kasutatakse 
vastavalt müügiloa tingimustele.

1. Sponsor esitab igal aastal müügiloa 
omanikule teabe kõigi tõsiste 
ettearvamatute kõrvaltoimete kohta, mis on 
seotud müügiluba omavate ravimitega, 
mida uuringuplaani kohaselt kasutatakse 
vastavalt müügiloa tingimustele. Kui 
sponsor ei suuda vahendite puudumise 
tõttu müügiloa omanikule teavet esitada, 
võib ta selle asemel esitada teabe 
ravimiametile.

Or. en

Selgitus

Mitteäriliste sponsorite jaoks on tõsiseid kõrvaltoimeid puudutava teabe esitamine otse 
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müügiloa omanikule väga keerukas, kui mitte võimatu olukorras, kus katses kasutatakse 
analoogravimeid ja kus katses osalejad saavad ravimeid mitmest allikast. Mitmetes katsetes 
kasutatakse müügilolevaid uuritavaid ravimeid koos veel uurimisjärgus ravimitega. Sellistel 
juhtudel võivad need uuritavad ravimid olla saadaval analoogtootena, mille on tellinud 
haigla või arst ning seetõttu puudub otsene side sponsori ja müügiloa omaniku vahel.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 49 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui sponsor on teadlik, et kliinilise 
katsega, mida ta spondeerib, rikutakse 
tõsiselt käesolevat määrust või rikkumise 
ajal kohaldatavat uuringuplaani versiooni, 
teatab ta rikkumisest asjaomastele 
liikmesriikidele ELi portaali kaudu seitsme 
päeva jooksul pärast rikkumisest 
teadasaamist.

1. Kui sponsor on teadlik, et kliinilise 
katsega, mida ta spondeerib, rikutakse 
tõsiselt käesolevat määrust või rikkumise 
ajal kohaldatavat uuringuplaani versiooni, 
teatab ta rikkumisest asjaomastele 
liikmesriikidele ELi portaali kaudu niipea 
kui võimalik ja mitte hiljem kui seitsme 
päeva pärast alates rikkumisest 
teadasaamist.

Or. en

Selgitus

Et veelgi rõhutada, et igast tõsisest rikkumisest peab teavitama niipea kui võimalik ja et 
seitsmepäevane tähtaeg on absoluutne tähtaeg tõsisest rikkumisest teavitamiseks. 

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tõsine rikkumine on käesoleva artikli 
tähenduses rikkumine, mis võib mõjutada 
olulisel määral katses osalejate ohutust ja
õigusi või kliinilise katse käigus kogutud 
andmete usaldusväärsust ja stabiilsust.

2. Tõsine rikkumine on käesoleva artikli 
tähenduses rikkumine, mis võib mõjutada 
olulisel määral katses osalejate ohutust,
õigusi ja heaolu või kliinilise katse käigus 
kogutud andmete usaldusväärsust ja 
stabiilsust.

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas ettepaneku artikliga 3 peab rõhutama ka katses osalejate heaolu.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kogu kliinilise katsega seotud teave 
salvestatakse, seda töödeldakse, 
käideldakse ja säilitatakse nii, et selle kohta 
saab täpselt aru anda, seda tõlgendada ja 
kontrollida, kuid samas oleks katses 
osalejaid käsitlevate andmete 
konfidentsiaalsus kaitstud vastavalt 
isikuandmete töötlemise valdkonnas 
kohaldatavatele õigusaktidele.

1. Kogu kliinilise katsega seotud teave 
salvestatakse, seda töödeldakse, 
käideldakse ja säilitatakse kliinilise 
uuringu aruande vormis nii, et selle kohta 
saab täpselt aru anda, seda tõlgendada ja 
kontrollida, kuid samas oleks katses 
osalejaid käsitlevate andmete 
konfidentsiaalsus kaitstud vastavalt 
isikuandmete töötlemise valdkonnas 
kohaldatavatele õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

Kliinilise uuringu aruande kasutuselevõtt on suurema läbipaistvuse huvides.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 55 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud juhul, kui muude liidu 
õigusaktidega nähakse ette pikem 
arhiveerimisperiood, säilitavad sponsor ja 
uurija kliinilise katse peatoimikut vähemalt 
viis aastat pärast kliinilise katse lõppu. 
Katses osalejate tervisekaarte säilitatakse 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.

Sponsor ja uurija säilitavad kliinilise katse 
peatoimikut pärast kliinilise katse 
lõpetamist määramata aja. Katses 
osalejate tervisekaarte säilitatakse vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele. Kui sponsoril 
ei ole võimalik peatoimikut säilitada, võib 
seda säilitada ELi andmebaasis.

Or. en
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Selgitus

Kui sponsor peaks sattuma uurimise alla seoses reeglite vastu eksimisega, on kliinilise katse 
toimik olulise tähtsusega. Seetõttu peaks peatoimikut säilitama määramata aja jooksul, juhul 
kui riigisisesed õigusaktid ei sätesta teisiti. Vajaduse korral võib peatoimikut säilitada ELi 
andmebaasis.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 69 – lõige 2 – sissejuhatav sõnastus 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 vastutavad kõik 
sponsorid ühe sponsori nimetamise eest, 
kelle ülesandeks on

2. Erandina lõikest 1 vastutavad kõik 
sponsorid ühe või mitme sponsori 
nimetamise eest, kelle ülesandeks on

Or. en

Selgitus

Et tagada suurem paindlikkus selles, kuidas ülesandeid sponsorite vahel jagatakse.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vastata katses osaleja, uurija või 
asjaomase liikmesriigi kõigile kliinilisi 
katseid käsitlevatele küsimustele;

b) vastata katses osaleja, uurija või 
asjaomase liikmesriigi kõigile kliinilisi 
katseid käsitlevatele küsimustele. Selle 
kohustuse täitmisel võib sponsor vajaduse 
korral ülesandeid delegeerida kooskõlas 
artikli 68 teise lõiguga;

Or. en

Selgitus

Selgitus, et sponsoritel on võimalik ülesandeid delegeerida.
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon loob ja haldab liidu tasandi 
andmebaasi (edaspidi „ELi andmebaas”). 
Komisjon on andmebaasi vastutav töötleja.

Komisjon loob ja haldab liidu tasandi 
andmebaasi (edaspidi „ELi andmebaas”). 
Komisjon on ELi andmebaasi vastutav 
töötleja ja vastutab selle eest, et ei oleks 
asjatut dubleerimist selle andmebaasi 
ning EudraCT ja EudraVigilance 
andmebaaside vahel.

Or. en

Selgitus

Selleks et vältida taotlejate lisahalduskoormust, peab komisjon, kui uue ELi andmebaasi 
looja, tagama, et ei toimuks dubleerimist andmebaaside vahel, mida ravimiamet haldab. 

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi andmebaas võimaldab liikmesriikide 
pädevatel asutustel teha koostööd sellises 
ulatuses, mis on vajalik käesoleva määruse 
kohaldamiseks, ning otsida teavet 
konkreetsete kliiniliste katsete kohta. 
Samuti võimaldab see sponsoritel viidata 
varasematele taotlustele kliiniliste katsete 
lubamiseks või oluliseks muutmiseks.

2. ELi andmebaas võimaldab liikmesriikide 
pädevatel asutustel teha koostööd sellises 
ulatuses, mis on vajalik käesoleva määruse 
kohaldamiseks, ning otsida teavet 
konkreetsete kliiniliste katsete kohta. 
Samuti võimaldab see sponsoritel viidata 
varasematele taotlustele kliiniliste katsete 
lubamiseks või oluliseks muutmiseks. 
Samuti võimaldab see avalikkusel ja 
sõltumatutel uurijatel analüüsida 
kliiniliste katsete tulemusi.

Or. en

Selgitus

Et rõhutada, et ELi andmebaasi peamine eesmärk on suurendada katsete tulemuste 
läbipaistvust patsientide ja uurijate jaoks.
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 78 – lõige 3 – sissejuhatav sõnastus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ELi andmebaas on üldsusele 
kättesaadav, välja arvatud seal sisalduvad 
andmed, mille täielik või osaline 
konfidentsiaalsus on õigustatud järgmistel 
põhjustel:

3. ELi andmebaas on üldsusele kättesaadav 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1049/2001, 
välja arvatud seal sisalduvad andmed, mille 
täielik või osaline konfidentsiaalsus on 
õigustatud järgmistel põhjustel:

Or. en

Selgitus

Arvestades, et andmebaasi loob ja haldab komisjon, peaks see olema avalikult kättesaadav 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1049/2001 sätetele avaliku juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel -86 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -86

Eetikakomiteede koostöö

Komisjon hõlbustab eetikakomiteede 
koostööd ja parimate tavade jagamist 
eetilistes küsimustes, sealhulgas 
eetikakontrolli menetluste ja põhimõtete 
küsimustes.
(Vastuvõtmise korral lisatakse see tekst 
XVIII peatükki.) 

Or. en

Selgitus

Selleks et saavutada kliiniliste katsete eetikakontrolli selgus ning järjepidevus ilma täieliku 
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ühtlustamise koormuse kehtestamiseta, peaks komisjon looma platvormi, et soodustada 
eetikakomiteede koostööd ning parimate tavade jagamist. Selles platvormis osalemine peaks 
olema vabatahtlik.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
 I lisa – punkt 13 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

avaldus kaasatud eetiliste kaalutluste 
kohta ning kuidas on käsitletud Helsingi 
deklaratsiooni põhimõtteid;

Or. en

Selgitus

Nagu on määratletud Helsingi deklaratsiooni punktis 14, peaks uuringuplaan sisaldama 
avaldus eetiliste kaalutluste kohta ning näitama, kuidas on käsitletud Helsingi deklaratsiooni 
põhimõtteid.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
 I lisa – punkt 13 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

arutelu kliinilise katse asjakohasuse ja selle 
korralduse üle, et võimaldada artikli 6 
kohast hindamist;

arutelu kliinilise katse asjakohasuse ja selle 
korralduse üle, et võimaldada artikli 6 
kohast hindamist, viidates kõikidele 
olemasolevatele tõenditele, sealhulgas 
süstemaatilistele kontrollidele ning meta-
analüüsile;

Or. en

Selgitus

Kui süstemaatiline kontroll või meta-analüüs on kättesaadav, peaks see taotluses sisalduma.
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 13 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kirjeldus patsiendi kaasatuse kohta 
kliinilises katses, sealhulgas määratledes 
uuringu teema/probleemi ja katse 
kavandi;

Or. en

Selgitus
Peab täpsustama patsiendi kaasatuse määra.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
 I lisa – punkt 13 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välistamiskriteeriumide põhjendused ja 
selgitused, kui kliiniline katse ei hõlma 
eakaid ja naisi;

kui katses osalejad ei esinda võrdselt 
erinevaid vanuserühmi ja/või sugu, peab 
olema see põhjendatud ja selgitatud;

Or. en

Selgitus

Teksti selgitus: ühe naise või ühe eaka katsel osaleja lisamine katserühma ei pruugi olla 
ebaproportsionaalse esindatuse probleemi lahenduseks. Katses osalejate rühm peaks olema 
nii sooliselt kui ealiselt tasakaalustatud, kui ei ole teisiti põhjendatud.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 13 – taane 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

täielik statistilise analüüsi kava;

Or. en
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Selgitus

Kliinilisest katsest saadavate andmete usaldusväärsuse tagamiseks peaksid sponsorid andma 
eelnevalt teavet, kuidas andmeid kavatsetakse kasutada.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. Uuringuplaan sisaldab teavet 
rahastamise, sponsorite, institutsionaalse 
kuuluvuse ja mis tahes muu võimaliku 
huvide konflikti kohta.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Helsingi deklaratsiooni punktile 14 peab kõikides uuringuplaanides sisalduma 
teave finantssuhete ja teiste kuuluvuste või võimalike huvide konfliktide kohta.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

53a. Kogu teave, mis edastatakse katsel 
osalejatele või seaduslikele esindajatele, 
peaks järgima põhilisi kvaliteedi 
põhimõtteid: olema objektiivne ja 
erapooletu, patsiendikeskne, tõenditel 
põhinev, ajakohastatud, usaldusväärne, 
arusaadav, ligipääsetav, läbipaistev, 
asjakohane ning kooskõlas kohustusliku 
teabega, kui see on asjakohane.

Or. en

Selgitus

Teave või selle puudumine mõjutab nii patsientide soovi kliinilistes katsetes osaleda kui ka 
nende kohustuste täitmist ning järgimist katse käigus. Teave, mida võimalikele katsel 
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osalejatele edastatakse, ja viis, kuidas seda tehakse, peaks vastama katses osalemist 
kaaluvate inimeste teabevajadustele. Erinevatel patsiendirühmadel võivad olla erinevad 
vajadused. Teavet peaks edastama lihtsas vormis, millele lisandub põhjalikum teaduslik 
informatsioon neile, kes soovivad sellega tutvuda. Teave peaks olema kättesaadav igal ajal 
kogu katse vältel.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 53 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

53b. Taotlejaid peaks julgustama, et nad 
võimaldaksid patsientidel enne esitamist 
üle vaadata teabe ja teadva nõusoleku 
dokumendid ja menetlused, et tagada, et 
need on patsientidele asjakohased ja 
arusaadavad.

Or. en

Selgitus

Teave või selle puudumine mõjutab nii patsientide soovi kliinilistes katsetes osaleda kui ka 
nende kohustuste täitmist ning järgimist katse käigus. Teave, mida võimalikele katsel 
osalejatele edastatakse, ja viis, kuidas seda tehakse, peaks vastama katses osalemist 
kaaluvate inimeste teabevajadustele. Erinevatel patsiendirühmadel võivad olla erinevad 
vajadused. Teavet peaks edastama lihtsas vormis, millele lisandub põhjalikum teaduslik 
informatsioon neile, kes soovivad sellega tutvuda. Teave peaks olema kättesaadav igal ajal 
kogu katse vältel.
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SELETUSKIRI

Sidusrühmade vahel valitseb laiapõhjaline arusaam, et kehtivaid kliiniliste katsete õigusakte 
peaks kiiresti muutma. Euroopas läbiviidavate kliiniliste katsete arv on viimaste aastate 
jooksul tõsiselt vähenenud ja seda vähemalt osaliselt kliiniliste katsete direktiivi mõne 
meetme tõttu. Aastatel 2007–2011 vähenes ELis läbiviidavate kliiniliste katsete hulk 25 % 
võrra, paljud uuringud viidi tärkava turumajandusega riikide turgudele. Sellel pole mitte ainult 
ülisuured majanduslikud tagajärjed, vaid see takistab ka meditsiini arengut, mis omakorda 
kahjustab patsiente. Euroopa peab olema konkurentsivõimeline ja atraktiivne 
ravimiettevõtetele, et nad viiksid siin läbi uuringuid, samal ajal edendades teadusuuringuid ja 
soodustades ravimite väljatöötamist harva esinevate haiguste raviks. Samal peaks Euroopa 
olema maailmas juhtival kohal nii patsiendi ohutuses kui ka läbipaistvuses, seda avalikkuse 
usalduse ning heade teadustavade huvides. 

Määrus vs. direktiiv

Kehtiva direktiivi üks peamisi probleeme on just tema õiguslik vorm, st et tegemist on 
direktiiviga. Ebaühtlaselt rakendatud õigusaktid üle kogu ELi on muutnud piiriüleste katsete 
läbiviimise keeruliseks ning kulukaks. Sel põhjusel soovitab raportöör tungivalt toetada 
komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus, mis tagab, et rakendamine üle kogu ELi on ühtlane.
See on eriti kasulik neile, kes töötavad harva esinevate haigustega, kus väike patsientide arv 
muudab piiriülese töö hädavajalikuks.

Heakskiitmise aeg

Komisjon on olnud ambitsioonikas ja nõudmised reguleerivatele asutustele, eetikakomiteedele 
ja sponsoritele on kõrged. Üks kehtiva direktiivi peamisi probleeme on pikad heakskiitmise 
tähtajad, mis muudavad katsete läbiviimise Euroopas veelgi kulukamaks. Ajakavad on 
ambitsioonikad, kuid saavutatavad ning need põhinevad ELis kehtivatel headel tavadel.
Vaikimisi heakskiitmise kontseptsioon on katsete loamenetlejatele stiimul menetluse tähtajast 
kinni pidamiseks. Mitu liikmesriiki tahab seda lähenemisviisi muuta, seetõttu soovitab Teie 
raportöör parlamendil toetada komisjoni ettepanekut heakskiitmise ajakava kohta.

Vähendada bürokraatiat

Komisjoni ettepanekus on mitu head meedet bürokraatia vähendamiseks ja üks kõige parem 
idee on ELi portaal. See tähendab, et sponsorid peavad esitama ainult ühe ühtse heakskiidu 
taotluse, sõltumata sellest, kus ELis katse läbi viiakse või kas katse viiakse läbi ühes või 
mitmes liikmesriigis. Veel üks uus meede, mille raportöör heaks kiidab, on vähesekkuva 
kliinilise katse põhimõte, mis vähendab bürokraatiat lihtsamate, vähem riskantsemate katsete 
puhul väga suures mahus. Kuigi bürokraatia vähendamine on oluline, peaks kõigis kliinilise 
katse aspektides alati prioriteediks olema patsientide ohutus ja heaolu.
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Definitsioonid

Komisjon on teinud ettepaneku võtta kasutusele laiem termin „kliiniline uuring”, mille üheks 
kitsamalt defineeritud alarühmaks on „kliiniline katse”. Kuigi nende mõistete põhimõte on 
arusaadav, andes kahele terminile erinevad tähendused, on see põhjustanud segadust
sidusrühmade hulgas, kuna terminid on rahvusvahelistes suunistes kasutusel sünonüümidena.
Seetõttu teeb raportöör ettepaneku muuta termini „kliiniline uuring” terminiks „ravimiga 
seotud uuring”.

Eetikakomiteed

Komisjon üritas vältida eetikakomiteede teemat nende mitmekesisuse tõttu Euroopas. Kuigi 
raportöör nõustub, et sätted ei tohiks ELi tasandil olla liiga palju ette kirjutada, kuidas 
eetikakomiteed tegutsevad, on raportöör seisukohal, et on oluline selgitada, et 
eetikakomiteedel on katsete heakskiitmisel ning patsientide ohutuse ja heaolu tagamisel 
oluline osa. Ta teeb ka ettepaneku, et komisjon moodustaks platvormi, kus saaksid 
eetikakomiteed üle kogu Euroopa arutada, kuidas nad kliinilisi katseid heaks kiidavad ning 
õppida koos töötama ning parimaid tavasid vahetama. Kui eetikakomiteed leiavad 
ühtlustatuma toimimisviisi, on nii sponsorid kui patsiendid teadlikumad sellest, mida oodata.

Riiklikud hüvitamissüsteemid

Raportöör toetab täielikult komisjoni ettepanekut luua riiklikud hüvitamissüsteemid. Praegu 
on osa katse kindlustuskulud ülisuured ning see võib takistada paljusid sponsoreid katseid läbi 
viimast. Tihti on tegemist teadusuuringutega, mille läbiviimine pole kõrgete kindlustuskulude 
tõttu võimalik, seda eriti harva esinevate haiguste puhul. Sellist tüüpi katseid peab 
soodustama ja toetama ning seetõttu on ka hüvitamissüsteem nii oluline. Hetkel kulub suur 
osa meditsiiniuuringutesse investeeritud riigi rahast kindlustustasudele. Liikmesriikide jaoks 
on hüvitamissüsteemi jooksvad kulud suhteliselt madalad ning on häid näiteid Taanist ja 
teistest riikidest sellest, kuidas see võiks toimida.

Katse olulisus

Hetkel viiakse katseid läbi patsiendirühmades, mis ei pruugi peegeldada selle 
rahvastikurühma mitmekesisust, kus seda ravimit hakatakse kasutama. Näiteks on naised 
katsetes tihti alaesindatud, mis tähendab, et on vähem andmeid selle kohta, kuidas ravimid 
mõjuvad just naistele. Veel üks näide on katsed, kust on välja jäetud eakad, kellel kipub 
esinema rohkem kaasuvaid haigusi ja komplikatsioone. Raportöör on teinud mitu ettepanekut, 
et proovida muuta kliinilised katsed patsiendirühmadele vastavaks. 

Patsiendi kaasamine

Komisjon on teinud ettepaneku patsientide kaasamiseks kliiniliste katsete hindamisse, seda 



PE504.236v01-00 48/49 PR\925718ET.doc

ET

ettepanekut toetab raportöör täielikult. Lõpuks on ju patsiendid need, kes katsel riskivad ning 
kes naudivad võimalikku kasu. Raportöör soovib rõhutada, et need patsiendid peavad olema 
kogenud ja teadlikud ning nende kaasamist ei peaks käsitlema pelgalt näilisena.

Katsed arenguriikides

Järjest rohkem kliinilisi katseid viiakse läbi arenguriikides, mis tõstatab mitmeid 
eetikaküsimusi. Komisjoni ettepanekus on mitu sellele probleemile suunatud meedet, mida 
raportöör toetab. Esiteks säte, mille kohaselt peab väljaspool ELi läbiviidud katse, mille 
andmeid sponsor soovib kasutada, vastama samadele standarditele, mis on määratletud ELi 
õigusaktides, kuigi seda peaks laiendama, lisades rahvusvahelised eetikasuunised. Koos 
sellega säte, mis võimaldab komisjoni ametnikel kontrollida kolmandate riikide 
õigusraamistikke, et tagada, et neil kehtivad meetmed, mis tagavad patsientide ohutuse ja 
heaolu samaväärse taseme. 

Läbipaistvus

Üks peamisi probleeme on kliinilise katse tulemuste läbipaistmatus. See on vähendanud 
avalikkuse usaldust katsete ja nende tulemuste vastu. Sõltumatutel teadlastel on tihti keeruline 
saada vajaminevaid andmeid, et tõendada katsete tulemusi ning viia läbi süstemaatilisi 
kontrolle, suur osa andmetest ei ole saadaval. On teada, et kui katsed ei ole edukad, siis tihti ei 
avalikustata nende tulemusi üldse ega tehta kättesaadavaks. Katseid viiakse korduvalt läbi 
enne kui saab avalikult teatavaks, et need ei ole tõhusad või on isegi ohtlikud. Komisjon teeb 
ettepaneku liikuda läbipaistvuse alal suurte sammudega edasi, tehes ettepaneku avalikult 
juurdepääsetava ELi kliiniliste katsete andmebaasi loomiseks, mis sisaldaks teavet kõikide 
katsete kohta, sõltumata sellest, kas need on edukad või mitte. Siiski on Teie raportöör 
arvamusel, et sponsori lihtne kokkuvõte tulemuste kohta ei ole piisav, kuna see võib olla 
erapoolik ja eksitav.

- Kliinilise uuringu aruanne

Seega soovitab Teie raportöör nõuda sponsoritelt täieliku kliinilise uuringu aruande 
avaldamist ELi andmebaasis. Kliinilise uuringu aruanne on juba üldtunnustatud 
rahvusvaheline suunis ning kõikehõlmav aruanne selle kohta, kuidas uuringut läbi viidi ning 
millised olid selle leiud. Paljud sponsorid juba koostavad selliseid aruandeid, mis esitatakse 
reguleerivale asutusele müügiloa taotlemisel. See hõlmab lihtsustatud kokkuvõtet, aga ka 
täielikumaid tulemusi, mida saavad analüüsida ja kontrollida sõltumatud teadlased. Ilmselgelt 
otsustavad patsiendid katses osaleda selleks, et aidata edendada meditsiini nende enda ning 
teiste samas olukorras olevate patsientide hüvanguks, aga mitte selleks, et aidata mõnda 
ettevõtet. Katsete tulemuste laialdasem jagamine ei suurenda ainult usaldust ravimite vastu, 
vaid ka kiirendab elupäästvate ravide väljaarendamist. See ei ohusta andmekaitset, kuna kõik 
patsientide isiklikud andmed muudetakse anonüümseks. Teavet, mis on tõepoolest äriliselt 
konfidentsiaalne, käsitletakse kooskõlas dokumentide juurdepääsuga seotud kehtivate 
õigusaktidega.

- Karistused hilinenud esitamise korral
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Raportöör teeb ettepaneku, et liikmesriigid kehtestaksid trahvid nendele sponsoritele, kes ei 
täida oma kohustusi seoses läbipaistvusega. Ta toetab komisjoni ettepanekut anda sponsoritele 
ühe aasta aega kogu teabe esitamiseks andmebaasi, see aeg on enam kui piisav vajalike 
andmete ettevalmistamiseks. Sponsoreid, kes seda nõuet ei täida, peaks karistama.

- Peatoimik

Komisjon on teinud ettepaneku, et sponsorid säilitaksid kliinilise katse peatoimikut vähemalt 
viis aastat. Teie raportöör on seisukohal, et see ei ole piisav. Kui sponsor peaks sattuma 
uurimise alla seoses reeglite vastu eksimisega, on kliinilise katse peatoimik olulise tähtsusega.
Seetõttu on ta teinud ettepaneku, et peatoimikut peaks säilitama määramata aja jooksul, juhul 
kui siseriiklikud õigusaktid ei sätesta teisiti. Vajaduse korral võib peatoimikut säilitada ELi 
andmebaasis.


