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*** Hyväksyntämenettely
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***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0369),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 114 artiklan ja 168 artiklan 4 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0194/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kliinisissä lääketutkimuksissa olisi 
suojeltava tutkittavien turvallisuutta ja
oikeuksia, ja niissä tuotettujen tietojen olisi 
oltava luotettavia ja varmoja.

(1) Kliinisissä lääketutkimuksissa olisi 
suojeltava tutkittavien turvallisuutta,
oikeuksia ja hyvinvointia, ja niissä 
tuotettujen tietojen olisi oltava luotettavia 

                                               
1 EUVL C … / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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ja varmoja.

Or. en

Perustelu

Maailman lääkäriliiton Helsingin julistuksen 6 kohdan ja tämän asetusehdotuksen 28 artiklan 
2 kohdan mukaan tutkittavien hyvinvoinnin on oltava kaikkea muuta etua tärkeämpi. Siksi 
tässä säädöksessä on korostettava vahvemmin tutkittavien hyvinvointia.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta näiden periaatteiden 
noudattamista voidaan valvoa 
riippumattomasti, kliiniselle 
lääketutkimukselle olisi myönnettävä lupa 
etukäteen.

(2) Jotta näiden periaatteiden 
noudattamista voidaan valvoa 
riippumattomasti, kliiniselle 
lääketutkimukselle olisi myönnettävä lupa 
etukäteen ja saatava eettisen toimikunnan 
ennakkohyväksyntä.

Or. en

Perustelu

Kliinisiä kokeita ei saa tehdä ilman eettistä ennakkohyväksyntää. Helsingin julistuksen 
mukaan tutkittavilla voidaan tehdä kokeita vain, jos toimivaltainen elin on hyväksynyt 
tutkimushankkeen sen monitieteellisen eettisen tarkastelun jälkeen. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä yhteistyötä kliinisten 
lääketutkimusten lupahakemusten 
arvioinnissa. Yhteistyön ei ole kuitenkaan 
tarkoitus ulottua luonteeltaan kansallisiin 
näkökohtiin eikä kliinisiin 
lääketutkimuksiin liittyviin eettisiin 
näkökohtiin, kuten tietoiseen 

(6) Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä yhteistyötä kliinisten 
lääketutkimusten lupahakemusten 
arvioinnissa. Yhteistyön ei tarvitse
kuitenkaan ulottua luonteeltaan kansallisiin 
näkökohtiin. 
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suostumukseen. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, missä asioissa ne haluavat tehdä yhteistyötä. Kun 
otetaan huomioon ihmisten suuri liikkuvuus jäsenvaltiosta toiseen ja rajat ylittävät 
terveyspalvelut, jäsenvaltioita olisi kannustettava vaihtamaan näkemyksiä ja tekemään 
yhteistyötä myös kliinisten kokeiden eettisiin näkökohtiin ja tietoiseen suostumukseen 
liittyvissä asioissa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Menettelyn olisi oltava joustava ja 
tehokas, jotta kliinisten lääketutkimusten 
aloittamisessa vältetään hallinnollisia 
viiveitä.

(7) Menettelyn olisi oltava joustava ja 
tehokas, jotta kliinisten lääketutkimusten 
aloittamisessa vältetään hallinnollisia 
viiveitä. Tutkittavan oikeuksien, 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin olisi oltava 
kaikkea muuta etua tärkeämpiä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa Helsingin julistuksen 6 kohdan ja asetusehdotuksen 28 artiklan 
2 kohdan kanssa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kliinisiä lääketutkimuksia koskevien 
hakemusten arvioinnissa olisi käsiteltävä 
erityisesti ennakoitua terapeuttista ja 
kansanterveydellistä hyötyä, jäljempänä 
'relevanssi', sekä tutkittavalle aiheutuvia 
riskejä ja haittoja. Relevanssin osalta olisi 
otettava huomioon useita näkökohtia, kuten 

(10) Kliinisiä lääketutkimuksia koskevien 
hakemusten arvioinnissa olisi käsiteltävä 
erityisesti ennakoitua terapeuttista ja 
kansanterveydellistä hyötyä, jäljempänä 
'relevanssi', sekä tutkittavalle aiheutuvia 
riskejä ja haittoja. Relevanssin osalta olisi 
otettava huomioon useita näkökohtia, kuten 
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se, ovatko lääkkeiden myyntilupien 
arvioinnista ja myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kliinistä lääketutkimusta.

sen varmistaminen, että 
lääketutkimukseen osallistuvat tutkittavat 
edustavat perusjoukkoa, jota lääkkeellä 
on tarkoitus hoitaa, ja se, ovatko 
lääkkeiden myyntilupien arvioinnista ja 
myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kliinistä lääketutkimusta. 
Kliinisen lääketutkimuksen relevanssin 
varmistamiseksi toimeksiantajan olisi 
tarvittaessa toimitettava järjestelmällinen 
selvitys tutkimuslääkkeistä jo olemassa 
olevista tiedoista.  

Or. en

Perustelu

Kliinisten kokeiden olisi ilmennettävä kohdeväestöä, sukupuoli ja ikäjakauma mukaan 
luettuina, jotta voidaan varmistaa, että lääkkeiden turvallisuus ja teho arvioidaan tarkasti sen 
väestön osalta, jota lääkkeellä on tarkoitus hoitaa. Tämä on sopusoinnussa Helsingin 
julistuksen 5 kohdan kanssa. Jotta voidaan varmistaa lääketutkimuksen relevanssi sekä se, 
ettei tutkittavilla tehdä tarpeettomia kokeita, toimeksiantajan olisi käytävä läpi kaikki tiedot 
tutkimuslääkkeistä ja liitettävä tiedot hakemukseen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotkin kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevien hakemusten näkökohdat ovat 
luonteeltaan kansallisia tai eettisiä. Näitä 
näkökohtia asianomaisten jäsenvaltioiden 
ei pitäisi arvioida yhteistyössä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy johdanto-osan 6 kappaletta koskevaan tarkistukseen. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää, missä asioissa ne haluavat tehdä yhteistyötä. Kun otetaan huomioon ihmisten suuri 
liikkuvuus jäsenvaltiosta toiseen ja rajat ylittävät terveyspalvelut, jäsenvaltioita olisi 
kannustettava vaihtamaan näkemyksiä ja tekemään yhteistyötä myös kliinisten kokeiden 
eettisiin näkökohtiin ja tietoiseen suostumukseen liittyvissä asioissa.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Asianomaiset jäsenvaltiot voivat itse 
määritellä arviointiin osallistuvat elimet. 
Kyseinen päätös on kunkin jäsenvaltion 
sisäiseen organisointiin liittyvä asia. 
Soveltuvia elimiä määritellessään 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
mukana on myös maallikoita ja potilaita. 
Lisäksi olisi varmistettava, että käytössä on 
tarvittava asiantuntemus. Arviointiin olisi 
joka tapauksessa osallistuttava 
kohtuullinen määrä henkilöitä, joilla on 
yhdessä tarvittava pätevyys ja kokemus; 
tätä edellytetään myös kansainvälisissä 
ohjeissa. Hakemusta arvioivien 
henkilöiden olisi oltava riippumattomia 
toimeksiantajasta, tutkimuspaikkana 
toimivasta laitoksesta ja tutkimukseen 
osallistuvista tutkijoista sekä muusta 
mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.

(14) Asianomaiset jäsenvaltiot voivat itse 
määritellä arviointiin osallistuvat elimet. 
Kyseinen päätös on kunkin jäsenvaltion 
sisäiseen organisointiin liittyvä asia. 
Soveltuvia elimiä määritellessään 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
mukana on myös riippumaton eettinen 
toimikunta, johon kuuluu 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä,
maallikoita ja potilaita tai potilaiden 
edustajia. Lisäksi olisi varmistettava, että 
käytössä on tarvittava asiantuntemus. 
Arviointiin olisi joka tapauksessa 
osallistuttava kohtuullinen määrä 
henkilöitä, joilla on yhdessä tarvittava 
pätevyys ja kokemus; tätä edellytetään 
myös kansainvälisissä ohjeissa. Hakemusta 
arvioivien henkilöiden olisi oltava 
riippumattomia toimeksiantajasta, 
tutkimuspaikkana toimivasta laitoksesta ja 
tutkimukseen osallistuvista tutkijoista sekä 
muusta mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.

Or. en

Perustelu

Helsingin julistuksen 15 kohdan mukaan arviointimenettelyssä on oltava mukana eettinen 
toimikunta. Komission ehdotus on tältä osin liian ympäripyöreä. 
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Nykyiset eettiset arviointimenettelyt 
ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa, 
niihin osallistuu usein kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason eri elimiä 
ja niihin kuuluu monia keskenään 
erilaisia menettelyjä, jotka johtavat 
toisistaan poikkeaviin arviointeihin. Tästä 
aiheutuu viiveitä ja hajanaisuutta. 
Eurooppalaisten potilaiden ja 
kansanterveyden edun varmistamiseksi 
eettisiä arviointimenettelyjä ja 
-periaatteita olisi yhdenmukaistettava 
eettisten toimikuntien keskinäisen 
parhaiden käytäntöjen vaihdon avulla. 
Tätä varten komission olisi edistettävä 
eettisten toimikuntien yhteistyötä.

Or. en

Perustelu

Jotta kliinisen lääketutkimuksen eettiset arvioinnit olisivat selkeitä ja johdonmukaisia –
kuitenkin ilman täyden yhdenmukaistamisen vaatimusta –, komission olisi luotava 
järjestelmä, jolla kannustetaan eettisiä toimikuntia tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan 
parhaita käytäntöjä. Järjestelmään osallistuminen olisi vapaaehtoista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Toimeksiantajan olisi voitava 
peruuttaa kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemus. Hyväksymismenettelyn 
luotettavan toimimisen varmistamiseksi 
kliinisen lääketutkimuksen lupahakemus 
olisi tällöin kuitenkin peruutettava koko 
kliinisen lääketutkimuksen osalta. 

(16) Toimeksiantajan olisi voitava 
peruuttaa kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemus. Hyväksymismenettelyn 
luotettavan toimimisen varmistamiseksi 
kliinisen lääketutkimuksen lupahakemus 
olisi tällöin kuitenkin peruutettava koko 
kliinisen lääketutkimuksen osalta. 
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Hakemuksen peruutuksen jälkeen 
toimeksiantajan olisi voitava toimittaa uusi
kliinisen lääketutkimuksen lupahakemus.

Peruuttamisen syyt olisi ilmoitettava 
unionin portaalin välityksellä.
Hakemuksen peruutuksen jälkeen 
toimeksiantajan olisi voitava toimittaa uusi 
kliinisen lääketutkimuksen lupahakemus 
edellyttäen, että uudessa hakemuksessa 
esitetään selvitys aiemmista peruutuksista.

Or. en

Perustelu

Toimeksiantajia olisi vaadittava perustelemaan päätöksensä peruuttaa lupahakemus. Näin 
varmistettaisiin tehokkuus ja avoimuus, parannettaisiin jäsenvaltioiden keskinäistä 
tietojenvaihtoa ja estettäisiin toimeksiantajia hakemasta lupia sieltä mistä niitä helpoiten saa. 
Tämä on sopusoinnussa uuden lääketurvalainsäädännön kanssa (direktiivi 2010/84/EU ja 
asetus 1235/2010). Siinä vaaditaan myyntiluvan haltijoita ilmoittamaan viranomaisille syyt, 
joiden perusteella tuote vedetään markkinoilta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Avoimuuden parantamiseksi kliinistä 
lääketutkimusta koskevan hakemuksen 
tueksi toimitettavien kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevien tietojen olisi 
perustuttava vain sellaisiin kliinisiin 
lääketutkimuksiin, jotka on kirjattu 
julkiseen tietokantaan.

(20) Avoimuuden parantamiseksi kliinistä 
lääketutkimusta koskevan hakemuksen 
tueksi toimitettavien kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevien tietojen olisi 
perustuttava sellaisiin kliinisiin 
lääketutkimuksiin, jotka on kirjattu 
julkiseen tietokantaan. Kliinisessä 
lääketutkimuksessa saadut tiedot, jotka 
perustuvat ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivää suoritettuihin kliinisiin 
lääketutkimuksiin, olisi kirjattava 
julkiseen rekisteriin, joka on Maailman 
terveysjärjestön kansainväliseen kliinisten 
lääketutkimusten rekisteriportaaliin 
(International Clinical Trials Registry 
Platform (ICTRP)) kuuluva ensisijainen 
tai sen yhteistyökumppanina toimiva 
rekisteri.

Or. en
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Perustelu

Vanhemmissa kliinisissä tutkimuksissa saadut tiedot saattavat olla edelleen relevantteja. 
Vanhempien tietojen luotettavuuden vuoksi olisi kannustettava rekisteröimään vanhemmat 
tutkimukset. Tietolähteisiin olisi sisällytettävä myös Clinicaltrials.gov, joka ei ole Maailman 
terveysjärjestön kansainväliseen kliinisten lääketutkimusten rekisteriportaaliin kuuluva 
ensisijainen, mutta sen yhteistyökumppanina toimiva rekisteri. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
saatuja tietoja ei pitäisi katsoa 
kaupallisesti luottamuksellisiksi sen 
jälkeen kun lääke on saanut myyntiluvan. 

Or. en

Perustelu

Avoimuuden vuoksi olisi säädettävä, että kun kliininen tutkimus on johtanut myyntiluvan 
saamiseen, kaikki tutkimuksen aikana saadut tiedot olisi asetettava saataville.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetaan ihmisarvo ja oikeus 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. 
Siinä edellytetään erityisesti, että kaikkiin 
lääketieteen ja biologian alan 
interventioihin tarvitaan asianomaisen 
henkilön tietoisena annettu suostumus. 
Direktiivi 2001/20/EY sisältää kattavat 
säännöt tutkittavan suojelemiseksi. Nämä 
säännöt olisi säilytettävä. Vajaakykyisen 
henkilön ja alaikäisen lapsen laillisen 
edustajan määrittämistä koskevat säännöt 
vaihtelevat jäsenvaltioissa. Sen vuoksi 

(22) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetaan ihmisarvo ja oikeus 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. 
Siinä edellytetään erityisesti, että kaikkiin 
lääketieteen ja biologian alan 
interventioihin tarvitaan asianomaisen 
henkilön tietoisena annettu suostumus. 
Direktiivi 2001/20/EY sisältää kattavat 
säännöt tutkittavan suojelemiseksi. Nämä 
säännöt olisi säilytettävä. Heikossa 
asemassa oleviin väestöryhmiin kuuluvat 
tutkittavat, kuten vajaakykyiset tutkittavat 
ja alaikäiset henkilöt ja muut heikossa 
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jäsenvaltiot voivat itse päättää 
vajaakykyisen henkilön ja alaikäisen lapsen 
laillisen edustajan määrittämisestä.

asemassa olevat henkilöt, tarvitsevat 
erityistä suojelua. Vajaakykyisen henkilön 
ja alaikäisen lapsen laillisen edustajan 
määrittämistä koskevat säännöt vaihtelevat 
jäsenvaltioissa. Sen vuoksi jäsenvaltiot 
voivat itse päättää vajaakykyisen 
tutkittavan ja alaikäisen lapsen laillisen 
edustajan määrittämisestä.

Or. en

Perustelu

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat tutkittavat tarvitsevat erityistä suojelua.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kansainvälisten ohjeiden mukaisesti 
tutkittavan vapaaehtoinen tietoinen 
suostumus olisi annettava 
poikkeustapauksia lukuun ottamatta 
kirjallisesti. Sen olisi perustuttava 
tutkittavalle annettuihin selkeisiin,
olennaisiin ja ymmärrettäviin tietoihin.

(24) Kansainvälisten ohjeiden mukaisesti 
tutkittavan vapaaehtoinen tietoinen 
suostumus olisi annettava 
poikkeustapauksia lukuun ottamatta 
kirjallisesti. Sen olisi perustuttava 
tutkittavalle annettuihin selkeisiin, 
olennaisiin ja ymmärrettäviin tietoihin. 
Tällaiset tiedot olisi mahdollisuuksien 
mukaan annettava suullisesti, jolloin 
tutkittavalla olisi tilaisuus esittää 
kysymyksiä, ja tutkittavalle olisi annettava 
kirjallisesti kattavat tiedot, jotka hän saa 
pitää itsellään. Tutkittavalle olisi 
annettava riittävästi aikaa tehdä 
päätöksensä.

Or. en

Perustelu

Tiedot tai niiden puute vaikuttavat sekä potilaiden halukkuuteen osallistua kliinisiin 
tutkimuksiin että heidän sitoutumiseensa tutkimuksiin niiden toteutuksen ajan. Mahdollisille 
tutkittaville annettavien tietojen ja niiden esitystavan olisi täytettävä tutkimukseen 
osallistumista harkitsevien henkilöiden tiedontarve. Erityisillä potilasryhmillä voi olla 
erilaisia tarpeita. Tiedot olisi annettava yksinkertaisessa muodossa, ja halukkaille olisi 
annettava lisäksi kattavampaa tieteellistä tietoa. Tietojen olisi oltava saatavilla milloin 
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tahansa koko tutkimuksen ajan.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Tietokannassa olisi oltava kaikki 
kliinistä lääketutkimusta koskevat oleelliset 
tiedot. Tietokantaan ei pitäisi kirjata 
kliiniseen lääketutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien henkilötietoja. Tietokannan 
tietojen olisi oltava julkisia, ellei ole 
erityistä syytä olla julkaisematta tiettyjä 
tietoja, jotta voidaan suojella Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa 
tunnustettua oikeutta yksityiselämään ja 
henkilötietojen suojaan.

(52) Tietokannassa olisi oltava kaikki 
kliinistä lääketutkimusta koskevat oleelliset 
tiedot. Kaikki kliiniset lääketutkimukset 
olisi rekisteröitävä tietokantaan ennen 
tutkimusten aloittamista. Tietokannassa 
olisi julkaistava myös tutkittavien 
rekrytoinnin aloitus- ja 
päättymispäivämäärät. Tietokantaan ei 
pitäisi kirjata kliiniseen lääketutkimukseen 
osallistuvien tutkittavien henkilötietoja. 
Tietokannan tietojen olisi oltava julkisia, 
ellei ole erityistä syytä olla julkaisematta 
tiettyjä tietoja, jotta voidaan suojella 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 
8 artiklassa tunnustettua oikeutta 
yksityiselämään ja henkilötietojen suojaan.

Or. en

Perustelu

Tietojen rekrytointijakson alkamisesta ja päättymisestä olisi oltava saatavilla, jotta potilaat 
voivat nähdä helposti, mitä tutkimuksia on tarjolla. 

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

1) 'lääketutkimuksella' ihmiseen 
kohdistuvaa tutkimusta, jonka 
tarkoituksena on

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

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama kliinisen lääketutkimuksen määritelmä on aiheuttanut hämminkiä 
sidosryhmien keskuudessa, koska käsitteitä "kliininen tutkimus" ja "kliininen lääketutkimus" 
käytetään kansainvälisissä ohjeissa keskenään vaihtoehtoisina.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) kliinisen tutkimuksen 
tutkimussuunnitelman mukaan 
tutkimuslääkkeitä ei käytetä 
asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa 
olevan myyntiluvan ehtojen mukaisesti 
eikä niiden käyttö ole tavanomaisen 
lääketieteellisen käytännön mukaista,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä. Koska monissa vakiomuotoisissa tutkimussuunnitelmissa 
käytetään lääkkeitä niiden myyntiluvan ehdoista poikkeavalla tavalla, on täsmennettävä, että 
tutkimuksia, jossa kerätään tietoa lääkkeen tavanomaisesta käytöstä poikkeavasta käytöstä, ei 
katsota kliinisiksi lääketutkimuksiksi.

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

b) kliinisen lääketutkimuksen 
tutkimussuunnitelman perusteella 
tutkimuslääkkeitä käytetään myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti tai niiden käyttö on 

b) kliinisen lääketutkimuksen 
tutkimussuunnitelman perusteella 
tutkimuslääkkeitä käytetään myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti jossakin asianomaisista 
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vakiintunut hoitomuoto asianomaisessa 
jäsenvaltiossa,

jäsenvaltioista tai jos lääkkeitä käytetään 
myyntiluvan ehdoista poikkeavalla 
tavalla, niiden käytön tueksi on riittävästi 
julkaistua tutkimusnäyttöä ja/tai 
vakiintuneita hoitosuosituksia,

Or. en

Perustelu

Monien harvinaisten sairauksien tapauksessa lääkkeitä käytetään lähes aina niiden 
myyntiluvan ehdoista poikkeavalla tavalla. Jotta voidaan välttää jäsenvaltioiden väliset 
suuret erot siinä, miten sovelletaan alhaisen interventioasteen kliinisten lääketutkimusten 
(lupaehdoista poikkeava käyttö mukaan luettuna) määritettä, olisi esitettävä näytön 
hyväksyttävä taso. Jos tutkimuskäytön tarkoituksena on ainoastaan vertailla 
vakiokäyttötapoja, lääketutkimus olisi luokiteltava alhaisen interventioasteen tutkimukseksi 
riippumatta siitä, onko lääkkeiden käyttö myyntiluvan ehdoista poikkeavaa.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

Alhaisen interventioasteen kliinisissä 
lääketutkimuksissa voidaan antaa 
lumelääkkeitä, jos niiden käytöstä 
aiheutuu tutkittavien turvallisuudelle tai 
hyvinvoinnille vain minimaalinen lisäriski 
verrattuna tavanomaiseen 
lääketieteelliseen käytäntöön. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että kliininen lääketutkimus voi täyttää alhaisen 
interventioasteen määritelmän silloinkin, kun käytetään lumelääkettä niin, ettei kasvateta 
tutkittaville aiheutuvaa riskiä.
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Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

10 a) 'eettisellä toimikunnalla' 
jäsenvaltiossa olevaa riippumatonta 
elintä, johon kuuluu terveydenhuollon 
ammattihenkilöitä, maallikoita ja 
vähintään yksi kokenut ja osaava potilas 
tai potilaan edustaja, ja jonka tehtävänä 
on suojella tutkimushenkilöiden 
oikeuksia, turvallisuutta ja hyvinvointia 
sekä saada yleisö vakuuttumaan 
tällaisesta suojelusta;

Or. en

Perustelu

Helsingin julistuksen 15 kohdan mukaan arviointimenettelyssä on oltava mukana eettinen 
toimikunta. Komission ehdotus on tältä osin liian ympäripyöreä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Helsingin julistuksen 24 kohdan ja tämän asetusehdotuksen 29 artiklan mukaan tietoinen 
suostumus on annettava vapaaehtoisesti.
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Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

30 a)'kliinisellä tutkimusraportilla' 
raporttia, johon sisältyy täydellinen 
tutkimussuunnitelma, siihen tehdyt 
muutokset ja muutospäivämäärät, 
tilastoanalyysisuunnitelma, kaikkien 
tulosten teho- ja turvallisuustietojen 
yhteenveto sekä tunnistetiedoista 
puhdistetut potilastiedot taulukoina tai 
luetteloina ihmiselle tarkoitettujen 
lääkkeiden rekisteröintivaatimusten 
yhdenmukaistamista käsittelevän 
kansainvälisen konferenssin (ICH) 
kliinisten tutkimusraporttien rakenteesta 
ja sisällöstä antamien ohjeiden (ICH E3) 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu
Kliinisen tutkimusraportin avulla lisätään avoimuutta. Kyse on kansainvälisesti hyväksytyistä 
ohjeista kliinisen lääketutkimuksen ja sen tulosten kuvauksen laadinnasta. Näin 
toimeksiantajat saavat yhdenmukaista tietoa ja voidaan lisätä avoimuutta, kun yleisön ja 
riippumattomien tutkijoiden käytettävissä on huomattavasti enemmän tietoa.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettavat 
tiedot ovat luotettavia ja varmoja.

– kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettavat 
tiedot ovat luotettavia, varmoja ja 
relevantteja.

Or. en

Perustelu

Kliinisiä lääketutkimuksia pitäisi tehdä vain siinä tapauksessa, että tulokset ovat sairauksien 
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ehkäisyn ja hoidon tehostamisen kannalta relevantteja. Tutkimuksen relevanssi on yksi 
6 artiklan mukaisen arvioinnin kriteereistä, minkä vuoksi se olisi sisällytettävä kliinisen 
lääketutkimuksen yleisiin periaatteisiin.

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

i) odotettavissa olevat hoidolliset ja
kansanterveydelliset hyödyt ottaen 
huomioon kaikki seuraavat seikat:

i) odotettavissa olevat hoidolliset, 
kansanterveydelliset ja elämänlaatuun 
liittyvät hyödyt ottaen huomioon kaikki 
seuraavat seikat:

Or. en

Perustelu

Arvioinnin I osassa raportoivien jäsenvaltioiden on eri tekijöitä punnitessaan arvioitava 
kliinistä lääketutkimusta koskeva hakemus myös sen osalta, mikä on odotettavissa ole hyöty 
potilaiden elämänlaadun kannalta. 

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

– kliinisen lääketutkimuksen relevanssi, 
varmistaen, että lääketutkimukseen 
osallistuvat tutkittavat edustavat 
perusjoukkoa, jota lääkkeellä on tarkoitus 
hoitaa, ja ottaen huomioon tieteellisen 
tietämyksen nykytaso ja se, ovatko 
lääkkeiden myyntilupien arvioinnista ja 
myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kyseistä kliinistä 
lääketutkimusta,

Or. en
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Perustelu

Kliinisten kokeiden olisi ilmennettävä kohdeväestöä, sukupuoli ja ikäjakauma mukaan 
luettuina, jotta voidaan varmistaa, että lääkkeiden turvallisuus ja teho arvioidaan tarkasti sen 
väestön osalta, jota lääkkeellä on tarkoitus hoitaa. Tämä olisi arvioitava lääketutkimuksen 
relevanssin osalta. 

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

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

– kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavien tietojen luotettavuus ja 
varmuus, ottaen huomioon tilastolliset 
näkökohdat, lääketutkimuksen koeasetelma 
ja menetelmät (kuten otoskoko, joka 
mahdollistaa ositetun analyysin iän ja 
sukupuolen mukaan, ja satunnaistaminen, 
vertailuvalmiste ja tutkittavat 
ominaisuudet);

Or. en

Perustelu

Kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettavat tiedot voidaan katsoa luotettaviksi ja varmoiksi 
vain, jos tutkimus ilmentää asianmukaisesti niitä väestöryhmiä (esim. naiset ja ikääntyneet), 
jotka ovat tutkittavan tuotteen todennäköisiä käyttäjiä.

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Myös potilaan elämänlaatuun liittyvä hyöty olisi otettava huomioon.

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Raportoivan jäsenvaltion olisi arvioitava V luvussa esitettyjen tietoisen suostumuksen 
keskeisten vaatimusten noudattamista I osassa. Vaikka jäsenvaltiot ovat parhaita päättämään 
tietyistä kulttuurisista näkökohdista, V luvussa esitetyt keskeiset vaatimukset olisi otettava 
huomioon I osassa.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

Raportoivan jäsenvaltion on lähetettävä 
arviointiraportin osan I alustava versio 
asianomaisille jäsenvaltioille määräajassa 
ja perusteltava tarvittaessa, miksi tiettyjä 
näkökantoja ei ole sisällytetty 
arviointiraporttiin. 

Or. en

Perustelu

On tarpeen vaatia raportoivaa jäsenvaltiota ottamaan huomioon asianomaisten 
jäsenvaltioiden ilmaisemat näkökannat. Siksi ehdotetaan, että raportoiva jäsenvaltio 
lähettäisi arviointiraportin osan I alustavan version asianomaisille jäsenvaltioille ja 
perustelisi, miten kyseiset näkökannat on arvioitu. 
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
seikkojen arviointi muodostaa 
arviointiraportin osan II.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
seikkojen arviointi muodostaa 
arviointiraportin osan II ja sisällytetään 
raportoivan jäsenvaltion laatimaan 
arviointiraporttiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hakemuksen arvioijat Hakemuksen arvioijat (osa I ja osa II)

Or. en

Perustelu

On syytä huomioida, että sekä hakemuksen osan I että osan II arvioijiin sovelletaan samoja 
ehtoja ja että eettiset toimikunnat ovat mukana osan I arvioinnissa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hakemusten arviointiin osallistuvien 
henkilöiden on ilmoitettava taloudelliset 
ja henkilökohtaiset sidonnaisuutensa, 
jotka asetetaan saataville unionin 
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tietokantaan.

Or. en

Perustelu

On syytä vahvistaa takeita hakemusten arviointiin osallistuvien henkilöiden 
riippumattomuudesta.

Tarkistus 32

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, jotta voidaan 
varmistaa tieteellisten ja eettisten 
laatuvaatimusten noudattaminen.

Or. en

Perustelu
On syytä selventää, että eettisiä ja tieteellisiä kysymyksiä ei erotella arviointiraportin osiin I 
ja II.

Tarkistus 33

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. Komissio 
laatii nykyisten hyvien käytäntöjen 
pohjalta ohjeet potilaiden 
osallistumisesta.

Or. en
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Perustelu

Helsingin julistuksen 15 kohdan mukaan arviointimenettelyssä on oltava mukana eettinen 
toimikunta. Komission ehdotus on tältä osin liian ympäripyöreä.

Tarkistus 34

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 asianomaisen alan 
ammattihenkilöiden asiantuntemukseen 
tai että sitä varten on hankittu lisätietoja 
asianomaisen alan kliinisistä, eettisistä ja 
psykososiaalisista kysymyksistä.

Or. en

Perustelu

Heikossa asemassa olevien väestöryhmien edustajia (esimerkiksi monisairaat, ikääntyneet ja 
heikkokuntoiset ihmiset) käsittävissä kliinisissä lääketutkimuksissa on parannettava kyseisten 
väestöryhmien tarpeisiin kehitettyä hoitoa. Lääketutkimukset olisi toteutettava olosuhteissa, 
jotka varmistavat kyseisten tutkittavien parhaan mahdollisen suojelun.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
12 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantaja voi peruuttaa hakemuksen 
milloin tahansa arviointipäivään asti. 
Tällöin hakemus on peruutettava kaikkien 
asianomaisten jäsenvaltioiden osalta.

Toimeksiantaja voi peruuttaa hakemuksen 
milloin tahansa arviointipäivään asti. 
Tällöin hakemus on peruutettava kaikkien 
asianomaisten jäsenvaltioiden osalta. 
Peruuttamisen syyt on ilmoitettava 
kaikille asianomaisille jäsenvaltioille ja 
toimitettava EU:n portaaliin.
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Or. en

Perustelu

Peruuttamisen syyt on avoimuuden lisäämiseksi julkistettava. Tämä on sopusoinnussa uuden 
lääketurvalainsäädännön kanssa (direktiivi 2010/84/EU ja asetus 1235/2010). Siinä 
vaaditaan myyntiluvan haltijoita ilmoittamaan viranomaisille syyt, joiden perusteella tuote 
vedetään markkinoilta.

Tarkistus 36

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.

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. 
Uuteen hakemukseen on sisällytettävä 
selvitys aiemmin peruutetuista tai 
hylätyistä hakemuksista.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa tietojen avoimuus ja täydellisyys, uuteen hakemukseen olisi 
sisällytettävä selvitys aiemmista peruutuksista tai hylkäyksistä.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) huomattavan muutoksen selkeä kuvaus, b) huomattavan muutoksen luonteen, 
syiden ja sisällön selkeä kuvaus,

Or. en
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Perustelu

Jos tutkimukseen tehdään muutoksia, niistä on annettava avoimuuden nimissä selvitys.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mikäli hakemusasiakirjoissa viitataan 
kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettuihin 
tietoihin, edellytetään, että kyseinen 
kliininen lääketutkimus on suoritettu tämän 
asetuksen mukaisesti.

4. Mikäli hakemusasiakirjoissa viitataan 
kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettuihin 
tietoihin, edellytetään, että kyseinen 
kliininen lääketutkimus on suoritettu tämän 
asetuksen mukaisesti tai direktiivin 
2001/20/EY mukaisesti, jos tutkimus on 
suoritettu ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivää.

Or. en

Perustelu

Artiklassa ei ole otettu huomioon, että aiemmat tutkimukset voivat vaikuttaa hakemuksen 
tietoihin, jotka on saatu ennen uuden asetuksen soveltamispäivää.

Tarkistus 39

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 4 kohdassa tarkoitettu kliininen 
lääketutkimus on suoritettu unionin 
ulkopuolella, sen on oltava tämän 
asetuksen ja Maailman lääkäriliiton 
Helsingin julistuksen eettisten 
periaatteiden ja lääketieteen 
tiedejärjestöjen kansainvälisen neuvoston 
(CIOMS) ihmisillä tehtävästä 
biolääketieteellisestä tutkimuksesta 
antamien kansainvälisten eettisten 
ohjeiden mukainen tutkittavan oikeuksien,
turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä 
kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettavien 



PR\925718FI.doc 27/51 PE504.236v01-00

FI

tietojen luotettavuuden ja varmuuden 
osalta.

Or. en

Perustelu

Unionin ulkopuolella tehtävässä kliinisessä lääketutkimuksessa olisi sovellettava samoja 
turvallisuus- ja suojelunormeja kuin EU:ssa, joten tutkittavien turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
olisi oltava kaikkea muuta etua tärkeämpiä. "Vastaavuus" on liian tulkinnanvarainen käsite. 
Kaikessa tutkimuksessa, myös unionin ulkopuolella suoritettavassa tutkimuksessa, olisi 
noudatettava Helsingin julistuksen ja CIOMS:n ohjeiden eettisiä periaatteita.

Tarkistus 40

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, jotka on saatu … [tämän 
asetuksen soveltamispäivä] jälkeen 
suoritetuissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa, 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 tai 
sen yhteistyökumppanina toimiva
rekisteri.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että tämä koskee ainoastaan tutkimuksia, jotka on suoritettu 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Tietolähteisiin olisi sisällytettävä myös 
Clinicaltrials.gov, joka ei ole Maailman terveysjärjestön kansainväliseen kliinisten 
lääketutkimusten rekisteriportaaliin kuuluva ensisijainen, mutta sen yhteistyökumppanina 
toimiva rekisteri. 
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Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

Kliinisessä lääketutkimuksessa saadut 
tiedot, jotka perustuvat ennen … [tämän 
asetuksen soveltamispäivä] suoritettuihin 
kliinisiin lääketutkimuksiin, kirjataan 
julkiseen rekisteriin, joka on Maailman 
terveysjärjestön kansainväliseen kliinisten 
lääketutkimusten rekisteriportaaliin 
(International Clinical Trials Registry 
Platform (ICTRP)) kuuluva ensisijainen 
tai sen yhteistyökumppanina toimiva 
rekisteri.

Or. en

Perustelu

Vanhemmissa kliinisissä tutkimuksissa saadut tiedot saattavat olla edelleen relevantteja. 
Vanhempien tietojen luotettavuuden vuoksi olisi kannustettava rekisteröimään vanhemmat 
tutkimukset. Tietolähteisiin olisi sisällytettävä myös Clinicaltrials.gov, joka ei ole Maailman 
terveysjärjestön kansainväliseen kliinisten lääketutkimusten rekisteriportaaliin kuuluva 
ensisijainen, mutta sen yhteistyökumppanina toimiva rekisteri. 

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Myös potilaan elämänlaatuun liittyvä hyöty olisi otettava huomioon.
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Tarkistus 43

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 
tutkijan tai tutkimusryhmän jäsenen taikka 
asianmukaiset pätevyysvaatimukset 
täyttävän henkilön kanssa etukäteen 
käydyssä keskustelussa tai muun 
yhteydenpidon avulla 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; edellä 
mainitun etukäteishaastattelun tai muun 
yhteydenpidon yhteydessä on annettava 
mahdolliselle tutkittavalle tieto oikeudesta 
kieltäytyä osallistumasta kliiniseen 
lääketutkimukseen ilman kielteisiä 
seurauksia;

Or. en

Perustelu

Haastattelu-sanan käyttö on ongelma, sillä se antaa ymmärtää, että kyse on tapaamisesta 
kasvokkain, mikä ei ehkä ole aina mahdollista. Kliinisiin lääketutkimuksiin rekrytointi 
voidaan tehdä myös kirjeenvaihdon avulla. On syytä korostaa, että samoin kuin tutkittava voi 
vetäytyä tutkimuksesta, myös mahdollinen tutkittava voi koska tahansa ennen rekrytointia 
kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen ilman että siitä aiheutuu kielteisiä seurauksia.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tutkittavan oikeudet, turvallisuus ja 
hyvinvointi ovat tieteen ja yhteiskunnan

2. Tutkittavan oikeudet, turvallisuus ja 
hyvinvointi ovat kaikkea muuta etua 



PE504.236v01-00 30/51 PR\925718FI.doc

FI

etua tärkeämmät. tärkeämmät.

Or. en

Perustelu

Helsingin julistuksen 6 kohdan mukaisesti tutkittavien etujen olisi oltava kaikkea muuta etua, 
myös kaupallista ja (henkilökohtaista) tieteellistä etua tärkeämpiä. 

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tutkittavan tai hänen laillisen 
edustajansa on annettava kirjallisesti 
vapaaehtoinen tietoinen suostumus, joka on 
päivättävä ja allekirjoitettava, sen jälkeen, 
kun hänelle on asianmukaisesti selvitetty 
kliinisen lääketutkimuksen luonne, 
merkitys, seuraukset ja riskit. Se on 
dokumentoiva asiamukaisesti. Mikäli 
tutkittava ei kykene kirjoittamaan, hän voi 
poikkeustapauksissa antaa suostumuksensa 
suullisesti vähintään yhden puolueettoman 
todistajan läsnä ollessa. Tutkittavalle tai 
hänen lailliselle edustajalleen on 
toimitettava kopio asiakirjasta, jolla 
tietoinen suostumus annettiin.

1. Tutkittavan tai hänen laillisen 
edustajansa on annettava kirjallisesti 
vapaaehtoinen tietoinen suostumus, joka on 
päivättävä ja allekirjoitettava, sen jälkeen, 
kun hänelle on selvitetty täydellisesti
kliinisen lääketutkimuksen luonne, 
merkitys, seuraukset ja riskit. Tiedot 
kliinisen lääketutkimuksen luonteesta, 
merkityksestä, seurauksista ja riskeistä on 
mahdollisuuksien mukaan annettava 
suullisesti, jolloin tutkittavalla olisi 
tilaisuus esittää kysymyksiä, ja 
tutkittavalle olisi annettava kirjallisesti 
kattavat tiedot, jotka hän saa pitää 
itsellään; muussa tapauksessa nämä 
tiedot voidaan antaa kirjallisesti. Se on 
dokumentoiva asiamukaisesti. 
Tutkittavalle on annettava riittävästi 
aikaa tehdä päätöksensä. Mikäli tutkittava 
ei kykene kirjoittamaan, hän voi 
poikkeustapauksissa antaa suostumuksensa 
suullisesti vähintään yhden puolueettoman 
todistajan läsnä ollessa. Tutkittavalle tai 
hänen lailliselle edustajalleen on 
toimitettava kopio asiakirjasta, jolla 
tietoinen suostumus annettiin.

Or. en
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Perustelu

Tiedot tai niiden puute vaikuttavat sekä potilaiden halukkuuteen osallistua kliinisiin 
tutkimuksiin että heidän sitoutumiseensa tutkimuksiin niiden toteutuksen ajan. Mahdollisille 
tutkittaville annettavien tietojen ja niiden esitystavan olisi täytettävä tutkimukseen 
osallistumista harkitsevien henkilöiden tiedontarve. Erityisillä potilasryhmillä voi olla 
erilaisia tarpeita. Tiedot olisi annettava yksinkertaisessa muodossa, ja halukkaille olisi 
annettava lisäksi kattavampaa tieteellistä tietoa. Tietojen olisi oltava saatavilla milloin 
tahansa koko tutkimuksen ajan.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tutkittavan tietoisen suostumuksen 
saamiseksi tutkittavalle ja/tai hänen 
lailliselle edustajalleen annettavien 
kirjallisten tietojen on oltava tiiviitä, 
selkeitä, oleellisia ja maallikolle 
ymmärrettäviä. Niiden on sisällettävä sekä 
lääketieteellistä että oikeudellista tietoa. 
Niissä on annettava tutkittavalle tieto 
hänen oikeudestaan peruuttaa tietoinen 
suostumuksensa.

2. Tutkittavalle ja/tai hänen lailliselle 
edustajalleen ennen tutkittavan tietoisen 
suostumuksen saamista annettavien 
kirjallisten tietojen on oltava tiiviitä, 
selkeitä, oleellisia ja maallikolle 
ymmärrettäviä. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä yksittäisten tutkittavien ja 
erityisten potilasryhmien tiedontarpeisiin 
sekä tietojen antamisessa sovellettaviin 
menettelyihin. Niiden on sisällettävä sekä 
lääketieteellistä että oikeudellista tietoa. 
Niissä on annettava tutkittavalle tieto 
hänen oikeudestaan peruuttaa tietoinen 
suostumuksensa milloin tahansa.

Or. en

Perustelu

Tiedot tai niiden puute vaikuttavat sekä potilaiden halukkuuteen osallistua kliinisiin 
tutkimuksiin että heidän sitoutumiseensa tutkimuksiin niiden toteutuksen ajan. Mahdollisille 
tutkittaville annettavien tietojen ja niiden esitystavan olisi täytettävä tutkimukseen 
osallistumista harkitsevien henkilöiden tiedontarve. Erityisillä potilasryhmillä voi olla 
erilaisia tarpeita. Tiedot olisi annettava yksinkertaisessa muodossa, ja halukkaille olisi 
annettava lisäksi kattavampaa tieteellistä tietoa. Tietojen olisi oltava saatavilla milloin 
tahansa koko tutkimuksen ajan.
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio laatii asiaankuuluvia 
sidosryhmiä ja potilasjärjestöjä kuultuaan 
ohjeet tutkittaville ja mahdollisille 
tutkittaville annettavista tiedoista, 
tietoisesta suostumuksesta sekä niiden 
muodosta ja esitystavasta.

Or. en

Perustelu

Tiedot tai niiden puute vaikuttavat sekä potilaiden halukkuuteen osallistua kliinisiin 
tutkimuksiin että heidän sitoutumiseensa tutkimuksiin niiden toteutuksen ajan. Mahdollisille 
tutkittaville annettavien tietojen ja niiden esitystavan olisi täytettävä tutkimukseen 
osallistumista harkitsevien henkilöiden tiedontarve. Erityisillä potilasryhmillä voi olla 
erilaisia tarpeita. Tiedot olisi annettava yksinkertaisessa muodossa, ja halukkaille olisi 
annettava lisäksi kattavampaa tieteellistä tietoa. Tietojen olisi oltava saatavilla milloin 
tahansa koko tutkimuksen ajan.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tutkittavalle on annettava tiedot sen 
kliinisen lääketutkimuksen tuloksista, 
johon hän on osallistunut, kun tutkimus 
on saatu päätökseen.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan lisätä avoimuutta ja varmistaa, että tutkittavat saavat mahdollisimman suuren 
hyödyn kliinisistä lääketutkimuksista, heidän olisi saatava tiedot tutkimuksen tuloksista.
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
Muihin heikossa asemassa oleviin 

väestöryhmiin kuuluviin tutkittaviin 
kohdistuvat kliiniset lääketutkimukset

1. Muihin heikossa asemassa oleviin 
väestöryhmiin kuuluviin tutkittaviin 
kohdistuva kliininen lääketutkimus 
voidaan suorittaa ainoastaan silloin, kun 
28 artiklassa esitettyjen edellytysten 
lisäksi kaikki seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) tutkittava on saanut henkilöstöltä, jolla 
on koulutus kyseiseen väestöryhmään 
kuuluvien kanssa työskentelyä varten tai 
kokemusta siitä, kaikki oleelliset tiedot 
kliinisestä lääketutkimuksesta sekä sen 
riskeistä ja hyödyistä;
b) tutkija ottaa asianmukaisesti huomioon 
tutkittavan, joka kykenee muodostamaan 
mielipiteen ja arvioimaan saamiaan 
tietoja, nimenomaisen toivomuksen 
kieltäytyä osallistumasta kliiniseen 
lääketutkimukseen tai vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa;
c) taloudellisia kannustimia tai etuja ei 
tarjota, lukuun ottamatta korvauksia 
kliiniseen lääketutkimukseen 
osallistumisesta;
d) tällainen tutkimus joko liittyy 
välittömästi kyseisen tutkittavan 
sairauteen tai se on heikossa asemassa 
olevan väestöryhmän kannalta relevantti;
e) kliininen lääketutkimus on suunniteltu 
siten, että sairauteen liittyvät kivut, haitat, 
pelot ja muut ennakoitavat riskit on 
minimoitu, ja sekä riskikynnys että 
rasitusaste on määritelty erikseen ja niitä 
arvioidaan jatkuvasti;



PE504.236v01-00 34/51 PR\925718FI.doc

FI

f) kliinisestä lääketutkimuksesta aiheutuu 
potilasryhmälle tiettyjä välittömiä etuja 
(esimerkiksi elämänlaadun 
parantuminen).
2. Tutkittavan on osallistuttava 
suostumuksen antamiseen tilanteensa ja 
kykynsä mukaan.

Or. en

Perustelu

Heikossa asemassa olevien väestöryhmien edustajia (esimerkiksi monisairaat, ikääntyneet ja 
heikkokuntoiset ihmiset) käsittävissä kliinisissä lääketutkimuksissa on parannettava kyseisten 
väestöryhmien tarpeisiin kehitettyä hoitoa. Lääketutkimukset olisi toteutettava olosuhteissa, 
jotka varmistavat kyseisten tutkittavien parhaan mahdollisen suojelun.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kliinisestä lääketutkimuksesta 
tutkittavalle aiheutuva riski ja rasitus ovat 
minimaaliset.

e) kliinisestä lääketutkimuksesta 
tutkittavalle aiheutuva riski on henkeä 
uhkaava perussairaus huomioon ottaen 
oikeasuhteinen ja myös siitä aiheutuva
rasitus on oikeasuhteinen.

Or. en

Perustelu

Kun on kyse hengenvaarallisesta sairaudesta, riski ja rasitus olisi suhteutettava sairauden 
vakavuuteen.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan tiivistelmä kliinisen 

3. Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan kliininen tutkimusraportti ja 
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lääketutkimuksen tuloksista vuoden 
kuluessa kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisestä.

siihen sisältyvä maallikolle ymmärrettävä 
tiivistelmä vuoden kuluessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä.

Mikäli tieteellisistä syistä tulosten 
tiivistelmän toimittaminen ei kuitenkaan 
ole mahdollista vuoden kuluessa, 
tiivistelmä tuloksista on toimitettava heti 
kun se on käytettävissä. Tällöin 
tutkimussuunnitelmassa on mainittava 
erikseen, milloin tulokset aiotaan toimittaa, 
sekä annettava sille perustelut.

Mikäli kliinisen tutkimusraportin
toimittaminen ei tieteellisistä syistä
kuitenkaan ole mahdollista vuoden 
kuluessa, se on toimitettava heti kun se on 
saatavilla. Tällöin tutkimussuunnitelmassa 
on mainittava erikseen, milloin tulokset 
aiotaan toimittaa, sekä annettava sille 
perustelut.

Or. en

Perustelu

Kliinisen tutkimusraportin avulla lisätään avoimuutta. Pelkkä tiivistelmä saattaa olla 
yksipuolinen ja harhaanjohtava. Kliinisessä tutkimusraportissa esitetään tutkimus ja sen 
tulokset kokonaisuudessaan ja yhdenmukaisella tavalla. Kun tiedot ovat yleisesti saatavilla, 
yleisön luottamus tutkimustuloksiin kasvaa, ja tutkimuksista on helpompi tehdä 
vertaisarviointeja.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos toimeksiantaja ei noudata 
3 kohdassa säädettyä velvollisuutta, 
asianomaisen jäsenvaltion on määrättävä 
taloudellisia seuraamuksia. 

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että kliininen tutkimusraportti ja tiivistelmä tuloksista toimitetaan 
vuoden kuluessa, jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä seuraamuksia. 
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen soveltamiseksi silloin, 
kun keskeytettyä tai tilapäisesti 
keskeytettyä kliinistä lääketutkimusta ei 
aloiteta uudelleen, kliinisen 
lääketutkimuksen päättymispäiväksi 
katsotaan se päivä, jona toimeksiantaja 
päätti olla aloittamatta kliinistä 
lääketutkimusta uudelleen. Ennenaikaisen 
lopettamisen tapauksessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymispäiväksi 
katsotaan ennenaikaisen lopettamisen 
päivä.

4. Tämän asetuksen soveltamiseksi silloin, 
kun keskeytettyä tai tilapäisesti 
keskeytettyä kliinistä lääketutkimusta ei 
aloiteta uudelleen, kliinisen 
lääketutkimuksen päättymispäiväksi 
katsotaan se päivä, jona toimeksiantaja 
päätti olla aloittamatta kliinistä 
lääketutkimusta uudelleen. Ennenaikaisen 
lopettamisen tapauksessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymispäiväksi 
katsotaan ennenaikaisen lopettamisen 
päivä. Kun tilapäinen keskeytys on
kestänyt 12 kuukautta, kliinisessä 
lääketutkimuksessa saadut tiedot on 
toimitettava EU:n tietokantaan, vaikka 
tutkimusta ei olisi saatettu päätökseen. 
Kliinisen lääketutkimuksen 
ennenaikaisen lopettamisen syyt on 
julkaistava EU:n tietokannassa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää julkaista kliinisen lääketutkimuksen ennenaikaisen lopettamisen syyt EU:n 
tietokannassa. Syynä voi olla esimerkiksi se, että lääke osoittautui tehottomaksi tai että sillä 
oli liian paljon sivuvaikutuksia. Nämä molemmat ovat tärkeää tietoa niin 
potilasturvallisuuden kannalta kuin tulevia tutkijoita ajatellen, jotta vältetään päällekkäinen 
tutkimus. 

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden sellaisten tutkimuslääkkeiden 
kuin plasebon osalta, joilla ei ole 
myyntilupaa, ja niiden myyntiluvan 

1. Muiden sellaisten tutkimuslääkkeiden 
kuin plasebon osalta, joilla ei ole 
myyntilupaa, ja niiden myyntiluvan 
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saaneiden tutkimuslääkkeiden osalta, joita 
ei tutkimussuunnitelman mukaan käytetä 
niiden myyntiluvan ehtojen mukaisesti, 
toimeksiantajan on vuosittain toimitettava 
Euroopan lääkevirastolle sähköisesti 
turvallisuusraportti kustakin 
tutkimuslääkkeestä, jota on käytetty 
kliinisessä lääketutkimuksessa, jonka 
toimeksiantaja se on.

saaneiden tutkimuslääkkeiden osalta, joita 
ei tutkimussuunnitelman mukaan käytetä 
niiden myyntiluvan ehtojen mukaisesti ja 
joiden käyttö poikkeaa tavanomaisesta 
lääketieteellisestä käytännöstä,
toimeksiantajan on vuosittain toimitettava 
Euroopan lääkevirastolle sähköisesti 
turvallisuusraportti kustakin 
tutkimuslääkkeestä, jota on käytetty 
kliinisessä lääketutkimuksessa, jonka 
toimeksiantaja se on.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan tavanomaisesta lääketieteellisestä käytännöstä poikkeavaa 
tutkimuslääkettä käyttävistä tutkimuksista on toimitettava turvallisuusraportti myös alhaisen 
interventioasteen kliinisten lääketutkimusten osalta. Vuotuiseen turvallisuusraporttiin kootut 
turvallisuustiedot tuotteista, joita käytetään tavanomaisen lääketieteellisen käytännön 
mukaisesti, eivät tuo lisäarvoa verrattuna siihen, joka jo tiedetään tuotteiden 
turvallisuusprofiileista. Tämä lisäisi hallinnollista rasitetta mutta ei hyödyttäisi potilaita. 
Siksi turvallisuusraportointia koskevia säännöksiä on muutettava vastaavasti.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun on kyse kliinisestä 
lääketutkimuksesta, jossa käytetään 
useampaa kuin yhtä tutkimuslääkettä, 
toimeksiantaja voi toimittaa yhden 
yhteisen turvallisuusraportin kaikista 
tutkimuksessa käytettävistä lääkkeistä.  
Toimeksiantajan on ilmoitettava 
raportissa päätöksensä perustelut.

Or. en

Perustelu

Kun kliinisessä lääketutkimuksessa käytetään useampaa kuin yhtä tutkimuslääkettä, 
toimeksiantajan tarvitsisi toimittaa vain yksi raportti, so. hänen ei tarvitsisi raportoida 
erikseen jokaisesta tutkimuslääkkeestä. Näin voidaan varmistaa tarkempien tietojen saanti 
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lääkkeiden yhdistetyn käytön turvallisuudesta.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimeksiantajan on vuosittain 
raportoitava myyntiluvan haltijalle kaikista 
epäillyistä vakavista haittavaikutuksista 
sellaisten myyntiluvan saaneiden 
lääkkeiden osalta, joita 
tutkimussuunnitelman mukaan käytetään 
myyntiluvan ehtojen mukaisesti.

1. Toimeksiantajan on vuosittain 
raportoitava myyntiluvan haltijalle kaikista 
epäillyistä vakavista haittavaikutuksista 
sellaisten myyntiluvan saaneiden 
lääkkeiden osalta, joita 
tutkimussuunnitelman mukaan käytetään 
myyntiluvan ehtojen mukaisesti. Jos 
toimeksiantaja ei resurssien puutteen 
vuoksi voi raportoida myyntiluvan 
haltijalle, se voi raportoida asiasta 
Euroopan lääkevirastolle.

Or. en

Perustelu

Epäiltyjen vakavien haittavaikutusten raportoiminen suoraan myyntiluvan haltijalle on ei-
kaupallisille toimeksiantajille erittäin vaikeaa ellei mahdotonta, kun tutkimuksessa käytetään 
geneerisiä lääkkeitä ja kun tutkittaville annetaan eri lähteistä peräisin olevia lääkkeitä. 
Monissa tutkimuksissa geneerisiä lääkkeitä käytetään yhdessä tutkimuslääkkeen kanssa.  
Tällöin nämä tutkimuslääkkeet saattavat olla käytettävissä sairaalan tai lääkärin hankkimina 
geneerisinä valmisteina, jolloin ei ole toimeksiantajan ja myyntiluvan haltijan välistä suoraa 
yhteyttä. 

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimeksiantaja saa tietoonsa sellaisen 
kliinisen lääketutkimuksen osalta, jonka 
toimeksiantaja se on, tämän asetuksen 
säännösten tai kyseisenä ajankohtana 
sovellettavan tutkimussuunnitelman 
sääntöjen rikkomisen, sen on ilmoitettava 
tällaisesta rikkomisesta asianomaisille 

1. Jos toimeksiantaja saa tietoonsa sellaisen 
kliinisen lääketutkimuksen osalta, jonka 
toimeksiantaja se on, tämän asetuksen 
säännösten tai kyseisenä ajankohtana 
sovellettavan tutkimussuunnitelman 
sääntöjen rikkomisen, sen on ilmoitettava 
tällaisesta rikkomisesta asianomaisille 
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jäsenvaltioille EU-portaalin kautta 
seitsemän päivän kuluessa siitä, kun se on 
saanut tiedon tällaisesta rikkomisesta.

jäsenvaltioille EU-portaalin kautta 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään
seitsemän päivän kuluessa siitä, kun se on 
saanut tiedon tällaisesta rikkomisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan korostaa, että vakavasta rikkomisesta olisi ilmoitettava 
mahdollisimman pian ja että seitsemän päivän määräaika on ehdoton minimi. 

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä artiklassa 'vakavalla rikkomisella' 
tarkoitetaan rikkomista, joka 
todennäköisesti vaikuttaa merkittävässä 
määrin tutkittavien turvallisuuteen ja
oikeuksiin tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen.

2. Tässä artiklassa 'vakavalla rikkomisella' 
tarkoitetaan rikkomista, joka 
todennäköisesti vaikuttaa merkittävässä 
määrin tutkittavien turvallisuuteen, 
oikeuksiin ja hyvinvointiin tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 3 artiklan mukaisesti on syytä korostaa myös tutkittavien hyvinvointia.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikki kliinisen lääketutkimuksen tiedot 
on kirjattava, niitä on käsiteltävä ja ne on 
tallennettava siten, että ne voidaan tarkasti 
raportoida, tulkita ja varmentaa ja että 
tutkittavia koskevien kirjattujen tietojen ja 
henkilötietojen luottamuksellisuus samalla 
suojataan sovellettavan 

1. Kaikki kliinisen lääketutkimuksen tiedot 
on kirjattava, niitä on käsiteltävä ja ne on 
tallennettava kliinisen tutkimusraportin 
muodossa siten, että ne voidaan tarkasti 
raportoida, tulkita ja varmentaa ja että 
tutkittavia koskevien kirjattujen tietojen ja 
henkilötietojen luottamuksellisuus samalla 
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tietosuojalainsäädännön mukaisesti. suojataan sovellettavan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kliinisen tutkimusraportin avulla lisätään avoimuutta.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ellei unionin muussa lainsäädännössä 
edellytetä pidempää arkistointia,
toimeksiantajan ja tutkijan on pidettävä 
kliinisen lääketutkimuksen kantatiedoston 
sisältö arkistoituna vähintään viiden 
vuoden ajan kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisen jälkeen. Tutkittavien 
potilaskansiot on kuitenkin arkistoitava 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Toimeksiantajan ja tutkijan on pidettävä 
kliinisen lääketutkimuksen kantatiedoston 
sisältö arkistoituna määräämättömän ajan 
kliinisen lääketutkimuksen päättymisen 
jälkeen.  Tutkittavien potilaskansiot on 
kuitenkin arkistoitava kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Mikäli 
toimeksiantaja ei kykene arkistoimaan 
kantatiedostoa, se voidaan arkistoida 
EU:n tietokantaan.

Or. en

Perustelu

Jos toimeksiantajan epäillään toimineen virheellisesti, kliinisen lääketutkimuksen 
kantatiedosto on tutkinnassa ratkaiseva tekijä. Siksi kantatiedosto olisi arkistoitava 
määräämättömäksi ajaksi, ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä. Kantatiedosto 
voidaan tarvittaessa arkistoida EU:n tietokantaan.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kaikki toimeksiantajat ovat 
vastuussa siitä, että yksi toimeksiantaja 
määritetään vastuulliseksi kustakin 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kaikki toimeksiantajat ovat 
vastuussa siitä, että yksi tai useampi
toimeksiantaja määritetään vastuulliseksi 
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seuraavista seikoista: kustakin seuraavista seikoista:

Or. en

Perustelu

Tällä lisätään joustavuutta siinä, miten toimeksiantajien vastuut on jaettu.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vastauksien antaminen kaikkiin 
tutkittavilta, tutkijoilta tai joltakin 
asianomaiselta jäsenvaltiolta saatuihin 
kliinistä lääketutkimusta koskeviin 
kysymyksiin;

b) vastauksien antaminen kaikkiin 
tutkittavilta, tutkijoilta tai joltakin 
asianomaiselta jäsenvaltiolta saatuihin 
kliinistä lääketutkimusta koskeviin 
kysymyksiin; toimeksiantaja voi tämän 
vaatimuksen täyttämiseksi siirtää tehtäviä 
68 artiklan toisen kohdan mukaisesti; 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään, että toimeksiantajat voivat siirtää tehtäviään muille.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio perustaa unionin tasoisen 
tietokannan, jäljempänä 'EU-tietokanta', ja 
pitää sitä yllä. Komissio katsotaan 
tietokannan rekisterinpitäjäksi.

Komissio perustaa unionin tasoisen 
tietokannan, jäljempänä 'EU-tietokanta', ja 
pitää sitä yllä. Komissio katsotaan EU:n
tietokannan rekisterinpitäjäksi, ja sen 
tehtävänä on estää tarpeettomat 
päällekkäisyydet EU:n tietokannan ja 
EudraTC- ja Eudravigilance-
tietokantojen välillä.

Or. en
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Perustelu

Jotta hakijoille ei aiheudu ylimääräistä hallinnollista rasitusta, komission olisi EU:n uuden 
tietokannan perustajana huolehtia siitä, ettei synny päällekkäisyyksiä EU:n tietokannan ja 
lääkeviraston pitämien tietokantojen välillä. 

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EU-tietokanta perustetaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen yhteistyön 
mahdollistamiseksi siinä laajuudessa kuin 
se on tarpeen tämän asetuksen 
soveltamiseksi ja kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevia hakuja varten. Tietokannan 
ansiosta toimeksiantajat voivat lisäksi 
viitata kliinistä lääketutkimusta tai 
huomattavaa muutosta koskevan 
lupahakemuksen aiemmin toimitettuihin 
tietoihin.

2. EU-tietokanta perustetaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen yhteistyön 
mahdollistamiseksi siinä laajuudessa kuin 
se on tarpeen tämän asetuksen 
soveltamiseksi ja kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevia hakuja varten. Tietokannan 
ansiosta toimeksiantajat voivat lisäksi 
viitata kliinistä lääketutkimusta tai 
huomattavaa muutosta koskevan 
lupahakemuksen aiemmin toimitettuihin 
tietoihin. Sen ansiosta myös yleisö ja 
itsenäiset tutkijat voivat tarkastella 
kliinisten lääketutkimusten tuloksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan korostaa, että EU:n tietokannan tarkoituksena on tuoda 
tutkimustulokset avoimesti potilaiden ja tutkijoiden saataville.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. EU-tietokanta on yleisesti saatavilla, 
elleivät kaikki siihen sisältyvät tiedot tai 
osa näistä tiedoista ole luottamuksellisia 
jostakin seuraavista syistä:

3. EU-tietokanta on yleisesti saatavilla 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti, 
elleivät kaikki siihen sisältyvät tiedot tai 
osa näistä tiedoista ole luottamuksellisia 
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jostakin seuraavista syistä:

Or. en

Perustelu

Koska komissio perustaa tietokannan ja pitää sitä yllä, tietokannan olisi oltava yleisesti 
saatavilla, kuten säädetään yleisön oikeudesta tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission asiakirjoihin annetussa asetuksessa (EY) N:o 1049/2001.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
-86 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-86 artikla

Eettisten toimikuntien yhteistyö

Komissio edistää eettisten toimikuntien 
yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa eettisissä kysymyksissä, mukaan 
lukien eettisen arvioinnin menettelyt ja 
periaatteet.
(Jos tarkistus hyväksytään, teksti lisätään 
XVIII lukuun.) 

Or. en

Perustelu

Jotta kliinisen lääketutkimuksen eettiset arvioinnit olisivat selkeitä ja johdonmukaisia –
kuitenkin ilman täyden yhdenmukaistamisen vaatimusta –, komission olisi luotava 
järjestelmä, jolla kannustetaan eettisiä toimikuntia tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan 
parhaita käytäntöjä. Järjestelmään osallistuminen olisi vapaaehtoista.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

tieto asiaan liittyvistä eettisistä 
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näkökohdista ja siitä, miten Helsingin 
julistuksen periaatteet on huomioitu

Or. en

Perustelu

Helsingin julistuksen 14 kohdan mukaan suunnitelmassa olisi oltava tieto eettisistä 
näkökohdista sekä siitä, miten Helsingin julistuksen periaatteet on huomioitu.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

kuvaus kliinisen lääketutkimuksen ja sen 
suunnittelun asianmukaisuudesta 
6 artiklassa tarkoitettua arviointia varten

kuvaus kliinisen lääketutkimuksen ja sen 
suunnittelun asianmukaisuudesta 
6 artiklassa tarkoitettua arviointia varten ja 
viittaus olemassa olevaan 
tutkimusnäyttöön, mukaan lukien 
systemaattiset kirjallisuuskatsaukset ja 
meta-analyysi 

Or. en

Perustelu

Jos on käytettävissä systemaattinen kirjallisuuskatsaus tai meta-analyysi, se olisi 
sisällytettävä hakemukseen.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

kuvaus potilaiden osallistumisesta 
tutkimukseen, mukaan lukien 
tutkimusaihe, tutkimuskysymykset ja 
tutkimussuunnitelma 

Or. en
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Perustelu
Potilaiden osallistumistaso olisi esitettävä.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

jos kyseisestä kliinisestä 
lääketutkimuksesta suljetaan pois 
vanhukset tai naiset, näitä 
poissulkemisperusteita koskeva selvitys ja 
perustelu

jos tutkittavien ikä- tai sukupuolijakauma 
ei ole tasapainoinen, tämä on selvitettävä 
ja perusteltava

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä. Yhden naisen tai vanhuksen sisällyttämisellä tutkittavien 
joukkoon ei ehkä korjata epätasaisen edustuksen ongelmaa. Tutkittavina olisi oltava 
tasapuolisesti eri-ikäisiä naisia ja miehiä, ellei ole perusteltua toimia toisin.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta – 8 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

täydellinen tilastoanalyysisuunnitelma

Or. en

Perustelu

Kliinisen tutkimuksen tuottamien tietojen luotettavuuden nimissä toimeksiantajien olisi 
kerrottava etukäteen, miten ne aikovat käyttää tietoja.
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Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 16 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a. Suunnitelman on sisällettävä tiedot 
rahoituksesta, toimeksiantajista, 
institutionaalisista kytköksistä ja muista 
mahdollisista eturistiriidoista.  

Or. en

Perustelu

Helsingin julistuksen 14 kohdan mukaisesti kaikissa tutkimussuunnitelmissa olisi annettava 
tiedot rahoitussuhteista ja muista kytköksistä tai mahdollisista eturistiriidoista. 

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 53 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

53 a. Kaikessa tutkittaville tai heidän 
laillisille edustajilleen annettavassa 
tiedotuksessa on noudatettava seuraavia 
periaatteita: tietojen on oltava 
objektiivisia ja puolueettomia, 
potilaslähtöisiä, tutkimusnäyttöön 
perustuvia, ajantasaisia, luotettavia, 
ymmärrettäviä, saatavilla olevia, avoimia, 
asiaankuuluvia ja tapauksen mukaan 
linjassa lakisääteisten tietojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Tiedot tai niiden puute vaikuttavat sekä potilaiden halukkuuteen osallistua kliinisiin 
tutkimuksiin että heidän sitoutumiseensa tutkimuksiin niiden toteutuksen ajan. Mahdollisille 
tutkittaville annettavien tietojen ja niiden esitystavan olisi täytettävä tutkimukseen 
osallistumista harkitsevien henkilöiden tiedontarve. Erityisillä potilasryhmillä voi olla 
erilaisia tarpeita. Tiedot olisi annettava yksinkertaisessa muodossa, ja halukkaille olisi 
annettava lisäksi kattavampaa tieteellistä tietoa. Tietojen olisi oltava saatavilla milloin 
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tahansa koko tutkimuksen ajan.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 53 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

53 b. Hakijoita olisi kannustettava 
antamaan tiedot ja tietoiseen 
suostumukseen liittyvät asiakirjat ja 
menettelyt potilaiden tarkistettavaksi 
ennen niiden toimittamista, jotta 
varmistetaan niiden ymmärrettävyys ja 
merkityksellisyys potilaille. 

Or. en

Perustelu

Tiedot tai niiden puute vaikuttavat sekä potilaiden halukkuuteen osallistua kliinisiin 
tutkimuksiin että heidän sitoutumiseensa tutkimuksiin niiden toteutuksen ajan. Mahdollisille 
tutkittaville annettavien tietojen ja niiden esitystavan olisi täytettävä tutkimukseen 
osallistumista harkitsevien henkilöiden tiedontarve. Erityisillä potilasryhmillä voi olla 
erilaisia tarpeita. Tiedot olisi annettava yksinkertaisessa muodossa, ja halukkaille olisi 
annettava lisäksi kattavampaa tieteellistä tietoa. Tietojen olisi oltava saatavilla milloin 
tahansa koko tutkimuksen ajan.
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PERUSTELUT

Kaikki sidosryhmät ovat laajalti yksimielisiä siitä, että kliinisestä lääketutkimuksesta annettua 
lainsäädäntöä olisi muutettava pikaisesti. Kliinisen tutkimuksen määrä Euroopassa on 
vähentynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Tämä johtuu ainakin osaksi kliinisistä 
tutkimuksista annetun direktiivin eräistä säännöksistä.  Vuosien 2007 ja 2011 välisenä aikana 
EU:ssa tapahtui 25 prosentin vähennys kliinisissä lääketutkimuksissa; moni tutkimus 
siirrettiin tehtäväksi nousevan talouden maissa. Tästä aiheutuu suoria taloudellisia seurauksia, 
ja lisäksi se jarruttaa lääketieteen kehitystä, mistä taas kärsivät potilaat. Euroopan on oltava 
kilpailukykyinen ja houkuteltava lääkeyrityksiä tekemään tutkimusta sekä edistettävä 
akateemista tutkimusta ja kannustettava harvinaisten sairauksien hoitoon tarkoitettujen 
lääkkeiden kehittämistä. Samalla Euroopan olisi oltava yleisen luottamuksen ja laadukkaan 
tutkimuksen nimissä maailmanlaajuisesti johtava toimija potilasturvallisuudessa ja 
avoimuudessa. 

Asetus vastaan direktiivi

Nykyisen direktiivin suurin ongelma on sen oikeudellinen muoto: se on nimenomaan 
direktiivi. Eri unionimaissa eri tavalla täytäntöön pantu lainsäädäntö on vaikeuttanut rajat 
ylittävää tutkimusta ja tehnyt siitä kallista. Siksi esittelijä kannattaa ehdottomasti komission 
ehdotusta asetukseksi, jolla varmistetaan yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa. 
Tästä hyötyvät erityisesti harvinaisten sairauksien parissa työskentelevät, sillä pienet 
potilasmäärät pakottavat tutkijat toimimaan yli rajojen.

Hyväksyntään kuluva aika

Komissio on omaksunut kunnianhimoisen lähestymistavan ja vaatii paljon 
sääntelyviranomaisilta, eettisiltä toimikunnilta ja toimeksiantajilta. Yksi suuri ongelma 
nykyisessä direktiivissä ovat aikaa vievät hyväksyntämenettelyt, jotka lisäävät Euroopassa 
tehtävän tutkimuksen kustannuksia. Aikataulut ovat kunnianhimoisia mutta noudatettavissa, 
ja ne perustuvat EU-alueen parhaisiin nykykäytäntöihin. Hiljainen hyväksyntä on todellinen 
kannustin lupien myöntäjien aikataulussa pysymiseen. Monet jäsenvaltiot haluavat muuttaa 
tätä toimintamallia. Siksi esittelijä suosittaa, että parlamentti antaisi tukensa hyväksyntäaikoja 
koskevalle komissio ehdotukselle.

Byrokratian vähentäminen

Komission ehdotuksessa on koko joukko hyviä toimia byrokratian vähentämiseksi, ja parhaita 
ideoita on EU-portaali. Tämä tarkoittaa, että toimeksiantajien tarvitsee jättää vain yksi 
yhdenmukainen hyväksyntähakemus riippumatta siitä, missä unionin maassa tutkimus on 
tarkoitus tehdä, ja toteutetaanko se yhdessä vai useammassa maassa. Toinen uusi esittelijän 



PR\925718FI.doc 49/51 PE504.236v01-00

FI

hyvänä pitämä asia on "alhaisen interventioasteen lääketutkimus", mikä vähentää 
huomattavasti byrokratiaa yksinkertaisten ja vähäriskisten tutkimusten tapauksessa. Vaikka on 
tärkeää vähentää byrokratiaa, kaikessa kliinisessä tutkimuksessa on ensisijaisesti 
varmistettava potilasturvallisuus ja potilaiden hyvinvointi.

Määritelmät

Komissio on ehdottanut kaiken kattavaa määritelmää "kliininen tutkimus", jossa "kliiniset 
kokeet" muodostavat kapeammin määritellyn alaryhmän. Vaikka näiden määritelmien 
taustalla oleva ajatus on ymmärrettävä, niiden erilaiset merkitykset ovat aiheuttaneet 
epätietoisuutta sidosryhmien keskuudessa, sillä niitä käytetään kansainvälisissä ohjeissa 
keskenään vaihtoehtoisina. Siksi esittelijä ehdottaa "kliinisen tutkimuksen" muuttamista 
"lääketutkimukseksi".

Eettiset toimikunnat

Komissio on pyrkinyt välttämään kysymystä eettisistä toimikunnista, koska niitä on niin 
erilaisia eri puolilla Eurooppaa. Vaikka esittelijä on yhtä mieltä siitä, että unionin tasolla ei 
pitäisi määritellä liian tarkasti sitä, miten eettiset toimikunnat toimivat, hän pitää erittäin 
tärkeänä selventää, että eettisillä toimikunnilla on tärkeä rooli lääketutkimuslupien 
myöntämisessä ja potilasturvallisuuden ja potilaiden hyvinvoinnin varmistamisessa. Esittelijä 
ehdottaa myös, että komissio perustaisi foorumin, jolla eri maiden eettiset toimikunnat 
voisivat keskustella siitä, miten ne myöntävät lupia kliinisille tutkimuksille, sekä oppia 
tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä. Jos eettiset toimikunnat onnistuvat 
yhdessä luomaan yhdenmukaisia toimintatapoja, toimeksiantajat ja potilaat ovat paremmin 
tietoisia siitä, mitä on odotettavissa.

Kansallinen korvausjärjestelmä

Esittelijä kannattaa täysin komission ehdotusta kansallisten korvausjärjestelmien 
perustamisesta. Joidenkin tutkimusten vakuutuskustannukset ovat nykyään niin valtavia, että 
ne saattavat estää monia toimeksiantajia ryhtymästä lainkaan tutkimuksiin. Suuret 
vakuutustutkimukset estävät usein akateemisen tutkimuksen, varsinkin harvinaisten 
sairauksien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden tutkimuksen. Tämäntyyppistä tutkimusta on 
syytä kannustaa ja tukea, ja siksi korvausjärjestelmä on niin tärkeä. Suuri osa 
lääketieteelliseen tutkimukseen käytettävästi julkisesta rahoituksesta kuluu nykyään 
vakuutusmaksuihin. Jäsenvaltioille aiheutuisi suhteellisen vähän kustannuksia 
korvausjärjestelmän ylläpidosta, ja Tanskan ja muutaman muun maan esimerkki on 
osoittanut, miten järjestelmä toimiin.

Tutkimusten relevanssi

Monet tutkimukset tehdään nykyään potilasryhmillä, jotka eivät välttämättä ilmennä sen 
perusjoukon moninaisuutta, johon lääkettä on tarkoitus käyttää. Naiset ovat usein 
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aliedustettuina tutkimuksissa, mikä tarkoittaa, että saatavilla on vähemmän tietoa siitä, miten 
jokin lääke toimii nimenomaan naisilla. Toinen esimerkki tästä ovat tutkimukset, joissa ei ole 
mukana vanhoja ihmisiä, joilla on usein enemmän liitännäissairauksia ja ongelmia.  Esittelijä 
on tehnyt joukon ehdotuksia, joilla kliinisistä lääketutkimuksista saataisiin relevantimpia. 

Potilaiden osallistuminen

Komissio on ehdottanut potilaiden osallistumista kliinisten tutkimusten arviointiin, mitä 
esittelijä kannattaa täysin. Juuri potilaathan kantavat tutkimusten mahdolliset riskit ja 
hyötyvät mahdollisista hyvistä tuloksista. Esittelijä haluaa korostaa, että potilaiden olisi oltava 
kokeneita ja osaavia ja että heidän osallistumisensa ei pitäisi olla vain muodon vuoksi 
tapahtuvaa.

Kehitysmaissa toteutettavat lääketutkimukset

Yhä suurempi osa kliinisistä lääketutkimuksista toteutetaan kolmansissa maissa, mikä herättää 
eettisiä kysymyksiä. Komission ehdotuksessa on useita toimia näiden kysymysten 
käsittelemiseksi, mikä on esittelijän mielestä hyvä asia. Yksi näistä on se, että jos 
toimeksiantaja haluaa käyttää unionin ulkopuolella toteutetussa tutkimuksessa saatuja tietoja, 
tutkimuksessa on pitänyt noudattaa unionin lainsäädäntöä vastaavia säännöksiä, vaikkakin 
tämä on syytä ulottaa kattamaan kansainväliset eettiset ohjeet. Lisäksi komissio ehdottaa, että 
sen virkamiehet tarkistaisivat kolmansien maiden sääntelyjärjestelmät ja varmistaisivat näin 
potilasturvallisuuden ja potilaiden hyvinvoinnin asianmukaisen tason. 

Avoimuus

Kliinisten tutkimustulosten avoimuuden puute on yksi tämän hetken suuria ongelmia. Tämä 
on vähentänyt yleisön luottamusta tutkimuksiin ja niiden tuloksiin. Itsenäisten tutkijoiden on 
usein vaikea saada tietoja, joita he tarvitsevat tutkimustulosten todentamiseksi ja 
systemaattisten kirjallisuuskatsausten tekemiseksi. Paljon tietoa pidetään salassa. Tunnettua 
on myös, että kun tutkimukset eivät ole olleet menestyksekkäitä, tuloksia ei usein julkaista tai 
aseteta saataville lainkaan. Tutkimuksia saatetaan toistaa, ennen kuin tulee yleiseen tietoon, 
että ne ovat tehottomia tai vaarallisia. Komissio haluaa lisätä avoimuutta ehdottamalla, että 
perustetaan yleisesti saatavilla oleva kliinisten lääketutkimusten EU-tietokanta, jossa on tiedot 
kaikista lääketutkimuksista, olivatpa ne sitten menestys tai ei. Esittelijä on kuitenkin sitä 
mieltä, että pelkkä toimeksiantajan laatima tiivistelmä tuloksista ei ole riittävä, koska se voisi 
olla yksipuolinen ja harhaanjohtava.

– Kliininen tutkimusraportti

Esittelijä suosittaa, että toimeksiantajaa vaadittaisiin julkaisemaan täydellinen kliininen 
tutkimusraportti EU-tietokannassa. Kliininen tutkimusraportti on jo yleisesti hyväksytty 
kansainvälinen ohje, ja siitä käy kattavasti ilmi, miten tutkimus on suoritettu ja mitä tuloksia 
on saatu. Monet toimeksiantajat laativat jo tällaisia raportteja, jotka toimitetaan 
sääntelyelimille myyntilupaa haettaessa. Niihin sisältyy suppea tiivistelmä ja sen lisäksi 
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paljon täydellisemmät tulokset, joita itsenäiset tutkijat voivat arvioida. Potilaat osallistuvat 
tutkimuksiin edistääkseen lääketiedettä heitä itseään ja muita samassa tilanteessa olevia 
potilaita varten eivätkä auttaakseen jotain tiettyä yritystä. Tutkimustiedon laajempi 
levittäminen lisää luottamusta lääketieteeseen ja nopeuttaa elintärkeiden hoitojen kehittämistä. 
Se ei vaaranna tietosuojaa, sillä kaikki henkilökohtainen potilastieto tehdään 
tunnistamattomaksi. Luottamuksellista kaupallista tietoa käsitellään yleisön oikeudesta 
tutustua asiakirjoihin annetun lainsäädännön mukaisesti. 

– Seuraamukset tietojen myöhäisestä toimittamisesta

Esittelijä ehdottaa, että jäsenvaltiot määräisivät sakkoja toimeksiantajille, jotka eivät noudata 
avoimuusvaatimuksia. Hän kannattaa komission ehdotusta antaa toimeksiantajille vuosi aikaa 
toimittaa kaikki tiedot tietokantaan. Vuosi on aivan riittävä aika työstää kaikki tarvittavat 
tiedot. Vaatimusta laiminlyöville toimeksiantajille olisi määrättävä seuraamuksia.

– Kantatiedosto

Komissio ehdottaa, että toimeksiantajat pitäisivät kantatiedoston sisällön arkistoituna 
vähintään viiden vuoden ajan. Esittelijän mielestä tämä ei riitä. Jos toimeksiantajan epäillään 
toimineen virheellisesti, kliinisen lääketutkimuksen kantatiedosto on tutkinnassa ratkaiseva 
tekijä. Siksi esittelijä ehdottaa, että kantatiedosto olisi arkistoitava määräämättömäksi ajaksi, 
ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä. Kantatiedosto voidaan tarvittaessa 
arkistoida EU:n tietokantaan.


