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Tarkistus 33
Christel Schaldemose

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 ja 
oikeuksia, ja niissä tuotettujen tietojen olisi 
oltava luotettavia ja varmoja ja niiden olisi 
heijastettava väestön eroavuuksia 
ottamalla huomioon ikä- ja 
sukupuolijakauma.

Or. en

Tarkistus 34
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tutkittavan turvallisuuteen kohdistuva riski 
aiheutuu yleisimmin tutkimuslääkkeestä tai 
interventiosta. Monissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa tutkittavan 
turvallisuuteen kohdistuva lisäriski on 
kuitenkin minimaalinen verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Näin on varsinkin silloin, kun 
tutkimuslääkkeellä on myyntilupa (eli sen 
laatu, turvallisuus ja teho on jo arvioitu 
myyntilupamenettelyn yhteydessä) ja kun 
interventio aiheuttaa tutkittavalle vain 
hyvin rajoitetun lisäriskin verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Tällaiset alhaisen 
interventioasteen kliiniset lääketutkimukset 
ovat usein ratkaisevan tärkeässä asemassa 
vakiohoitojen ja diagnoosien arvioinneissa, 

(9) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tutkittavan turvallisuuteen kohdistuva riski 
aiheutuu yleisimmin tutkimuslääkkeestä tai 
interventiosta. Monissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa tutkittavan 
turvallisuuteen kohdistuva lisäriski on 
kuitenkin minimaalinen verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Näin on varsinkin silloin, kun 
tutkimuslääkkeellä on myyntilupa (eli sen 
laatu, turvallisuus ja teho on jo arvioitu 
myyntilupamenettelyn yhteydessä) ja kun 
interventio aiheuttaa tutkittavalle vain 
hyvin rajoitetun lisäriskin verrattuna 
parhaaseen näyttöön perustuvaan 
tämänhetkiseen interventioon. Tällaiset 
alhaisen interventioasteen kliiniset 
lääketutkimukset ovat usein ratkaisevan 
tärkeässä asemassa vakiohoitojen ja 
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joiden ansiosta voidaan optimoida 
lääkkeiden käyttöä ja ylläpitää 
kansanterveyden korkeaa tasoa. Niihin olisi 
sovellettava löyhempiä sääntöjä, kuten 
lyhyempiä määräaikoja luvan 
myöntämisessä.

diagnoosien arvioinneissa, joiden ansiosta 
voidaan optimoida lääkkeiden käyttöä ja 
ylläpitää kansanterveyden korkeaa tasoa. 
Niihin olisi sovellettava löyhempiä 
sääntöjä, kuten lyhyempiä määräaikoja 
luvan myöntämisessä.

Or. en

Tarkistus 35
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tutkittavan turvallisuuteen kohdistuva riski 
aiheutuu yleisimmin tutkimuslääkkeestä tai 
interventiosta. Monissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa tutkittavan 
turvallisuuteen kohdistuva lisäriski on 
kuitenkin minimaalinen verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Näin on varsinkin silloin, kun 
tutkimuslääkkeellä on myyntilupa (eli sen 
laatu, turvallisuus ja teho on jo arvioitu 
myyntilupamenettelyn yhteydessä) ja kun 
interventio aiheuttaa tutkittavalle vain 
hyvin rajoitetun lisäriskin verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Tällaiset alhaisen 
interventioasteen kliiniset 
lääketutkimukset ovat usein ratkaisevan 
tärkeässä asemassa vakiohoitojen ja 
diagnoosien arvioinneissa, joiden ansiosta 
voidaan optimoida lääkkeiden käyttöä ja 
ylläpitää kansanterveyden korkeaa tasoa. 
Niihin olisi sovellettava löyhempiä 
sääntöjä, kuten lyhyempiä määräaikoja 
luvan myöntämisessä.

(9) Kliinisessä lääketutkimuksessa 
tutkittavan turvallisuuteen kohdistuva riski 
aiheutuu yleisimmin tutkimuslääkkeestä tai 
interventiosta. Monissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa tutkittavan 
turvallisuuteen kohdistuva lisäriski on 
kuitenkin minimaalinen verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Näin on varsinkin silloin, kun 
tutkimuslääkkeellä on myyntilupa (eli sen 
laatu, turvallisuus ja teho on jo arvioitu 
myyntilupamenettelyn yhteydessä) ja kun 
interventio aiheuttaa tutkittavalle vain 
hyvin rajoitetun lisäriskin verrattuna 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön. Tällaiset vähäriskiset kliiniset 
lääketutkimukset ovat usein ratkaisevan 
tärkeässä asemassa vakiohoitojen ja 
diagnoosien arvioinneissa, joiden ansiosta 
voidaan optimoida lääkkeiden käyttöä ja 
ylläpitää kansanterveyden korkeaa tasoa. 
Koska vähäriskiset kliiniset 
lääketutkimukset aiheuttavat tutkittavalle 
enintään hyvin vähäisen ja tilapäisen 
terveyshaitan, niihin olisi sovellettava 
löyhempiä sääntöjä, kuten lyhyempiä 
määräaikoja luvan myöntämisessä. Niihin 
olisi lisäksi sovellettava samoja 
huolellisuutta ja jäljitettävyyttä koskevia 
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sääntöjä kuin tavanomaiseen 
lääketieteelliseen käytäntöön.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotettu muutos eli ilmaisun ”alhaisen interventioasteen kliiniset 
lääketutkimukset” korvaaminen ilmaisulla ”vähäriskiset kliiniset lääketutkimukset” koskee 
koko tekstiä. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä muutoksia. Johdanto-osan 
9 kappaleeseen tehtyihin muutoksiin liittyen tarkistuksessa 8 on samanlainen, 
tarkoituksenmukainen perustelu.

Tarkistus 36
Cristian Silviu Buşoi

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 
se, ovatko lääkkeiden myyntilupien 
arvioinnista ja myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kliinistä lääketutkimusta.

(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 
tutkimuksen kohteena olevat alaryhmät 
sekä mahdolliset sukupuoleen tai ikään 
perustuvat erot lääkkeen tehokkuudessa 
ja/tai turvallisuudessa tiettyjen 
alaryhmien kannalta, tai se, ovatko 
lääkkeiden myyntilupien arvioinnista ja 
myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kliinistä lääketutkimusta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan lausuntoluonnoksen tarkistus 3.
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Tarkistus 37
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Hyväksymismenettelyyn olisi 
kuuluttava mahdollisuus keskeyttää 
arviointi, jotta toimeksiantaja voi vastata 
hakemusasiakirjojen arvioinnin aikana 
esiin tulleisiin kysymyksiin tai 
huomautuksiin. Keskeytyksen 
enimmäiskeston olisi oltava sidoksissa 
siihen, onko kyseessä alhaisen
interventioasteen kliininen lääketutkimus 
vai ei. Lisäksi olisi varmistettava, että 
keskeytyksen päätyttyä toimitettujen 
lisätietojen arviointiin on aina varattu 
riittävästi aikaa.

(11) Hyväksymismenettelyyn olisi 
kuuluttava mahdollisuus keskeyttää 
arviointi, jotta toimeksiantaja voi vastata 
hakemusasiakirjojen arvioinnin aikana 
esiin tulleisiin kysymyksiin tai 
huomautuksiin. Keskeytyksen 
enimmäiskeston olisi oltava sidoksissa 
siihen, onko kyseessä vähäriskinen
kliininen lääketutkimus vai ei. Lisäksi olisi 
varmistettava, että keskeytyksen päätyttyä 
toimitettujen lisätietojen arviointiin on aina 
varattu riittävästi aikaa.

Or. fr

Perustelu

Tutkimusten toinen luokka on parempi määritellä tutkittavalle aiheutuvan riskin tason eikä 
interventiotyypin mukaan. Tämä vastaa asetusehdotuksen päätavoitetta, joka on kehittää 
riskiperusteinen lähestymistapa. Lisäksi asetus on saatettava linjaan Oviedon 
yleissopimuksen määräysten kanssa. Tämän monien jäsenvaltioiden ratifioiman 
yleissopimuksen 17 artiklassa määritellään ”vähäinen riski”.

Tarkistus 38
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) EU:n lainsäädännössä 
määriteltyjen harvinaisten sairauksien 
tapauksessa kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksen arvioimiseksi tietoon 
perustuvalla tavalla tarvittavat tiedot ja 
asiantuntemus saattavat olla vähäisiä 



AM\925951FI.doc 7/97 PE504.308v01-00

FI

kansallisella tasolla. Siksi tällaista 
asiantuntemusta pitäisi etsiä Euroopan 
tasolla. Tätä tarkoitusta varten 
raportoivan jäsenvaltion olisi tehtävä 
arviointiprosessissa yhteistyötä Euroopan 
lääkeviraston tieteellisen neuvoa-antavan 
työryhmän kanssa, jonka olisi annettava 
lausunto kyseessä olevasta sairaudesta tai 
sairausryhmästä. Lausunnossa voidaan 
soveltuvissa tapauksissa käsitellä 
arvioinnin osaan II liittyviä näkökohtia, 
jolloin raportoivan jäsenvaltion olisi 
ilmoitettava asiasta asianomaisille 
jäsenvaltioille. Yhteistyö olisi toteutettava 
samojen määräaikojen puitteissa, joista 
tässä asetuksessa säädetään kliinisten 
tutkimusten suorittamista varten muiden 
kuin harvinaisten sairauksien alalla.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale vastaa tekstiin sisällytettyä uutta 7 a artiklaa, joka koskee 
harvinaisten sairauksien alalla tehtävien kliinisten tutkimusten arviointiraportteja.

Tarkistus 39
Cristian Silviu Buşoi

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; 

(14) Asianomaiset jäsenvaltiot voivat itse 
määritellä arviointiin osallistuvat elimet. 
Kyseinen päätös on kunkin jäsenvaltion 
sisäiseen organisointiin liittyvä asia. 
Riippumatta siitä, miten arviointiprosessi 
organisoidaan ja mitkä elimet siihen 
osallistuvat, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että arviointi saatetaan 
kokonaisuudessaan päätökseen tässä 
asetuksessa vahvistettujen määräaikojen 
puitteissa ja etteivät mahdolliset 
myöhemmät arvioinnit voi estää 
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tätä edellytetään myös kansainvälisissä 
ohjeissa. Hakemusta arvioivien 
henkilöiden olisi oltava riippumattomia 
toimeksiantajasta, tutkimuspaikkana 
toimivasta laitoksesta ja tutkimukseen 
osallistuvista tutkijoista sekä muusta 
mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.

toimeksiantajaa käynnistämästä kliinisiä 
lääketutkimuksia sen jälkeen, kun luvan 
myöntämispäätöksestä on ilmoitettu. 

Or. en

Perustelu

Tätä johdanto-osan kappaletta on muutettu lausuntoluonnoksen tarkistuksen 13 tarkoituksen 
selventämiseksi. Toisen osan pitäisi selvyyden vuoksi olla erillinen johdanto-osan kappale.

Tarkistus 40
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Komissio antaa jäsenvaltioita, 
yliopistomaailmaa ja kansalaisjärjestöjä 
konsultoiden suuntaviivoja 
määritelläkseen kliinisten 
lääketutkimusten tulosten sisällön ja 
esitysmuodon.

Or. en

Tarkistus 41
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Soveltuvia elimiä määritellessään 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
mukana on myös maallikoita ja potilaita. 
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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

Teksti vastaa johdanto-osan 14 kappaleen viimeistä osaa, joka poistettiin selkeyden 
varmistamiseksi.

Tarkistus 42
Christel Schaldemose

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. 
Hakemuksen peruutuksen jälkeen 
toimeksiantajan olisi voitava toimittaa uusi 
kliinisen lääketutkimuksen lupahakemus.

(16) Toimeksiantajan olisi voitava 
peruuttaa kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemus. Hyväksymismenettelyn 
luotettavan toimimisen varmistamiseksi 
kliinisen lääketutkimuksen lupahakemus 
olisi tällöin kuitenkin peruutettava koko 
kliinisen lääketutkimuksen osalta. 
Hakemuksen peruutuksen jälkeen 
toimeksiantajan olisi voitava toimittaa uusi 
kliinisen lääketutkimuksen lupahakemus 
edellyttäen, että uuteen hakemukseen 
sisällytetään selitykset mahdollisille 
aiemmille hakemusten peruutuksille.

Or. en
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Tarkistus 43
Christel Schaldemose

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 vain sellaisiin kliinisiin 
lääketutkimuksiin, jotka on kirjattu 
julkiseen ja helposti käytettävissä olevaan 
tietokantaan ilman, että tietokannan 
käytöstä perittäisiin maksua.

Or. en

Tarkistus 44
Philippe Juvin

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 
jäsenvaltiot voivat itse päättää 
vajaakykyisen henkilön ja alaikäisen 
lapsen laillisen edustajan määrittämisestä.

(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 
sekä vajaakykyisen henkilön ja heikossa 
asemassa olevan henkilön määritelmät ja 
niistä johtuvat säännökset vaihtelevat
jäsenvaltioissa. Sen vuoksi jäsenvaltiot 
voivat itse päättää vajaakykyisen henkilön 
ja alaikäisen lapsen laillisen edustajan 
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määrittämisestä ja ottaa tarvittaessa 
käyttöön paremman suojan tarjoavia 
kansallisia säännöksiä.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 45
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
selkeistä säännöistä, jotka koskevat 
tietoista suostumusta hätätilanteissa. 
Tällaiset tilanteet liittyvät tapauksiin, joissa 
potilas on esimerkiksi joutunut äkilliseen 
hengenvaaraan useiden eri vammojen, 
aivohalvausten tai sydänkohtausten vuoksi 
ja on välittömän intervention tarpeessa. 
Meneillään olevaan jo luvan saaneeseen 
kliiniseen lääketutkimukseen liittyvä 
interventio voi soveltua tällaiseen 
tapaukseen. Joissakin olosuhteissa, jos 
potilas on tajuton eikä hänen laillinen 
edustajansa ole välittömästi saatavilla, ei 
kuitenkaan ole mahdollista saada potilaan 
tietoista suostumusta ennen interventiota. 
Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava selkeät säännöt, joiden 
perusteella tällainen potilas voidaan ottaa 
mukaan kliiniseen lääketutkimukseen 
tiukkoja ehtoja noudattaen. Tämän lisäksi
kyseisen kliinisen lääketutkimuksen olisi 
liityttävä suoraan sairauteen, jonka vuoksi 
potilas ei kykene antamaan tietoista 
suostumustaan. Potilaan aiemmin 

(23) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
selkeistä säännöistä, jotka koskevat 
tietoista suostumusta hätätilanteissa. 
Tällaiset tilanteet liittyvät tapauksiin, joissa 
potilas on esimerkiksi joutunut äkilliseen 
hengenvaaraan useiden eri vammojen, 
aivohalvausten tai sydänkohtausten vuoksi 
ja on välittömän intervention tarpeessa. 
Meneillään olevaan jo luvan saaneeseen 
kliiniseen lääketutkimukseen liittyvä 
interventio voi soveltua tällaiseen 
tapaukseen. Joissakin olosuhteissa, jos 
potilas on tajuton eikä hänen laillinen 
edustajansa ole välittömästi saatavilla, ei 
kuitenkaan ole mahdollista saada potilaan 
tietoista suostumusta ennen interventiota. 
Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava selkeät säännöt, joiden 
perusteella tällainen potilas voidaan ottaa 
mukaan kliiniseen lääketutkimukseen 
tiukkoja ehtoja noudattaen. Esimerkiksi jos 
tutkimus on aloitettava viipymättä ja jos 
on perusteltua olettaa, että kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistumisesta 
tutkittavalle koituvat hyödyt ovat riskejä 
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mahdollisesti esittämää kieltoa on 
noudatettava, ja tutkittavan laillisen 
edustajan tietoinen suostumus olisi saatava 
mahdollisimman pian.

suuremmat tai että osallistumisesta 
aiheutuu vain vähäinen riski, kliininen 
lääketutkimus olisi voitava aloittaa ilman 
etukäteissuostumusta. Tämän lisäksi 
kyseisen kliinisen lääketutkimuksen olisi 
liityttävä suoraan sairauteen, jonka vuoksi 
potilas ei kykene antamaan tietoista 
suostumustaan. Potilaan aiemmin 
mahdollisesti esittämää kieltoa on 
noudatettava, ja tutkittavan laillisen 
edustajan tietoinen suostumus olisi saatava 
mahdollisimman pian.

Or. fr

Perustelu

Philippe Juvin iloitsee asetusehdotuksen suomasta mahdollisuudesta säätää 
etukäteissuostumuksesta myönnettävistä poikkeuksista, kun on kyse hätätilanteissa 
suoritettavista kliinisistä lääketutkimuksista. Hän ei kuitenkaan pidä suotavana, että tämä 
mahdollisuus rajataan vain vähäriskisiin kliinisiin lääketutkimuksiin. Säännös olisi 
käytännössä liian tiukka. Se estäisi monet elvytyksen ja ensihoidon alan tutkimukset, jotka 
koskevat innovatiivisia valmisteita.

Tarkistus 46
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta potilaat voivat arvioida 
mahdollisuuksia osallistua kliiniseen 
lääketutkimukseen ja jotta asianomainen 
jäsenvaltio voi valvoa kliinistä 
lääketutkimusta tehokkaasti, kliinisen 
lääketutkimuksen aloittamisesta, sitä 
koskevan rekrytoinnin lopettamisesta ja 
sen päättymisestä olisi ilmoitettava. 
Kansainvälisten ohjeiden mukaisesti 
kliinisen lääketutkimuksen tuloksista olisi 
ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille 
yhden vuoden kuluessa lääketutkimuksen 
päättymisestä.

(25) Jotta potilaat voivat arvioida 
mahdollisuuksia osallistua kliiniseen 
lääketutkimukseen ja jotta asianomainen 
jäsenvaltio voi valvoa kliinistä 
lääketutkimusta tehokkaasti, kliinisen 
lääketutkimuksen aloittamisesta, sitä 
koskevan rekrytoinnin lopettamisesta ja 
sen päättymisestä olisi ilmoitettava. 
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Or. en

Perustelu

Teksti on siirretty uuteen johdanto-osan kappaleeseen.

Tarkistus 47
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Toimeksiantajan on toimitettava 
hyvissä ajoin EU:n tietokantaan 
tiivistelmä kliinisen lääketutkimuksen 
tuloksista. Tiivistelmän on mukailtava 
tuotteen kehittämisen tasoa, eikä siihen 
saa sisältyä henkilötietoja eikä 
kaupallisesti luottamuksellisia tietoja.  
Kliinisen lääketutkimuksen tulosten 
tiivistelmä olisi toimitettava joko yhden 
vuoden kuluessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä taikka 
lääkkeen kehittämisen keskeyttämistä 
koskevasta päätöksestä tai viimeistään 
30 päivän kuluttua myyntiluvan 
myöntämisestä.

Or. en

Perustelu

Tämä on sopusoinnussa 34 artiklaan tehtyjen muutosten kanssa.

Tarkistus 48
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

Kliinisen lääketutkimuksen aikana Kliinisen lääketutkimuksen aikana 
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toimeksiantajan tietoon saattaa tulla, että 
lääketutkimuksen suorittamista koskevia 
sääntöjä on rikottu vakavasti. Tästä olisi 
ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille, 
jotta nämä voivat toteuttaa mahdollisesti 
tarvittavat toimet.

toimeksiantajan tietoon saattaa tulla, että 
lääketutkimuksen suorittamista koskevia 
sääntöjä on rikottu vakavasti. Tästä olisi 
ilmoitettava kaikille jäsenvaltioille 
viipymättä, jotta nämä voivat toteuttaa 
mahdollisesti tarvittavat toimet.

Or. en

Tarkistus 49
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Epäillyistä odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista ilmoittamisen lisäksi 
saattaa esiintyä muita tapahtumia, jotka 
ovat oleellisia riski-hyötysuhteen kannalta 
ja joista olisi ilmoitettava ajoissa 
asianomaisille jäsenvaltioille.

(34) Epäillyistä odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista ilmoittamisen lisäksi 
saattaa esiintyä muita tapahtumia, jotka 
ovat oleellisia riski-hyötysuhteen kannalta 
ja joista olisi ilmoitettava ajoissa 
asianomaisten jäsenvaltioiden
toimivaltaisille elimille ja myös niille, 
jotka ovat vastuussa eettisten näkökohtien 
arvioinnista.

Or. en

Tarkistus 50
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jotta voidaan varmistaa, että kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamisessa 
noudatetaan tutkimussuunnitelmaa ja että 
tutkijoilla on käytettävissään antamaansa 
tutkimuslääkettä koskevat tiedot, 
toimeksiantajan olisi toimitettava tutkijoille 
tutkijan tietopaketti.

(36) Jotta voidaan varmistaa, että kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamisessa 
noudatetaan tutkimussuunnitelmaa ja että 
tutkijoilla on käytettävissään antamaansa 
tutkimuslääkettä koskevat tiedot, 
toimeksiantajan olisi toimitettava tutkijoille 
tutkijan tietopaketti. Tietopaketti olisi 
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saatettava ajan tasalle aina, kun saataville 
tulee uutta turvallisuustietoa, mukaan 
lukien tiedot muista tapahtumista kuin 
epäillyistä odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista. 

Or. en

Tarkistus 51
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Komission olisi kahden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 
esitettävä Euroopan parlamentille 
arviointi käsittelemättömien tietojen 
hallinnoinnista sekä mahdollisuudesta 
ottaa käyttöön riippumattomien 
tutkijoiden avoin pääsy käsittelemättömiin 
tietoihin.

Or. en

Tarkistus 52
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Sellaisissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa, joissa 
tutkimuslääkkeillä ei ole myyntilupaa tai 
joissa interventio aiheuttaa tutkittavan 
turvallisuudelle vähäistä suuremman 
riskin, olisi taattava sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti hyväksytty 
vahingonkorvaus.

(46) Kliinisissä lääketutkimuksissa olisi 
taattava sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti hyväksytty vahingonkorvaus.
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Or. en

Tarkistus 53
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Tällä hetkellä tällaiset 
vahingonkorvaukset on katettu 
vakuutuksilla. Vakuutus voi kattaa 
tutkittavalle maksettavat 
vahingonkorvaukset, silloin kun 
toimeksiantajan tai tutkijan vahinkovastuu 
on todettu. Vakuutus voi kattaa myös 
sellaiset tutkittavalle suoraan maksettavat 
vahingonkorvaukset, joiden osalta 
toimeksiantajan tai tutkijan 
vahinkovastuuta ei ole todettu etukäteen. 
Kokemus on osoittanut, että 
vakuutusmarkkinat ovat pienet ja 
vakuutusturvan kustannukset suhteettomat 
suuret. Koska vastuujärjestelmät 
vaihtelevat suuresti jäsenvaltioissa, 
monikansallisen kliinisen 
lääketutkimuksen toimeksiantajan on 
vaikeaa ja vaivalloista saada vakuutus
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sen 
vuoksi kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
perustettava kansallinen 
korvausmekanismi, josta tutkittaville 
maksettavat korvaukset suoritetaan 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

(47) Tällä hetkellä tällaiset 
vahingonkorvaukset on katettu 
vakuutuksilla. Vakuutus voi kattaa 
tutkittavalle maksettavat 
vahingonkorvaukset, silloin kun 
toimeksiantajan tai tutkijan vahinkovastuu 
on todettu. Vakuutus voi kattaa myös 
sellaiset tutkittavalle suoraan maksettavat 
vahingonkorvaukset, joiden osalta 
toimeksiantajan tai tutkijan 
vahinkovastuuta ei ole todettu etukäteen. 
Kokemus on osoittanut, että 
vakuutusmarkkinat ovat pienet ja 
vakuutusturvan kustannukset suuret 
varsinkin ei-kaupallisilla 
toimeksiantajilla. Ei-kaupallisten 
toimeksiantajien korvausmaksujen 
suorittamisen helpottamiseksi kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi perustettava 
kansallinen korvausmekanismi, josta 
tutkittaville maksettavat korvaukset 
suoritetaan kyseisen jäsenvaltion
lainsäädännön mukaisesti. Kansallisen 
korvausmekanismin käytön olisi oltava 
maksutonta tai kohtuuhintaista ja se olisi 
rajoitettava kattamaan vain sellaiset 
kliiniset lääketutkimukset, joita ei ole 
tarkoitus käyttää myyntiluvan saamiseksi 
lääkkeelle.

Or. en

Tarkistus 54
Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Tiedonkulun tehostamiseksi ja 
helpottamiseksi toimeksiantajan ja 
jäsenvaltioiden välillä ja toisaalta 
jäsenvaltioiden välillä komission olisi 
huolehdittava sellaisen tietokannan 
perustamisesta ja ylläpidosta, johon pääsee 
portaalin kautta.

(51) Tiedonkulun tehostamiseksi ja 
helpottamiseksi toimeksiantajan ja 
jäsenvaltioiden välillä ja toisaalta 
jäsenvaltioiden välillä komission olisi 
huolehdittava sellaisen tietokannan 
perustamisesta ja ylläpidosta, johon pääsee 
portaalin kautta. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi edistettävä suuren 
yleisön tietoisuutta portaalin 
olemassaolosta.

Or. en

Tarkistus 55
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(64 a) Komission tiedonannon 
”Globalisaation aikakauden yhdennetty 
teollisuuspolitiikka – Kilpailukyky ja 
kestävyys keskeiselle sijalle” mukaan 
lainsäädännön systemaattisesta 
arvioinnista on tultava keskeinen osa 
järkevää sääntelyä. Sen varmistamiseksi, 
että tämä asetus pysyy mukana tieteen ja 
teknologian kehityksen tahdissa kliinisten 
lääketutkimusten organisoinnissa ja 
toteuttamisessa sekä rajapinnoissa 
muiden säädösten kanssa, komission olisi 
raportoitava säännöllisesti asetuksesta 
saatavista kokemuksista ja sen 
toiminnasta sekä ilmoittaa niistä 
tekemänsä johtopäätökset.

Or. en
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Perustelu

Järkevän sääntelyn käsitteen mukaisesti ja sen varmistamiseksi, että asetus pysyy 
tarkoitustaan vastaavana ja tukee tieteen ja teknologian edistystä nopeasti muuttuvassa 
ympäristössä, on säädettävä asetuksen säännöllisestä uudelleentarkastelusta.

Tarkistus 56
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 57
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 58
Bernadette Vergnaud
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Nämä uudet määritelmät ovat liian monimutkaisia ja vaikeita panna täytäntöön, mikä johtaa 
vain turhaan byrokratiaan. Olisi oltava käytössä yksinkertainen periaate, jonka mukaan 
huomiot kuuluvat tutkimuskategoriaan ja interventiot kuuluvat koekategoriaan.

Tarkistus 59
Philippe Juvin

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

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

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 60
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 61
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) päätös tutkimuslääkkeen määräämisestä 
perustuu tutkimussuunnitelmaan,
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Or. fr

Perustelu

Komission ehdotuksen sanamuoto on epäselvä. Kliinisissä tutkimuksissa päätös lääkkeen 
määräämisestä perustuu tutkimussuunnitelmaan, toisin kuin non-interventiotutkimuksissa, 
joissa lääkkeen määrääminen perustuu hoito- eikä tutkimussuunnitelmaan.

Tarkistus 62
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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

3) ’vähäriskisellä kliinisellä 
lääketutkimuksella’ kliinistä 
lääketutkimusta, joka aiheuttaa vain 
vähäisen riskin, jos intervention luonne ja 
merkitys on sellainen, että sen voidaan 
olettaa aiheuttavan tutkittavalle enintään 
hyvin vähäisen ja tilapäisen terveyshaitan.
Vähäriskinen kliininen lääketutkimus 
täyttää kaikki seuraavat ehdot:

 (Tarkistuksessa ehdotettu muutos eli 
ilmaisun ”alhaisen interventioasteen 

kliiniset lääketutkimukset” korvaaminen 
ilmaisulla ”vähäriskiset kliiniset 

lääketutkimukset” koskee koko tekstiä. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 

tehtävä muutoksia.)

Or. fr

Perustelu

Tutkimusten toinen luokka on parempi määritellä tutkittavalle aiheutuvan riskin tason eikä 
interventiotyypin mukaan. Tämä vastaa asetusehdotuksen päätavoitetta, joka on kehittää 
riskiperusteinen lähestymistapa. Lisäksi asetus on saatettava linjaan Oviedon 
yleissopimuksen määräysten kanssa. Tämän monien jäsenvaltioiden ratifioiman 
yleissopimuksen 17 artiklassa määritellään ”vähäinen riski”.
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Tarkistus 63
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 64
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Komission käyttämä sanamuoto ”tai niiden käyttö on vakiintunut hoitomuoto” mahdollistaa 
alhaisen interventioasteen kliinisten lääketutkimusten suorittamisen jossakin jäsenvaltiossa, 
jossa ne eivät ole sallittuja, ja mahdollistaa lääkkeiden alkuperäistarkoituksesta poikkeavien 
käyttötapojen tutkimisen lakisääteisten sairausvakuutusjärjestelmien kustannuksella.

Tarkistus 65
Philippe Juvin
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

”Vakiintunut hoitomuoto” on epätarkka käsite, jota saatetaan tulkita eri tavoin. Sen sijasta 
olisi puhuttava ”tavanomaisesta lääketieteellisestä käytännöstä”.

Tarkistus 66
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimuksen tarkoituksena ei ole 
tunnistaa, luonnehtia tai ilmaista 
määrällisesti luvan saaneeseen 
lääkkeeseen liittyvä turvallisuusvaara, 
vahvistaa lääkkeen tehokkuus tai 
turvallisuus tai mitata 
riskinhallintatoimenpiteiden tehokkuutta;

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan myöntämisen jälkeisiä lääketutkimuksia tehdään siksi, että lääkkeen tehokkuus 
tai turvallisuus aiheuttaa huolta. Niitä tehdään myös silloin kun lääkettä käytetään 
myyntiluvassa ilmoitetulla tavalla. Esimerkkejä myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä 
lääketutkimuksista, joihin on liittynyt suuria riskejä, ovat REGULATE-tutkimus, jossa 
käytettiin benfluoreksia (Mediator°) ja VIGOR-tutkimus, jossa käytettiin rofecoxibia (Vioxx°).
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Tarkistus 67
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4) ’non-interventiotutkimuksella’ 
tutkimusta, jossa lääke määrätään 
tavanomaiseen tapaan markkinoille 
saattamista koskevassa luvassa 
määriteltyjen edellytysten mukaisesti. 
Tutkimussuunnitelmassa ei etukäteen 
määrätä potilaan erityisestä 
hoitostrategiasta, joka on tavanomaisen 
lääketieteellisen käytännön mukainen, ja 
päätös lääkkeen määräämisestä tehdään 
selvästi erillään potilaan tutkimukseen 
mukaan ottamista koskevasta päätöksestä;

Or. en

Perustelu

’Non-interventiotutkimuksen’ määritelmään ei sisälly riittävää tutkittavien turvallisuuden ja 
oikeuksien suojaa. Direktiiviin 2001/20/EY sisältyvä kliinisen tutkimuksen määritelmä (2 
artiklan c alakohta) on selkeä ja se olisi otettava tässä osittain uudelleen käyttöön.

Tarkistus 68
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Terveydenhuollon ammattilaisille ei 
voida antaa maksua tai muuta etua tai 
palvelua, jolla heitä kannustettaisiin 
määräämään, jakamaan tai käyttämään 
jotakin tiettyä lääkettä;

Or. en
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Tarkistus 69
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

6) ’parhaaseen näyttöön perustuvalla 
tämänhetkisellä interventiolla’ sairauden 
tai taudin hoitamisessa, ehkäisemisessä tai 
diagnosoimisessa tämänhetkisen 
luotettavan tieteellisen näytön mukaisesti
noudatettua käytäntöä;
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Vakiohoidon olisi perustuttava mahdollisimman ajantasaiseen tieteelliseen tietoon. Ilmaus 
’tavanomainen lääketieteellinen käytäntö’ on liian epämääräinen ja se olisi korvattava 
Helsingin julistusta (32 artikla) vastaavalla sanamuodolla  parhaaseen näyttöön perustuva 
tämänhetkinen interventio.

Tarkistus 70
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 71
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’oheislääkkeellä’ kliinisessä 
lääketutkimuksessa käytettävää muuta 
lääkettä kuin tutkimuslääkettä;

8) ’oheislääkkeellä’ kliinisessä 
lääketutkimuksessa käytettävää muuta 
lääkettä kuin tutkimuslääkettä. 
Oheislääkkeisiin luetaan myös 
taustahoitona käytettävät lääkkeet, 
farmakologiset valmisteet, kohtaus- ja 
varalääkkeet tai kliinisen 
lääketutkimuksen päätetapahtumien 
arvioinnissa käytettävät lääkkeet. 
Oheislääkkeisiin ei lueta lääkkeitä, jotka 
eivät liity kliiniseen lääketutkimukseen ja 
jotka eivät ole relevantteja 
lääketutkimuksen koeasetelman kannalta. 

Or. fr

Perustelu

Selvyyden vuoksi lienee tarpeen antaa esimerkkejä oheislääkkeistä.

Tarkistus 72
Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

’Raportoiva jäsenvaltio’ on tarpeen määritellä tässä asetuksessa. Ehdotuksessa asetukseksi ei 
tehdä eroa yhdessä jäsenvaltiossa tai useissa jäsenvaltioissa tehtävien lääketutkimusten 
välille määriteltäessä raportoivan jäsenvaltion roolia arviointiraportin osaa 1 varten. Jos 
jossakin yksittäisessä jäsenvaltiossa on myönnetty lääketutkimukselle lupa ja jos 
toimeksiantaja haluaa laajentaa tutkimusta muihin jäsenvaltioihin, nousee esiin kysymys siitä, 
pitäisikö yhden jäsenvaltion mielipiteen edustaa unionin päätöstä ”toisen aallon” 
jäsenvaltioille. Unionin päätöksen olisi aina perustuttava jäsenvaltioiden 
enemmistöpäätökseen, mikä tarkoittaa sitä, että vähimmäismäärä jäsenvaltioita enemmistön 
aikaansaamiseksi olisi kolme. Raportoiva jäsenvaltio olisi tämän vuoksi nimitettävä vain, jos 
vähintään kolme jäsenvaltiota osallistuu hakemukseen. 

Tarkistus 73
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

12) 'huomattavalla muutoksella' mihin 
tahansa kliinisen lääketutkimuksen osa-
alueeseen tehtävää mitä tahansa muutosta 
tai tutkimuksen ennenaikaista 
lopettamista, joka tehdään 8, 14, 19, 20 ja 
23 artiklassa tarkoitetusta päätöksestä 
ilmoittamisen jälkeen ja jolla voi olla
huomattava vaikutus tutkittavan 
turvallisuuteen tai oikeuksiin tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen, eli se 
saattaisi muuttaa lääketutkimuksen 
suorittamisen tukemiseksi käytettävien 
tieteellisten asiakirjojen tulkintaa, tai jos 
muutokset ovat muutoin huomattavia;

Or. en

Perustelu

Kliinisen lääketutkimuksen ennenaikainen lopettaminen on yleinen käytäntö, jos välituloksista 
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käy ilmi tilastollisesti merkittävä ero. Kun tutkimus lopetetaan ennenaikaisesti, toimeksiantaja 
voi välttää riskin, että ero saattaisi menettää tilastollista merkitystä lääketutkimuksen 
lopussa, jos se johtui sattumasta. Tekstiin on palautettu täsmällisempi sanamuoto direktiivin 
2001/20/EY 10 a artiklasta.

Tarkistus 74
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

12) 'huomattavalla muutoksella' mihin 
tahansa kliinisen lääketutkimuksen osa-
alueeseen tehtävää mitä tahansa muutosta, 
tutkimuksen ennenaikaista lopettamista
tai tutkimukseen osallistuvien tutkittavien 
määrän muuttamista, joka tehdään 8, 14, 
19, 20 ja 23 artiklassa tarkoitetusta 
päätöksestä ilmoittamisen jälkeen ja jolla 
voisi olla huomattava vaikutus tutkittavan 
turvallisuuteen tai oikeuksiin tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen, eli se 
saattaisi muuttaa kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamisen 
tukemiseksi käytettävien tieteellisten 
asiakirjojen tulkintaa, tai jos muutokset 
ovat muutoin huomattavia;

Or. en

Tarkistus 75
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 76
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Palautetaan määritelmä direktiivistä 2001/20/EY.

Tarkistus 77
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

14) ’tutkijalla’ luonnollista henkilöä, jolla 
on tämän asetuksen 46 artiklassa 
säädettyjä vaatimuksia vastaavan tasoinen 
koulutus tai kokemus ja joka vastaa 
kliinisen lääketutkimuksen suorittamisesta 
tutkimuspaikassa;

Or. fr

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi tutkijan määritelmää on täsmennettävä, ja se on saatettava 
linjaan Kansainvälisen harmonisointikonferenssin ICH:n hyvässä kliinisessä tutkimustavassa 
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(GCP) käytetyn tutkijan määritelmän kanssa.

Tarkistus 78
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

14 a) ’johtavalla tutkijalla’ tutkijaa, joka 
toimii kliinistä lääketutkimusta samassa 
tutkimuspaikassa suorittavan 
tutkijaryhmän johtajana;

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 79
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

14 b) ’koordinoivalla tutkijalla’ tutkijaa, 
joka vastaa yhden tai useamman 
jäsenvaltion useassa eri keskuksessa 
tehtävän kliinisen lääketutkimuksen 
koordinoinnista;

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksessa ei täsmennetä eri tutkijatyyppejä. Käytännössä koordinoiva tutkija on 
määritelty Kansainvälisen harmonisointikonferenssin ICH:n hyvässä kliinisessä 
tutkimustavassa (GCP), ja sitä käytetään systemaattisesti kaikissa tutkimussuunnitelmissa.
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Tarkistus 80
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Jos määritelmä rajoitetaan oikeustoimikelvottomiin, siitä jäävät pois muut vajaavaltaisten 
ryhmät, joista kansallisessa lainsäädännössä säädetään ja joihin sovelletaan erityisiä 
suostumusta koskevia sääntöjä. Esimerkiksi Ranskan lainsäädännössä erotetaan toisistaan 
vajaavaltaiset (holhouksen tai edunvalvonnan alaiset taikka alaikäiset) henkilöt ja henkilöt, 
jotka eivät kykene antamaan tietoista suostumustaan (kognitiivisten toimintojen heikentymisen 
vuoksi). Näihin vajaavaltaisten ryhmiin sovelletaan eri säännöksiä.

Tarkistus 81
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Korjataan sanamuotoa.

Tarkistus 82
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 20 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Palautetaan määritelmä direktiivistä 2001/20/EY. Tällä vaatimuksella voidaan varmistaa, 
että tutkittavan tiedonsaantioikeutta kunnioitetaan, jos alun perin sovittuun 
tutkimussuunnitelmaan tehdään muutoksia.

Tarkistus 83
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

30 a) 'kliinisellä tutkimusraportilla' 
raporttia, johon sisältyy täydellinen 
tutkimussuunnitelma ja siihen 
mahdollisesti myöhemmin tehdyt 
muutokset sekä niiden päivämäärät, 
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tilastoanalyysisuunnitelma, kaikkien 
tulosten teho- ja turvallisuustietojen 
yhteenveto sekä tunnistetiedoista 
puhdistetut potilastiedot taulukoiden tai 
luettelojen muodossa.

Or. en

Perustelu

Tämä on Kansainvälisen harmonisointikonferenssin suuntaviivan ICH E3 määritelmä. 
Monissa tutkimuksissa on tullut selkeästi ilmi, että jos kliinisiä tutkimusraportteja ei 
sisällytetä systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin, tämä johtaa epätäydelliseen 
näyttöperustaan ja mahdollisesti valikoiviin päätelmiin intervention vaikutuksista (esimerkiksi 
reboksetiinista julkaistut tiedot yliarvioivat reboksetiinin hyötyjä jopa 115 prosentilla 
lumelääkkeeseen nähden ja aliarvioivat haittoja).

Tarkistus 84
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

30 a) 'kliinisellä tutkimusraportilla' 
raporttia, johon sisältyy täydellinen 
tutkimussuunnitelma ja siihen 
mahdollisesti myöhemmin tehdyt 
muutokset, tilastoanalyysisuunnitelma, 
kaikkien tulosten teho- ja 
turvallisuustietojen yhteenveto sekä 
tunnistetiedoista puhdistetut potilastiedot 
taulukoiden tai luettelojen muodossa.

Or. en

Tarkistus 85
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettavat 
tiedot ovat luotettavia ja varmoja.

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

Or. en

Perustelu

Olisi suunniteltava laadukkaita ja eettisiä lääketieteellisiä tutkimuksia, jotta voitaisiin tuottaa 
relevantteja tietoja tieteellisen tietämyksen saamiseksi ihmisistä sekä tavoista parantaa 
ihmisen vointia.

Tarkistus 86
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

– se vastaa terapeuttisia ja 
kansanterveydellisiä tarpeita;

Or. en

Tarkistus 87
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kliinisen lääketutkimuksen 
hyväksymismenettely

Tutkittavien suojelu ja kliinisen 
lääketutkimuksen hyväksymismenettely

Or. en
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Tarkistus 88
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Yleinen periaate

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

Or. en

Perustelu

Helsingin julistuksen ja Oviedon yleissopimuksen mukaan tutkittavilla voidaan tehdä kokeita 
vain, jos toimivaltainen elin on hyväksynyt tutkimushankkeen sen monitieteellisen eettisen 
tarkastelun jälkeen. Kuten asetusehdotuksen 28 artiklan 2 kohdassa säädetään, tutkittavan 
oikeudet, turvallisuus ja hyvinvointi ovat tieteen ja yhteiskunnan etua tärkeämmät. Jotta 
kyseiset tavoitteet voidaan saavuttaa, on säädettävä, että jäsenvaltioiden myöntämä lupa 
riippuu monitieteellisen ja riippumattoman, kansallisen lainsäädännön perusteella 
toimivaltaisen eettisen toimikunnan tekemästä päätöksestä.

Tarkistus 89
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi myöntää luvan 
kliiniselle lääketutkimukselle 
asianomaisen eettisen toimikunnan 
annettua hyväksyntänsä.

Or. en
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Tarkistus 90
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
4 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b artikla
Parhaaseen näyttöön perustuva 

tämänhetkinen interventio
Uuden intervention hyödyt, riskit, rasitus 
ja vaikuttavuus on tutkittava vertaamalla 
niitä parhaaseen näyttöön perustuvaan 
tämänhetkiseen interventioon seuraavia 
tilanteita lukuun ottamatta:
a) lumehoidon käyttö tai potilaan 
jättäminen ilman hoitoa on hyväksyttävää 
tutkimuksissa, joissa ei ole olemassa 
näyttöön perustuvaa tämänhetkistä 
interventiota tai
b) jos lumelääkkeen käyttö on tarpeellista 
painavien ja tieteellisesti perusteltujen 
menetelmiin liittyvien syiden vuoksi 
intervention tehokkuuden tai 
turvallisuuden määrittämiseksi ja jos 
potilaille, jotka saavat lumehoitoa tai 
jäävät ilman hoitoa, ei koidu mitään 
vakavan tai pysyvän haitan riskiä. 
Edellä ensimmäisen alakohdan 
b alakohdassa säädetyn vaihtoehdon 
väärinkäyttöä on vältettävä äärimmäisen 
huolellisesti.

Or. en

Perustelu

Ihmiseen kohdistuvien kliinisten tutkimusten suorittamisen tunnustetut perusperiaatteet 
pohjautuvat ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseen biologian ja lääketieteen alalla 
sellaisena kuin tähän viitataan Helsingin julistuksen (32 artikla) vuoden 2008 versiossa.
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Tarkistus 91
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
4 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c artikla
Toksikologiset kokeet

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

Or. en

Perustelu

Toksikologisten kokeiden suorittaminen ennen kliinisiä tutkimuksia oli direktiiviin 2001/20/EY 
(johdanto-osan 2 kappale) sisältynyt vaatimus. Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2006 
sattunut TGN1412-katasrofi on osoitus siitä, että toksikologisten kokeiden suorittaminen 
ennen kliinisten tutkimusten aloittamista on välttämätöntä.

Tarkistus 92
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Luvan saamiseksi toimeksiantajan on 
toimitettava hakemusasiakirjat 
tarkoittamalleen asianomaiselle 
jäsenvaltiolle jäljempänä 77 artiklassa 
tarkoitetun portaalin kautta, jäljempänä 
’EU-portaali’. Jäsenvaltioiden on 
yhteisesti nimitettävä raportoiva 
jäsenvaltio sekä yhteisraportoiva 
jäsenvaltio kuuden päivän kuluessa 
hakemusasiakirjojen toimittamisesta.
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Or. en

Perustelu

Unionin keskitetyn lääkkeiden myyntilupamenettelyn puitteissa jäsenvaltiot valitsevat 
joukostaan raportoivan jäsenvaltion sekä yhteisraportoivan jäsenvaltion hakemuksen 
arvioimiseksi yhteisesti. Tällainen järjestelmä tehostaa jäsenvaltioiden yhteistyötä, parantaa 
potilasturvallisuutta, huomioi jäsenvaltioiden käytettävissä olevat resurssit ja auttaa 
välttämään myötämielisimmän käsittelijän etsimistä (”forum shopping”) eli tilanteita, joissa 
toimeksiantaja valikoi sellaisen raportoivan jäsenvaltion, jolta se toivoo saavansa myönteisen 
päätöksen.

Tarkistus 93
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Toimeksiantajan on ehdotettava yhtä 
asianomaista jäsenvaltiota raportoivaksi
jäsenvaltioksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 94
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 95
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksessa on parempi puhua kalenteripäivistä kuin arkipäivistä. Määräaikojen 
noudattaminen, joka on unionissa tehtävien kliinisten tutkimusten kilpailukykyä lisäävä tekijä,
edellyttää jäsenvaltioiden tehokasta yhteistyötä. Jäsenvaltioiden yleiset vapaapäivät eroavat 
jossain määrin. Jos menettely perustettaisiin arkipäiviin, jäsenvaltioissa noudatettaisiin 
erilaisia validoinnin, arvioinnin ja päätöksenteon määräaikoja.

Tarkistus 96
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Raportoivan jäsenvaltion on ilmoitettava 
toimeksiantajalle EU-portaalin kautta 
seuraavat seikat kuuden päivän kuluessa 
raportoivan jäsenvaltion nimittämisestä:

Or. en
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Tarkistus 97
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) mikä muu jäsenvaltio toimii 
yhteisraportoivana jäsenvaltiona;

Or. en

Tarkistus 98
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

d a) EU-portaaliin rekisteröity kliinisen 
lääketutkimuksen numero.

Or. en

Perustelu

EU-portaalissa oleva kliinisen lääketutkimuksen rekisteröintinumero, joka olisi jo olemassa 
olevan EudraTC-tietokannan erityistunniste, helpottaisi jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä 
unionin tasolla.

Tarkistus 99
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio 
ei ole lähettänyt toimeksiantajalle 

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

ilmoitusta 2 kohdassa tarkoitetun 
määräajan kuluessa, hakemuksen kohteena 
olevan kliinisen lääketutkimuksen
katsotaan kuuluvan tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 100
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Tutkimusten toinen luokka on parempi määritellä tutkittavalle aiheutuvan riskin tason eikä 
interventiotyypin mukaan. Tämä vastaa asetusehdotuksen päätavoitetta, joka on kehittää 
riskiperusteinen lähestymistapa. Lisäksi asetus on saatettava linjaan Oviedon 
yleissopimuksen määräysten kanssa. Tämän monien jäsenvaltioiden ratifioiman 
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yleissopimuksen 17 artiklassa määritellään ”vähäinen riski”.

Tarkistus 101
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Tutkimusten toinen luokka on parempi määritellä tutkittavalle aiheutuvan riskin tason eikä 
interventiotyypin mukaan. Tämä vastaa asetusehdotuksen päätavoitetta, joka on kehittää 
riskiperusteinen lähestymistapa. Lisäksi asetus on saatettava linjaan Oviedon 
yleissopimuksen määräysten kanssa. Tämän monien jäsenvaltioiden ratifioiman 
yleissopimuksen 17 artiklassa määritellään ”vähäinen riski”.

Tarkistus 102
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Mikäli ehdotettu raportoiva jäsenvaltio ei 
ole lähettänyt toimeksiantajalle ilmoitusta 

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

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

Or. fr

Perustelu

Tutkimusten toinen luokka on parempi määritellä tutkittavalle aiheutuvan riskin tason eikä 
interventiotyypin mukaan. Tämä vastaa asetusehdotuksen päätavoitetta, joka on kehittää 
riskiperusteinen lähestymistapa. Lisäksi asetus on saatettava linjaan Oviedon 
yleissopimuksen määräysten kanssa. Tämän monien jäsenvaltioiden ratifioiman 
yleissopimuksen 17 artiklassa määritellään ”vähäinen riski”.

Tarkistus 103
Christel Schaldemose

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 siten, että huomioidaan 
tutkimuksen kohteena olevat 
väestöryhmät; ottaen huomioon tilastolliset 
näkökohdat, lääketutkimuksen koeasetelma 
ja menetelmät (kuten otoskoko ja 
satunnaistaminen, vertailuvalmiste ja 
tutkittavat ominaisuudet);

Or. en
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Tarkistus 104
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan lausuntoluonnoksen tarkistus 8. Joidenkin alaryhmien 
ominaispiirteet (sukupuoli, ikä jne.) voivat liittyä myös sellaisin näkökohtiin kuin relevanssi 
tai tutkittavalle aiheutuvat riskit ja haitat, joihin viitataan ii alakohdassa. Näin ollen 
tarkistuksessa ehdotetaan tämän säännöksen soveltamisalan laajentamista ja alaryhmien 
ottamista lukuun, kun arvioidaan kaikkia i ja ii alakohdassa tarkoitettuja elementtejä.

Tarkistus 105
Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tämän luvun soveltamiseksi 
arviointipäiväksi katsotaan se päivä, jona 
arviointiraportti toimitetaan muille 
asianomaisille jäsenvaltioille, ja 
raportointipäiväksi katsotaan se päivä, 
jona lopullinen arviointiraportti 
toimitetaan toimeksiantajalle ja muille 
asianomaisille jäsenvaltioille.
Raportoivan jäsenvaltion on toimitettava 
arviointiraportin osa I ja sen päätelmä 
toimeksiantajalle ja muille asianomaisille 
jäsenvaltioille seuraavien määräaikojen 
kuluessa, joihin sisältyvät alustavalle 
arvioinnille, yhteiselle arvioinnille sekä 
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lopullisen raportin konsolidoinnille 
varattavat ajat:

Or. en

Perustelu

Arviointiprosessi on jäsenneltävä siten, että raportoiva jäsenvaltio voi tehdä alustavan 
arvioinnin, joka jaetaan kaikille asianomaisille jäsenvaltioille, jotka voivat sen jälkeen esittää 
kommentteja (yhteinen arviointi), ja että raportoivalla jäsenvaltiolla on riittävästi aikaa 
sisällyttää arviointiin asianomaisten jäsenvaltioiden kommentit (konsolidointi). Tämän 
prosessin avulla vältetään raportoivan jäsenvaltion ja asianomaisten jäsenvaltioiden 
suorittaman arvioinnin päällekkäisyys ja selvennetään raportoivan jäsenvaltion roolia.

Tarkistus 106
Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) kymmenen päivän kuluessa 
validointipäivästä alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa; yhteiselle 
arvioinnille ja asianomaisten 
jäsenvaltioiden ja raportoivan 
jäsenvaltion arviointien konsolidoinnille 
varattava aika ei saa olla lyhyempi kuin 
viisi päivää;

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan, että raportoivalla jäsenvaltiolla on riittävästi aikaa alustavan arvioinnin 
suorittamiseen (enintään viisi päivää) ja että yhteiseen arviointiin ja konsolidointiin jää 
riittävästi aikaa (vähintään viisi päivää).

Tarkistus 107
Emma McClarkin
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) 25 päivän kuluessa validointipäivästä 
muiden kuin alhaisen interventioasteen 
kliinisten lääketutkimusten tapauksessa; 
yhteiselle arvioinnille ja asianomaisten 
jäsenvaltioiden ja raportoivan 
jäsenvaltion arviointien konsolidoinnille 
varattava aika ei saa olla lyhyempi kuin 
kymmenen päivää;

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan, että raportoivalla jäsenvaltiolla on riittävästi aikaa alustavan arvioinnin 
suorittamiseen (enintään 15 päivää) ja että yhteiseen arviointiin ja konsolidointiin jää 
riittävästi aikaa (vähintään kymmenen päivää).

Tarkistus 108
Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) 30 päivän kuluessa validointipäivästä 
sellaisten kliinisten lääketutkimusten 
tapauksessa, joissa on kyse pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävästä 
tutkimuslääkkeestä; yhteiselle arvioinnille 
ja asianomaisten jäsenvaltioiden ja 
raportoivan jäsenvaltion arviointien 
konsolidoinnille varattava aika ei saa olla 
lyhyempi kuin kymmenen päivää.

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan, että raportoivalla jäsenvaltiolla on riittävästi aikaa alustavan arvioinnin 
suorittamiseen (enintään 20 päivää) ja että yhteiseen arviointiin ja konsolidointiin jää 
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riittävästi aikaa (vähintään kymmenen päivää).

Tarkistus 109
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Raportoiva jäsenvaltio laatii ja toimittaa
asianomaisille jäsenvaltioille alustavan 
arviointiraportin arviointipäivään 
mennessä. Viimeistään kaksi päivää 
ennen raportointipäivää asianomaiset 
jäsenvaltiot voivat toimittaa raportoivalle 
jäsenvaltiolle ja kaikille muille 
asianomaisille jäsenvaltioille hakemuksen 
kannalta oleellisia näkökantoja. 
Raportoivan jäsenvaltion on 
arviointiraporttia viimeistellessään 
otettava nämä näkökannat asianmukaisesti 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan, että raportoivalla jäsenvaltiolla on kaksi päivää aikaa konsolidoida 
asianomaisten jäsenvaltioiden kommentit ja viimeistellä arviointiraportti. Siten vältetään 
tilanne, jossa asianomaiset jäsenvaltiot voisivat esittää raportoivalle jäsenvaltiolle 
kommentteja arviointijakson viimeiseen päivään asti, jolloin lopullinen raportti on 
toimitettava toimeksiantajalle ja asianomaisille jäsenvaltioille. Näin jää aikaa käsitellä 
tehokkaasti ja avoimesti asianomaisten jäsenvaltioiden esittämiä kommentteja ja sisällyttää 
ne lopulliseen konsolidoituun raporttiin.

Tarkistus 110
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 111
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Validointipäivän ja arviointipäivän 
välisenä aikana ainoastaan raportoiva 
jäsenvaltio voi omien näkökantojensa tai 
5 kohdassa tarkoitettujen asianomaisen 
jäsenvaltion näkökantojen perusteella 
pyytää toimeksiantajalta lisäselvityksiä.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa ei muuteta komission ehdottaman säännöksen sisältöä. Siinä vain pyritään 
selkeyttämään sitä.

Tarkistus 112
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

 Ainoastaan raportoiva jäsenvaltio voi 
pyytää toimeksiantajalta lisäselvityksiä 
validointipäivän ja raportointipäivän
välisenä aikana ottaen huomioon 
5 kohdassa tarkoitetut näkökannat.
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Or. en

Perustelu

On tarpeen tehdä selvä ero arviointipäivän – viimeinen päivä, jolloin asianomaiset 
jäsenvaltiot voivat esittää kommentteja raportoivan jäsenvaltion tekemään alustavaan 
arviointiin – ja raportointipäivän – päivä, jona lopullinen raportti toimitetaan 
toimeksiantajalle ja asianomaisille jäsenvaltioille – välille.

Tarkistus 113
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Määräaikoja ei pidä keskeyttää. Ajan, jonka puitteissa lisäselvityksiä pyydetään antamaan, 
olisi oltava osa lupamenettelyn kokonaisaikataulua. Aikarajoissa pitäisi suoda riittävästi 
aikaa yhteiseen arviointiin ja toimeksiantajalta saatuihin kysymyksiin annettavien vastausten 
konsolidointiin. Koska lisäselvitysten yhteiseen arviointiin varattava aika sisältyy 
pidennettyyn määräaikaan (20 tai 30 päivää), lupamenettelyn kokonaisaikataulu ei 
olennaisesti muutu.

Tarkistus 114
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Mikäli lisäselvitysten vastaanottamisen 
ajankohtana arviointiraportin osan I 
toimittamisen määräaikaa on jäljellä 
vähemmän kuin kolme päivää alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa ja 
vähemmän kuin viisi päivää muiden kuin 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa, jäljellä 
oleva määräaika pidennetään 
ensimmäisessä tapauksessa kolmeen ja 
jälkimmäisessä tapauksessa viiteen 
päivään.

Lisäselvitysten vastaanottamisen 
ajankohtana asianomaiset jäsenvaltiot 
toimittavat viimeistään kaksi päivää 
ennen raportointipäivää raportoivalle 
jäsenvaltiolle mahdolliset huomionsa.
Raportoiva jäsenvaltio ottaa 
arviointiraporttia viimeistellessään nämä 
näkökannat huomioon. Yhteiselle 
arvioinnille ja asianomaisten 
jäsenvaltioiden ja raportoivan 
jäsenvaltion arviointien konsolidoinnille
sekä raportoivan jäsenvaltion 
suorittamalle lisäselvitysten arvioinnille 
varattava aika ei saa olla lyhyempi kuin 
viisi päivää alhaisen interventioasteen 
tutkimusten tapauksessa ja kymmenen 
päivää muiden kuin alhaisen 
interventioasteen kliinisten tutkimusten 
tapauksessa.

Or. en

Perustelu

Lisäselvitysten arviointiprosessin olisi heijasteltava hakemuksen yhteisarviointiprosessia. 
Raportoiva jäsenvaltio tarvitsee kaksi päivää kommenttien konsolidointiin ja arviointiraportin 
viimeistelyyn. Näin myös varmistetaan, että raportoivalla jäsenvaltiolla on riittävästi aikaa 
alustavan arvioinnin suorittamiseen (enintään 15 päivää alhaisen interventioasteen 
tutkimusten tapauksessa ja 20 päivää muiden kuin alhaisen interventioasteen tutkimusten 
tapauksessa) ja että yhteiseen arviointiin ja konsolidointiin jää riittävästi aikaa (vähintään 
viisi päivää alhaisen interventioasteen tutkimusten tapauksessa ja kymmenen päivää muiden 
kuin alhaisen interventioasteen tutkimusten tapauksessa).

Tarkistus 115
Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Aikataulussa olisi suotava riittävästi aikaa asiantuntijoiden näkemysten ottamiseen mukaan 
arviointiprosessiin, jos se on tarpeen pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviä lääkkeitä tai 
muita uusia hoitomuotoja varten. Tämä on mahdollista nykyisen direktiivin puitteissa.

Tarkistus 116
Toine Manders

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakemuksesta ja EU-portaalin 
olemassaolosta tiedotetaan riittävästi 
yleisölle.

Or. en

Tarkistus 117
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jos raportoiva jäsenvaltio ei anna 
arviointiraporttiaan 4, 6 ja7 kohdassa 
tarkoitetuissa määräajoissa, sen katsotaan 
hyväksyneen kliinisen lääketutkimuksen 
osan I.

Or. fr
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Perustelu

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

Tarkistus 118
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Harvinaisten sairauksien alalla tehtävien 

kliinisten tutkimusten arviointiraportti
1. Harvinaislääkkeistä annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 141/20001

määriteltyjen harvinaisten sairauksien 
tapauksessa suoritettavien kliinisten 
tutkimusten tapauksessa raportoivan 
jäsenvaltion on pyydettävä Euroopan 
lääkeviraston tieteelliseltä neuvoa-
antavalta työryhmältä 
asiantuntijalausunto kliinisen 
tutkimuksen kohteena olevasta 
sairaudesta tai sairausryhmästä sekä 
arvioinnin osaan II kuuluvista 
näkökohdista.
2. Asetuksen 7 artiklassa tarkoitettujen 
näkökohtien arvioimiseksi raportoivan 
jäsenvaltion on ilmoitettava tieteellisen 
neuvoa-antavan työryhmän lausunnosta 
viipymättä asianomaisille jäsenvaltioille.
_____________
1EYVL L 18, 22.1.2000, s. 1.

Or. en



AM\925951FI.doc 53/97 PE504.308v01-00

FI

Perustelu

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

Tarkistus 119
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 120
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

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

Tarkistus 121
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksessa luodaan toimeksiantajalle mahdollisuus valittaa osan II arviointimenettelyssä 
tehdystä päätöksestä. Tämän mahdollisuuden ansiosta toimeksiantaja voi perustella tai 
selittää vielä kerran osaan II kuuluvia kliinisen lääketutkimuksen seikkoja asianomaiselle 
jäsenvaltiolle. Jottei arviointimenettely viivästyisi kohtuuttomasti, valitusmahdollisuuden 
vastapainona on hiljaisen hyväksynnän periaate.

Tarkistus 122
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa ei muuteta komission ehdottaman säännöksen sisältöä. Siinä vain pyritään 
selkeyttämään sitä.

Tarkistus 123
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos asianomainen jäsenvaltio 
vastustaa raportoivan jäsenvaltion 
päätelmää 2 kohdan a ja b alakohdassa 
säädetyin perustein, kliinistä 
lääketutkimusta ei voida tehdä 
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asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 124
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

a) asianomaisen jäsenvaltion ja raportoivan 
jäsenvaltion tavanomaiset lääketieteelliset 
käytännöt poikkeavat toisistaan 
merkittävästi, mikä johtaisi siihen, että 
tutkittava saisi huonompaa hoitoa kuin 
lääketieteellistä käytäntöä noudatettaessa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 125
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tutkittavan suojelua kliinisessä 
lääketutkimuksessa koskevien, tämän 
asetuksen säännöksiä kattavampien 
kansallisen lainsäädännön säännösten 
rikkominen erityisesti heikossa asemassa 
olevien väestöryhmien tapauksessa;
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Or. en

Tarkistus 126
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b a) eettinen toimikunta kieltäytyy 
hyväksymästä kliinisen lääkekokeen 
toteuttamista kyseessä olevassa 
jäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistus 127
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

b b) eettinen toimikunta kieltäytyy 
hyväksymästä kliinisen lääkekokeen 
toteuttamista kyseessä olevassa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 128
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b b) tutkittavan suojelua kliinisessä 
lääketutkimuksessa koskevien, 
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kattavampien kansallisen lainsäädännön 
säännösten rikkominen erityisesti 
heikossa asemassa olevien väestöryhmien 
tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 129
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 130
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään asetusehdotuksen säännöksen sanamuotoa.

Tarkistus 131
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille aiheutuisi kohtuuton taakka hyvin lyhyen määräajan vuoksi. Tällainen peruste 
olisi sisällytettävä raportoivien jäsenvaltioiden arviointiin (ks. 6 artiklan 2 kohdan 
5 alakohtaan ehdotettu tarkistus).

Tarkistus 132
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakemuksen validoivilla ja arvioivilla 
henkilöillä ei ole eturistiriitoja ja että he 

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

ja että he ovat riippumattomia 
toimeksiantajasta ja tutkimukseen 
osallistuvista tutkijoista sekä muusta 
mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.

Or. fr

Tarkistus 133
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 134
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Arvioinnissa on otettava huomioon 
vähintään yhden sellaisen henkilön 
näkökanta, jonka erityisala ei liity 
tieteeseen. Lisäksi on otettava huomioon 
vähintään yhden potilaan näkökanta. 
Helsingin julistuksessa ja Kansainvälisen 
harmonisointikonferenssin hyvän 
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kliinisen käytännön suuntaviivoissa 
(ICH-GCP) tarkoitettu riippumaton 
eettinen toimikunta on otettava mukaan 
jokaisen kliinisen tutkimuksen arviointiin.

Or. en

Tarkistus 135
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 136
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Toimeksiantaja voi peruuttaa hakemuksen 
milloin tahansa arviointipäivään asti. 
Tällöin hakemus on peruutettava kaikkien 
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asianomaisten jäsenvaltioiden osalta. asianomaisten jäsenvaltioiden osalta. 
Peruuttamisen syyt on ilmoitettava 
kaikille asianomaisille jäsenvaltioille ja 
julkaistava tässä asetuksessa tarkoitetussa 
portaalissa.

Or. en

Tarkistus 137
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

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. 
Peruutetut hakemukset säilytetään EU-
tietokannassa, ja kaikille peruutuksille 
esitetään perustelut.

Or. en

Tarkistus 138
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tämän luvun soveltaminen ei rajoita 
toimeksiantajan mahdollisuutta toimittaa 
lupahakemus mille tahansa 
tarkoittamalleen asianomaiselle 
jäsenvaltiolle hakemuksen hylkäämisen tai 
peruuttamisen jälkeen. Kyseinen hakemus 
katsotaan eri kliinistä lääketutkimusta 
koskevaksi uudeksi lupahakemukseksi. 
Uuteen hakemukseen on sisällytettävä 
selitykset aiemmille hakemuksille, 
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hakemusten peruutuksille ja 
hylkäämisille.

Or. en

Tarkistus 139
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Lupahakemuksen hylkäämisen tai 
peruuttamisen jälkeen toimeksiantaja voi
toimittaa uuden lupahakemuksen mille 
tahansa jäsenvaltiolle, jossa toimeksiantaja 
suunnittelee suorittavansa kliinisen 
tutkimuksen. Kyseinen hakemus katsotaan 
eri kliinistä lääketutkimusta koskevaksi 
uudeksi lupahakemukseksi. 
Toimeksiantajan on kuitenkin
ilmoitettava ensimmäisen 
lupahakemuksen hylkäämisen tai 
peruuttamisen syyt sekä muutokset, joita 
on tehty suhteessa alkuperäiseen 
tutkimussuunnitelmaan.

Or. fr

Perustelu

Säännöksellä pyritään estämään se, että toimeksiantaja esittää jo hylätyn tai peruutetun 
hakemuksen toisessa jäsenvaltiossa kertomatta ensin ensimmäisestä hylkäämisestä tai 
peruuttamisesta ja sen syistä ja tekemättä vaadittuja parannuksia.

Tarkistus 140
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan, että alkuperäisen hyväksymismenettelyn raportoiva jäsenvaltio on 
kliinisen tutkimuksen jatkamista koskevan menettelyn raportoiva jäsenvaltio. Raportoiva 
jäsenvaltio olisi nimitettävä vain, jos vähintään kolme jäsenvaltiota osallistuu hakemukseen.  
Kliinistä tutkimusta ei pitäisi jatkaa vain yhden tai kahden jäsenvaltion hyväksymän 
tutkimuksen perusteella. Unionin päätöksen olisi aina perustuttava jäsenvaltioiden 
enemmistöpäätökseen, mikä tarkoittaa sitä, että vähimmäismäärä jäsenvaltioita enemmistön 
aikaansaamiseksi olisi kolme.

Tarkistus 141
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 142
Philippe Juvin

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

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

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

Or. fr

Perustelu

Tutkimusten toinen luokka on parempi määritellä tutkittavalle aiheutuvan riskin tason eikä 
interventiotyypin mukaan. Tämä vastaa asetusehdotuksen päätavoitetta, joka on kehittää 
riskiperusteinen lähestymistapa. Lisäksi asetus on saatettava linjaan Oviedon 
yleissopimuksen määräysten kanssa. Tämän monien jäsenvaltioiden ratifioiman 
yleissopimuksen 17 artiklassa määritellään ”vähäinen riski”.

Tarkistus 143
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 144
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 145
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä olevan a alakohdan 
noudattamista seurataan jatkuvasti;

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

Or. fr

Perustelu

Täsmennetään tekstiä.

Tarkistus 146
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 147
Philippe Juvin

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 tämän edustajan kanssa 
etukäteen käydyssä keskustelussa 
mahdollisuus ymmärtää kliinisen 
lääketutkimuksen tavoitteet, riskit ja haitat 
sekä olosuhteet, joissa tutkimus 
suoritetaan. Tutkittavalle on myös annettu 
tieto oikeudesta vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa ilman 
kielteisiä seurauksia;

Or. fr

Perustelu

On syytä muistuttaa, että käytännössä tutkija voi antaa lääkärin tai muun henkilön tehtäväksi 
tiedottamisen ja tutkittavan tai tämän laillisen edustajan suostumuksen hankkimisen. 
Esimerkiksi Ranskassa laki sallii tämän.
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Tarkistus 148
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 149
Cristian Silviu Buşoi

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 

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 
dokumentoitava asianmukaisesti. 
Tutkittavalle on mahdollisuuksien 
mukaan annettava riittävästi aikaa tehdä 
päätöksensä. Mikäli tutkittava ei kykene 
kirjoittamaan, hän voi poikkeustapauksissa 
antaa suostumuksensa suullisesti vähintään 
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toimitettava kopio asiakirjasta, jolla 
tietoinen suostumus annettiin.

yhden puolueettoman todistajan läsnä 
ollessa. Tutkittavalle tai hänen lailliselle 
edustajalleen on toimitettava kopio 
asiakirjasta, jolla tietoinen suostumus 
annettiin.

Or. en

Perustelu

Tutkittavalle olisi jätettävä riittävästi aikaa päätöksen tekemiseen. Tätä periaatetta ei pitäisi 
soveltaa hätätilanteisiin, joissa päätös olisi tehtävä ripeästi.

Tarkistus 150
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rajoittamatta 28 artiklan 
soveltamista, jos kliininen lääketutkimus 
on vähäriskinen, tietoinen suostumus 
voidaan antaa suullisesti, edellyttäen että 
se dokumentoidaan asianmukaisesti ja 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä 
säädetyllä tavalla.

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksen tiedottamista ja suostumuksen hankkimista koskevia sääntöjä ei ole 
sovitettu tutkimuksen aiheuttamaan riskiin ja rasitukseen. Koska kysymys liittyy läheisesti 
kansallisiin käytäntöihin, jäsenvaltioille on välttämättä annettava mahdollisuus keventää 
vähäriskisiin kliinisiin lääketutkimuksiin tarvittavan suostumuksen hankkimiseen sovellettavia 
sääntöjä, kunhan tutkittavan suostumus dokumentoidaan asianmukaisesti.

Tarkistus 151
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) vajaakykyinen tutkittava on saanut 
riittävästi omaa ymmärtämiskykyään 
vastaavaa tietoa lääketutkimuksesta sekä 
sen riskeistä ja hyödyistä;

b) vajaakykyinen tutkittava on saanut 
tutkijalta tai tämän edustajalta kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyllä 
tavalla riittävästi omaa 
ymmärtämiskykyään vastaavaa tietoa 
lääketutkimuksesta sekä sen riskeistä ja 
hyödyistä;

Or. fr

Perustelu

On syytä muistuttaa, että käytännössä tutkija voi antaa lääkärin tehtäväksi tiedottamisen ja 
tutkittavan tai tämän laillisen edustajan suostumuksen hankkimisen. Esimerkiksi Ranskassa 
laki sallii tämän.

Tarkistus 152
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tällainen tutkimus liittyy välittömästi 
kyseisen tutkittavan hengenvaaralliseen 
tai heikentymistä aiheuttavaan sairauteen;

f) tällainen tutkimus liittyy välittömästi 
asianomaisen henkilön sairauteen;

Or. fr

Perustelu

30 artikla koskee vajaakykyisiä potilaita, jotka eivät voi kognitiivisia toimintoja heikentävän 
sairauden takia antaa suostumustaan. Kyseessä ei ole hätätilanne, jota käsitellään 
32 artiklassa ja jota ei pidä mainita tässä. On syytä todeta vain, että asianomaisen henkilön 
sairaus estää suostumuksen antamisen.

Tarkistus 153
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) on perusteltua olettaa, että kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistumisesta 
vajaakykyiselle tutkittavalle koituvat 
hyödyt ovat riskejä suuremmat tai että 
osallistumisesta ei aiheudu mitään riskejä.

h) on perusteltua olettaa, että kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistumisesta 
vajaakykyiselle tutkittavalle koituvat 
hyödyt ovat riskejä suuremmat tai että 
osallistumisesta aiheutuu vain vähäinen 
riski.

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotusta sovelletaan vain kliinisiin lääketutkimuksiin, joista aiheutuu riskejä (vähäisiä 
tai niitä suurempia riskejä). Se ei kata non-interventiotutkimuksia, joista ei aiheudu mitään 
riskejä.

Tarkistus 154
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rajoittamatta 31 artiklan 1 kohdan 
soveltamista, jos kliininen lääketutkimus 
on vähäriskinen, jos toisen huoltajan 
suostumusta ei voida saada tutkimuksen 
metodologisten vaatimusten 
edellyttämässä ajassa ja jos eettinen 
lausunto on puoltava, alaikäiseen 
kohdistuva kliininen lääketutkimus 
voidaan aloittaa ainoan läsnä olevan 
huoltajan suostumuksella.

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksen suostumuksen hankkimista koskevia sääntöjä ei ole sovitettu tutkimuksen 
aiheuttamaan riskiin ja rasitukseen. Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus keventää 
sääntöjä, joita sovelletaan alaikäiseen kohdistuvaan vähäriskiseen kliiniseen 
lääketutkimukseen tarvittavan suostumuksen hankkimiseen tapauksissa, joissa ei voida 
odottaa toisen huoltajan saapumista, koska sisällyttämiseen on vain vähän aikaa, ja joissa 
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eettinen lausunto on puoltava.

Tarkistus 155
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lailliselta edustajalta on saatu tietoinen 
suostumus, ja suostumus on tutkittavan
oletetun tahdon mukainen;

a) molemmilta laillisilta edustajilta on 
saatu tietoinen suostumus, ja suostumus on 
alaikäisen oletetun tahdon mukainen;

Or. fr

Perustelu

On otettava huomioon eri maiden erilaiset säännökset alaikäisiin kohdistuvista kliinisistä 
lääketutkimuksista. Esimerkiksi Ranskan lainsäädännön mukaan alaikäisiin kohdistuviin 
kliinisiin lääketutkimuksiin on välttämättä saatava molempien huoltajien suostumus.

Tarkistus 156
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kliinisestä lääketutkimuksesta aiheutuu
potilaiden ryhmälle tiettyjä välittömiä 
etuja.

h) kliinisestä lääketutkimuksesta voi 
aiheutua lääketutkimuksen kohteena 
olevalle potilaiden luokalle tiettyjä 
välittömiä hyötyjä.

Or. fr

Perustelu

On parempi puhua ”luokasta”.

Tarkistus 157
Philippe Juvin
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklan 1 kohdan 
c ja d alakohdassa, 30 artiklan 1 kohdan 
a ja b alakohdassa ja 31 artiklan 1 kohdan 
a ja b alakohdassa säädetään, tietoinen 
suostumus voidaan saada kliinisen 
lääketutkimuksen aloittamisen jälkeen 
kliinisen lääketutkimuksen jatkamiseksi, 
ja kliinistä lääketutkimusta koskevia tietoja 
voidaan antaa kliinisen lääketutkimuksen 
aloittamisen jälkeen edellyttäen, että kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklan 1 kohdan 
c ja d alakohdassa, 30 artiklan 1 kohdan 
a ja b alakohdassa ja 31 artiklan 1 kohdan 
a ja b alakohdassa säädetään, 29 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu tietoinen suostumus 
on saatava mahdollisimman pian kliinisen
lääketutkimuksen aloittamisen jälkeen, ja 
kliinistä lääketutkimusta koskevia tietoja 
on annettava kliinisen lääketutkimuksen 
aloittamisen jälkeen edellyttäen, että kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. fr

Perustelu

On suotavaa, että suostumus jatkamiseen hankitaan heti, kun potilas kykenee jälleen sen 
antamaan, ja mieluiten ennen lääketutkimuksen päättymistä.

Tarkistus 158
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) äkillisen hengenvaaran aiheuttavasta tai 
muusta äkillisestä vakavasta sairaudesta 
johtuvan tilanteen kiireellisyyden vuoksi 
tutkittavan tietoista suostumusta ei ole 
mahdollista saada etukäteen eikä 
tutkittavalle ole mahdollista antaa tietoja 
etukäteen;

a) äkillisen hengenvaaran aiheuttavasta tai 
muusta äkillisestä vakavasta sairaudesta 
johtuvan tilanteen kiireellisyyden vuoksi 
tutkittavan tai hänen laillisen edustajansa 
(vanhempi tai huoltaja) tietoista 
suostumusta ei ole mahdollista saada 
etukäteen eikä tutkittavalle tai hänen 
lailliselle edustajalleen (vanhempi tai 
huoltaja) ole mahdollista antaa tietoja 
etukäteen;

Or. en
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Tarkistus 159
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) äkillisen hengenvaaran aiheuttavasta 
tai muusta äkillisestä vakavasta 
sairaudesta johtuvan tilanteen 
kiireellisyyden vuoksi tutkittavan tietoista 
suostumusta ei ole mahdollista saada 
etukäteen eikä tutkittavalle ole mahdollista 
antaa tietoja etukäteen;

a) tilanteen kiireellisyyden vuoksi 
tutkittavan tietoista suostumusta ei ole 
mahdollista saada etukäteen eikä 
tutkittavalle ole mahdollista antaa tietoja 
etukäteen;

Or. fr

Tarkistus 160
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laillista edustajaa ei ole käytettävissä; b) laillisen edustajan suostumusta ei voida 
saada tutkimuksen metodologisten 
vaatimusten edellyttämässä ajassa;

Or. fr

Perustelu

Hätätilanteissa suoritettavien kliinisten lääketutkimusten tapauksessa on poistettava vaatimus 
siitä, että laillinen edustaja ei ole käytettävissä. Muutoin säännöksellä olisi taannuttava 
vaikutus joidenkin maiden lainsäädäntöön. Esimerkiksi Ranskan lainsäädännössä sallitaan 
lääketutkimuksen aloittaminen ilman omaisten etukäteissuostumusta, vaikka he saattavat olla 
läsnä äkillisen hengenvaaran aiheuttavissa tilanteissa (kuten sydämenpysähdys).

Tarkistus 161
Emma McClarkin
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkijan tietojen mukaan tutkittava ei ole 
aiemmin ilmaissut vastustustaan;

c) tutkijan tietojen mukaan tutkittava tai 
hänen laillisen edustajansa ei ole aiemmin 
ilmaissut vastustustaan;

Or. en

Tarkistus 162
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tutkimus liittyy välittömästi sairauteen, 
jonka vuoksi tietoisen suostumuksen 
saaminen tai tietojen antaminen 
etukäteen ei ole mahdollista;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Hätätilanne ei aina ole syynä siihen, ettei suostumusta voida saada. Esimerkiksi sokkitilaa 
koskeva tutkimus voi kohdistua sairaalassa tehohoidossa oleviin potilaisiin, jotka eivät 
olosuhteiden (kooma, rauhoittava lääkitys) vuoksi kykene antamaan suostumustaan. Tämän 
artiklan kirjaimellinen tulkinta voisi estää tällaiset tutkimukset.

Tarkistus 163
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kliinisestä lääketutkimuksesta 
tutkittavalle aiheutuva riski ja rasitus ovat 

e) kliinisestä lääketutkimuksesta aiheutuu 
tutkittavalle henkeä uhkaava perussairaus 



PE504.308v01-00 76/97 AM\925951FI.doc

FI

minimaaliset. huomioon ottaen vain suhteellinen riski ja 
vain suhteellinen rasitus.

Or. en

Tarkistus 164
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) on perusteltua olettaa, että kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistumisesta 
tutkittavalle koituvat hyödyt ovat riskejä 
suuremmat tai että osallistumisesta 
aiheutuu vain vähäinen riski.

Or. fr

Perustelu

Philippe Juvin iloitsee asetusehdotuksen suomasta mahdollisuudesta säätää potilaan 
etukäteissuostumuksesta myönnettävistä poikkeuksista, kun on kyse hätätilanteissa 
suoritettavista kliinisistä lääketutkimuksista. Tämän mahdollisuuden rajaaminen vain 
vähäriskisiin kliinisiin lääketutkimuksiin vaikuttaa kuitenkin turhan tiukalta, ja sillä voisi olisi 
taannuttava vaikutus joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. Käytännössä säännös estäisi 
monet elvytyksen ja ensihoidon alan tutkimukset, jotka koskevat innovatiivisia valmisteita.

Tarkistus 165
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun tutkittava tai tapauksen mukaan 
hänen laillinen edustajansa ei anna 
suostumustaan kliinisen 
lääketutkimuksen jatkamiseen, heille 
annetaan tiedoksi, että he voivat kieltää 
ennen suostumuksen epäämistä koottujen 
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tietojen käytön.

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan taata tutkittavan turvallisuus ja tietojen luotettavuus, Philippe Juvin ehdottaa 
täydentävää säännöstä, jossa tutkija tai hänen edustajansa velvoitetaan tiedustelemaan 
tutkittavalta tai tapauksen mukaan tämän edustajalta, vastustavatko he tietojen käyttöä.

Tarkistus 166
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

a) alaikäisten ja vajaakykyisten tutkittavien 
osalta 1 kohdassa tarkoitettu tietoinen 
suostumus on saatava mahdollisimman 
pian lailliselta edustajalta, ja 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot on annettava tutkittavalle 
mahdollisimman pian;

a) alaikäisten ja vajaakykyisten tutkittavien 
osalta 1 kohdassa tarkoitettu tietoinen 
suostumus on saatava mahdollisimman 
pian lailliselta edustajalta, ja tutkijan tai 
tämän edustajan on annettava 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot tutkittavalle 
mahdollisimman pian;

Or. fr

Perustelu

On syytä muistuttaa, että käytännössä tutkija voi antaa lääkärin tehtäväksi tiedottamisen ja 
tutkittavan tai tämän laillisen edustajan suostumuksen hankkimisen. Esimerkiksi Ranskassa 
laki sallii tämän.

Tarkistus 167
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Ilmoitus on tehtävä 15 päivän kuluessa 
jäsenvaltioon liittyvän kliinisen 

Ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 
jäsenvaltioon liittyvän kliinisen 



PE504.308v01-00 78/97 AM\925951FI.doc

FI

lääketutkimuksen aloittamisesta. lääketutkimuksen aloittamisesta.

Or. fr

Tarkistus 168
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki kliiniset lääketutkimukset olisi 
rekisteröitävä tässä asetuksessa 
tarkoitettuun tietokantaan ennen niiden 
aloittamista. Ilmoitettaviin tietoihin on 
sisällyttävä tutkittavien rekrytoinnin 
aloitus- ja lopetuspäivämäärä.

Or. en

Tarkistus 169
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Ilmoitus on tehtävä 15 päivän kuluessa 
tutkittavien rekrytoinnin päättymisestä. 
Mikäli rekrytointi aloitetaan uudelleen, 
sovelletaan 1 kohtaa. 

Ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 
tutkittavien rekrytoinnin päättymisestä. 
Mikäli rekrytointi aloitetaan uudelleen, 
sovelletaan 1 kohtaa. 

Or. fr

Tarkistus 170
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Kliinisen lääketutkimuksen päättyminen ja 
kliinisen lääketutkimuksen ennenaikainen 
lopettaminen

Kliinisen lääketutkimuksen päättyminen ja 
kliinisen lääketutkimuksen ennenaikainen 
lopettaminen sekä tulosten toimittaminen

Or. en

Perustelu

Otsikkoa on mukautettu siten, että se vastaa paremmin artiklan sisältöä.

Tarkistus 171
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Ilmoitus on tehtävä 15 päivän kuluessa 
kliinisen lääketutkimuksen päättymisestä.

Ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 
kliinisen lääketutkimuksen päättymisestä.

Or. fr

Tarkistus 172
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan tiivistelmä kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista vuoden 
kuluessa kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisestä.

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

Or. en
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Tarkistus 173
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

Mikäli kliinistä tutkimusta aiotaan 
lupahakemuksen jättämishetkellä hetkellä 
käyttää myyntiluvan saamiseksi 
lääkkeelle, edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
tutkimustulosten tiivistelmä on 
toimitettava viimeistään 30 päivän 
kuluttua myyntiluvan myöntämispäivästä 
taikka soveltuvin osin viimeistään vuoden 
kuluttua lääkkeen kehittämisen 
keskeyttämistä koskevasta päätöksestä. 

Or. en

Perustelu

Toimeksiantajan kilpailukyky ei saa kärsiä kliinisten tutkimusten tulosten tiivistelmän 
toimittamisesta. Näin ollen ehdotetaan, että vain kaupallisten tutkimusten tulokset olisi 
ilmoitettava viimeistään 30 päivän kuluttua myyntiluvan myöntämisestä. Jos lääkkeen 
kehittäminen keskeytetään, tulokset olisi julkaistava viimeistään vuoden kuluttua lääkkeen 
kehittämisen keskeyttämistä koskevasta päätöksestä.

Tarkistus 174
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 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.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 175
Heide Rühle

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 tilapäisestä keskeyttämisestä 
on kulunut 12 kuukautta, kliinisen 
lääketutkimuksen tiedot on julkaistava, 
vaikka tutkimus olisi kesken.

Or. en

Tarkistus 176
Cristian Silviu Buşoi

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 

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 
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lopettamisen tapauksessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymispäiväksi 
katsotaan ennenaikaisen lopettamisen 
päivä.

lopettamisen tapauksessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymispäiväksi 
katsotaan ennenaikaisen lopettamisen 
päivä.

Jos kliininen tutkimus keskeytetään, 
toimeksiantajan on ilmoitettava 
keskeyttämisen syyt asianomaiselle 
jäsenvaltiolle EU-portaalin kautta 
viimeistään 15 päivän kuluttua kliinisen 
tutkimuksen keskeyttämistä koskevasta 
päätöksestä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan avoimuus kliinisen tutkimuksen keskeyttämisen syitä 
koskevassa asiassa.

Tarkistus 177
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissiolle siirretään jäljempänä 
olevan 85 artiklan mukaisesti valta 
hyväksyä delegoituja säädöksiä liitteen 
III a muuttamiseksi, jotta se voidaan 
mukauttaa tieteen kehitykseen tai 
kansainvälisen sääntelyn muutoksiin.

Or. en

Perustelu

Joustavuus on tarpeen tulosten tiivistelmän sisällön mukauttamiseksi tieteen kehitykseen tai 
kansainvälisen sääntelyn muutoksiin.

Tarkistus 178
Cristian Silviu Buşoi



AM\925951FI.doc 83/97 PE504.308v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksella (EY) N:o 726/2004 perustettu 
Euroopan lääkevirasto perustaa sähköisen 
tietokannan ja ylläpitää sitä 38 ja 
39 artiklassa säädettyä raportointia varten.

Asetuksella (EY) N:o 726/2004 perustettu 
Euroopan lääkevirasto perustaa sähköisen 
tietokannan ja ylläpitää sitä 38 ja 
39 artiklassa säädettyä raportointia varten.
Kyseisen sähköisen tietokannan on oltava 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 24 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun tietokannan osa.

Or. en

Perustelu

EUdraVigilence-tietokannan oikeusperustan korjaaminen. Tarkistuksella korvataan 
lausuntoluonnoksen tarkistus 17.

Tarkistus 179
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimeksiantajan on ilmoitettava 
sähköisesti ja viipymättä 36 artiklassa 
tarkoitettuun sähköiseen tietokantaan 
kaikki merkitykselliset tiedot 
tutkimuslääkkeen epäillyistä 
odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista siltä osin kuin epäilty 
odottamaton vakava haittavaikutus on 
ilmennyt toimeksiantajan suorittamassa 
kliinisessä lääketutkimuksessa tai 
toimeksiantajaan liittyvässä kliinisessä 
lääketutkimuksessa.

1. Toimeksiantajan on ilmoitettava 
sähköisesti ja liitteessä III säädettyjen 
määräaikojen puitteissa 36 artiklassa 
tarkoitettuun sähköiseen tietokantaan 
kaikki merkitykselliset tiedot 
tutkimuslääkkeen epäillyistä 
odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista siltä osin kuin epäilty 
odottamaton vakava haittavaikutus on 
ilmennyt toimeksiantajan tai toisen 
toimeksiantajan, joka on joko osa samaa 
emoyhtiötä tai jonka kanssa 
toimeksiantaja kehittää lääkettä yhdessä 
virallisen sopimuksen perusteella, 
suorittamassa kliinisessä 
lääketutkimuksessa.

Or. en
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Tarkistus 180
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mikäli toimeksiantajalla ei ole pääsyä 
joihinkin tietoihin, eikä hän näin ollen 
pysty toimittamaan raporttia 
kokonaisuudessaan, tämä olisi mainittava 
raportissa.
Sellaisten kliinisten tutkimusten 
tapauksessa, joissa käytetään useampaa 
kuin yhtä tutkimuslääkettä, 
toimeksiantaja voi toimittaa yhden 
turvallisuusraportin kaikista 
tutkimuksessa käytetyistä 
tutkimuslääkkeistä. Toimeksiantajan olisi 
ilmoitettava raportissa päätöksensä 
perustelut.

Or. en

Tarkistus 181
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu velvoite 
tulee voimaan samaan aikaan kuin 
ensimmäinen kliiniselle lääketutkimukselle 
tämän asetuksen mukaisesti myönnetty 
lupa. Se päättyy toimeksiantajan 
tutkimuslääkkeellä teettämän viimeisen 
kliinisen lääketutkimuksen päättyessä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tietyn 
toimeksiantajan velvoite tulee voimaan 
samaan aikaan kuin ensimmäinen 
kyseiselle toimeksiantajalle kliiniselle 
lääketutkimukselle tämän asetuksen 
mukaisesti myönnetty lupa. Se päättyy 
toimeksiantajan tutkimuslääkkeellä 
teettämän viimeisen kliinisen 
lääketutkimuksen päättyessä. Vuosittaista 
raportointia koskevaa velvoitetta ei 
sovelleta, jos toimeksiantaja ei 
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parhaillaan suorita tutkimuslääkkeellä 
kliinisiä tutkimuksia.

Or. en

Tarkistus 182
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Oheislääkkeitä koskeva raportointi on 
toteutettava direktiivin 2001/83/EY 
3 luvun mukaisesti.

Oheislääkkeitä koskeva raportointi on 
toteutettava direktiivin 2010/84/EU
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Direktiiviviittausta on muutettava. Tammikuussa 2011 voimaan tulleessa direktiivissä 
2010/84/EU muutetaan direktiivin 2001/83/EY lääketurvatoimintasäännöksiä.

Tarkistus 183
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) onko kliininen lääketutkimus alhaisen 
interventioasteen kliininen lääketutkimus;

a) onko kliininen lääketutkimus alhaisen 
riskin kliininen lääketutkimus;

Or. fr

Perustelu

On parempi perustaa asetusehdotus lähestymistapaan, jossa keskitytään tutkimuksen 
aiheuttamaan lisäriskiin, ja mukauttaa valvonta riskiin, jolle tutkittava altistuu.
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Tarkistus 184
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tutkimuslääkkeen on oltava jäljitettävissä 
ja se on säilytettävä, hävitettävä ja 
palautettava soveltuvalla ja 
oikeasuhtaisella tavalla, jotta varmistetaan 
tutkittavien turvallisuus ja kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettujen tietojen 
luotettavuus ja varmuus, ja tällöin on 
otettava huomioon se, onko lääkkeellä 
myyntilupa ja onko kliininen lääketutkimus 
alhaisen interventioasteen kliininen 
lääketutkimus.

Tutkimuslääkkeen on oltava jäljitettävissä 
ja se on säilytettävä, hävitettävä ja 
palautettava soveltuvalla ja 
oikeasuhtaisella tavalla, jotta varmistetaan 
tutkittavien turvallisuus ja kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettujen tietojen 
luotettavuus ja varmuus, ja tällöin on 
otettava huomioon se, onko lääkkeellä 
myyntilupa ja onko kliininen lääketutkimus 
alhaisen riskin kliininen lääketutkimus.

Or. fr

Perustelu

On parempi perustaa asetusehdotus lähestymistapaan, jossa keskitytään tutkimuksen 
aiheuttamaan lisäriskiin, ja mukauttaa tutkimuslääkkeiden jäljittämistä, säilytystä, 
hävittämistä ja palauttamista koskevat säännökset riskiin, jolle tutkittava altistuu.

Tarkistus 185
Christel Schaldemose

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 terveyteen tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen.

Or. en
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Tarkistus 186
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimeksiantajan on ilmoitettava 
asianomaisille jäsenvaltioille EU-portaalin 
kautta ja ilman aiheetonta viivästystä 
kaikista odottamattomista tapahtumista, 
jotka vaikuttavat kliinisen 
lääketutkimuksen riski–hyötysuhteeseen 
mutta jotka eivät ole 38 artiklassa 
tarkoitettuja epäiltyjä odottamattomia 
vakavia haittavaikutuksia.

1. Toimeksiantajan on ilmoitettava 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille elimille EU-portaalin 
kautta ja ilman aiheetonta viivästystä 
kaikista odottamattomista tapahtumista, 
jotka vaikuttavat kliinisen 
lääketutkimuksen riski–hyötysuhteeseen 
mutta jotka eivät ole 38 artiklassa 
tarkoitettuja epäiltyjä odottamattomia 
vakavia haittavaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Eettisille toimikunnille olisi annettava myös riski-hyötysuhdetta koskevia tietoja. Käsitteeseen 
"toimivaltaiset elimet" sisältyvät sekä kansalliset viranomaiset sekä eettiset toimikunnat.

Tarkistus 187
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

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 sähköisessä muodossa 
kliinisen lääketutkimuksen päättymisen 
jälkeen. Sähköinen kantatiedosto on 
arkistoitava luettavissa olevassa ja 
helppokäyttöisessä muodossa. Tutkittavien 
potilaskansiot on kuitenkin arkistoitava 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 188
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Asianomaisen jäsenvaltion on määritettävä 
pakkausmerkintöjen tiedoissa käytettävä 
kieli. Lääke voidaan varustaa usein 
erikielisin merkinnöin.

Asianomaisen jäsenvaltion on määritettävä 
pakkausmerkintöjen tiedoissa käytettävä 
kieli, jonka on oltava yksi unionin 
virallisista kielistä. Lääke voidaan varustaa 
usein erikielisin merkinnöin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään 25 artiklan sanamuotoa. Tarpeettoman taakan aiheuttamisen 
välttämiseksi pakkausmerkintöjen tiedot olisi esitettävä vain yhdellä EU:n virallisella kielellä. 
Tämän ei kuitenkaan pitäisi estää asianomaisia jäsenvaltioita edellyttämästä jonkin sellaisen 
kielen käyttöä, joka ei ole kyseisen jäsenvaltion virallinen kieli, mutta joka on asianmukainen 
kliinisen lääketutkimuksen tutkimuspaikan kannalta. Myös niiden jäsenvaltioiden, joissa on 
useampi kuin yksi virallinen kieli, olisi otettava viimeksi mainittu seikka huomioon.

Tarkistus 189
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Kliinisten lääketutkimusten ja muiden 
kuin alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten osalta toimeksiantajan 
on varmistettava, että toimeksiantajan ja 
tutkijan vastuuta koskevien sovellettavien 
lakien mukaiset korvaukset maksetaan 
kaikesta tutkittavalle mahdollisesti 
aiheutuneesta vahingosta. Tällainen 
vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 

Kliinisten lääketutkimusten osalta 
toimeksiantajan on varmistettava, että 
toimeksiantajan ja tutkijan vastuuta 
koskevien sovellettavien lakien mukaiset 
korvaukset maksetaan kaikesta tutkittavalle 
mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. 
Tällainen vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 
taloudellisesta tilanteesta.
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taloudellisesta tilanteesta.

Or. en

Tarkistus 190
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Kliinisten lääketutkimusten ja muiden 
kuin alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten osalta toimeksiantajan on 
varmistettava, että toimeksiantajan ja 
tutkijan vastuuta koskevien sovellettavien 
lakien mukaiset korvaukset maksetaan 
kaikesta tutkittavalle mahdollisesti 
aiheutuneesta vahingosta. Tällainen 
vahingonkorvaus on suoritettava 
riippumatta toimeksiantajan ja tutkijan 
taloudellisesta tilanteesta.

Kliinisten lääketutkimusten ja muiden kuin 
alhaisen interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten osalta toimeksiantajan on 
varmistettava, että toimeksiantajan ja 
tutkijan vastuuta koskevien sovellettavien 
lakien mukaiset korvaukset myös 
vakuutusten kautta maksetaan kaikesta 
tutkittavalle mahdollisesti aiheutuneesta 
vahingosta. Tällainen vahingonkorvaus on 
suoritettava riippumatta toimeksiantajan ja 
tutkijan taloudellisesta tilanteesta.

Jos vahingonkorvaukset maksetaan 
vakuutuksesta, toimeksiantaja voi käyttää 
yhtä vakuutussopimusta kattamaan yhden 
tai useamman kliinisen kokeen samassa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että kaupalliset vakuutukset ovat edelleenkin vaihtoehto kansallisen 
korvausmekanismin rinnalla. Lisäksi jos toimeksiantajat saavat kattaa yhden tai useamman 
kliinisen tutkimuksen samassa jäsenvaltiossa samalla vakuutussopimuksella, 
vakuutuskustannukset halpenevat.

Tarkistus 191
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
kansallisesta korvausmekanismista 
72 artiklassa tarkoitettua 
vahingonkorvausta varten.

1. Sellaisten kliinisten tutkimusten 
tapauksessa, joiden tarkoituksena ei 
lupahakemuksen toimittamisen 
ajankohtana ole objektiivisin perustein 
tarkasteltuna ollut myyntiluvan saaminen 
lääkkeelle, jäsenvaltioiden on säädettävä 
kansallisesta korvausmekanismista 
72 artiklassa tarkoitettua 
vahingonkorvausta varten.

Kansallisen korvausmekanismin käytön 
on oltava maksutonta tai maksaa vain 
nimellisen summan. 

Or. en

Perustelu

On epäselvää, miten tällainen järjestelmä toimisi ja miten se rahoitettaisiin. Pääsy 
kansallisen korvausmekanismin piiriin olisi joka tapauksessa rajoitettava koskemaan ei-
kaupallisia kliinisiä lääketutkimuksia. Todellisen lisäarvon aikaansaamiseksi tämän 
järjestelmän käytön olisi oltava maksutonta tai kohtuuhintaista (nimellinen summa). 
Kaupallista vakuutusjärjestelmää ei voida asettaa kilpailutilanteeseen voittoa 
tavoittelemattoman julkisen järjestelmän kanssa, koska se voisi karkottaa vakuutusyhtiöt pois 
markkinoilta.

Tarkistus 192
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisen korvausmekanismin käytön 
on oltava maksutonta, jos kliinisen 
lääketutkimuksen tarkoituksena ei 
kyseisen kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksen toimittamisen 
ajankohtana ole objektiivisin perustein 
tarkasteltuna ollut myyntiluvan saaminen 
lääkkeelle.

Poistetaan.

Kaikissa muissa kliinisissä 
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lääketutkimuksissa kansallisen 
korvausmekanismin käyttö voi olla 
maksullista. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä tällainen maksu voittoa 
tavoittelemattomalta pohjalta ottaen 
huomioon kliinisen lääketutkimuksen 
riski, potentiaalinen vahinko ja vahingon 
todennäköisyys.

Or. en

Perustelu

Pääsy kansallisen korvausmekanismin piiriin olisi rajoitettava koskemaan ei-kaupallisten 
kliinisten lääketutkimusten toimeksiantajia. Muu osa tekstistä on siirretty 1 kohtaan.

Tarkistus 193
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä on ilmoitettava kaikille 
asianomaisille jäsenvaltioille EU-portaalin
kautta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet on asetettava julkisesti 
tutustuttaviksi EU-portaaliin ja niistä on 
ilmoitettava kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille kyseisen portaalin kautta.

Or. en

Tarkistus 194
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valvovatko jäsenvaltiot asianmukaisesti 
tämän asetuksen noudattamista;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella poistetaan 76 artiklan 1 kohdan a alakohta, jossa komissiolle suodaan valta 
valvoa sitä, noudattavatko jäsenvaltiot tätä asetusta. Komissiolla ei ole tällaista valtaa 
missään lääkelainsäädännössä. Komissio ei täsmennä, miksi se on ottanut käyttöön tällaisen 
toimivallan niiden nykyisten välineiden lisäksi, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot 
noudattavat lainsäädäntöä.

Tarkistus 195
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kaupallisesti luottamuksellisten tietojen 
suoja;

– kaupallisesti luottamuksellisten tietojen 
suoja ottamalla erityisesti huomioon 
tuotteen lupatilanteen;

Or. en

Perustelu

Kaupallisesti luottamuksellisten tietojen tilanne riippuu lääkkeen lupatilanteesta, ja näin 
ollen se olisi otettava huomioon määriteltäessä julkistamisvaatimuksia asiassa sovellettavan 
EU:n lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 196
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
90 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

90 a artikla
Asetuksen uudelleentarkastelu

Tämän asetuksen tultua voimaan 
komissio antaa joka viides vuosi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen, jossa tarkastellaan tämän 
asetuksen käytännön soveltamista. 
Komissio arvioi kertomuksessaan 
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asetuksen soveltamisen vaikutusta tieteen 
ja tekniikan kehitykseen sekä 
toimenpiteitä, joita olisi mukautettava 
unionissa tehtävien kliinisten tutkimusten 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Or. fr

Perustelu

Komissio on velvoitettava tarkastelemaan säännöllisesti ja yksityiskohtaisesti asetuksen 
vaikutusta unionissa tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Päämääränä on varmistaa, että tämä 
asetus tukee tieteen ja tekniikan kehitystä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä 
(nk. älykkään lainsäädännön toimintamalli).

Tarkistus 197
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Sitä sovelletaan [...] päivästä [...]kuuta 
[...] [please set a specific date - two years 
after its publication].

Sitä sovelletaan, kun EU-portaalin kaikki 
toiminnot ovat saaneet myönteisen 
lausunnon ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä käsittelevältä pysyvältä 
komitealta.

Or. en

Perustelu

EU-portaali on keskeinen osa uutta lainsäädäntöä. Ilman täysimääräisesti toimivaa portaalia 
lainsäädäntöä ei voida soveltaa. Asetusta pitäisi näin ollen soveltaa vasta kun portaali on 
kaikilta osin toiminnassa ja kun jäsenvaltiot ovat sopineet asiasta.

Tarkistus 198
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 9 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Jos kyseessä on uudelleen toimitettu 
hakemus, saatekirjeessä on tuotava esiin
muutokset verrattuna aiempaan 
hakemukseen.

9. Jos kyseessä on uudelleen toimitettu 
hakemus, saatekirjeessä on ilmoitettava 
ensimmäisen lupahakemuksen 
hylkäämisen syyt ja muutokset, joita on 
tehty suhteessa alkuperäiseen 
tutkimussuunnitelmaan.

Or. fr

Perustelu

Säännöksellä pyritään estämään se, että toimeksiantaja esittää jo hylätyn tai peruutetun 
hakemuksen toisessa jäsenvaltiossa kertomatta ensin ensimmäisestä hylkäämisestä tai 
peruuttamisesta ja sen syistä ja tekemättä vaadittuja parannuksia.

Tarkistus 199
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta – 13 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– arvio odotetusta hyödyistä ja riskeistä 
6 artiklassa tarkoitettua arviointia varten

– arvio odotetuista hyödyistä ja riskeistä 
myös tietyille alaryhmille 6 artiklassa 
tarkoitettua arviointia varten

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan lausuntoluonnoksen tarkistus 27. Termi “alaryhmät” on sopivampi 
kuin potilasryhmät, koska se on laajempi.

Tarkistus 200
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 16 kohta – 61 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

61. On toimitettava kuvaus mahdollisesta 
toimeksiantajan ja tutkimuspaikan 
välisestä sopimuksesta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Toimeksiantajan ja sairaalan välisten sopimusten valmistelu ja tekeminen vie pitkän aikaa. 
On turhaa vaatia toimittamaan nämä sopimukset hakemusasiakirjoissa. Ne eivät sisällä 
tieteellisiä näkökantoja tutkimussuunnitelmasta tai tutkittavien suojelusta. Jotta jäsenvaltiota 
ei suljettaisi pois kliinisestä lääketutkimuksesta sopimusteknisistä syistä, tämä säännös on 
poistettava ja sopimusten toimittaminen myöhemmin on sallittava.

Tarkistus 201
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 16 kohta – 61 alakohta

Komission teksti Tarkistus

61. On toimitettava kuvaus mahdollisesta 
toimeksiantajan ja tutkimuspaikan välisestä 
sopimuksesta.

61. On toimitettava ja julkaistava kuvaus 
mahdollisesta toimeksiantajan ja 
tutkimuspaikan välisestä sopimuksesta.

Or. en

Tarkistus 202
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite III a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite III a
Kliinisten tutkimusten tulosten 
tiivistelmän sisältö
Edellä 34 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuun kliinisen tutkimuksen 
tulosten tiivistelmään on sisällyttävä 
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seuraavat tiedot:
1. Tutkimusta koskevat tiedot:
a) Tutkimuksen tunniste
b) Tunnisteet
c) Toimeksiantajaa koskevat tiedot
d) Lastenlääkeasetuksen tiedot
e) Tulosten analysointivaihe
f) Yleiset tiedot tutkimuksesta
g) Tutkittavien ryhmä sekä tutkimukseen 
osallistuvien tutkittavien todellinen 
lukumäärä
2. Tutkittavia koskevat tiedot:
a) Rekrytointi
b) Tutkimusta edeltävä ajanjakso
c) Tutkimuksen jälkeinen ajanjakso
3. Ominaispiirteet:
a) Ominaispiirteet (pakollinen) ikä
b) Ominaispiirteet (pakollinen) sukupuoli
c) Ominaispiirteet (vapaaehtoinen) 
tutkimusspesifit ominaispiirteet 
4. Vaikutuskohteet:
a) Vaikutuskohteiden määritelmät
b) Vaikutuskohde #1*
Tilastoanalyysi
c) Vaikutuskohde #2,
Tilastoanalyysi
* Tiedot on ilmoitettava niin monesta 
vaikutuskohteesta kuin 
tutkimussuunnitelmassa on määritelty.
5. Haittatapahtumat:
a) Haittatapahtumia koskevat tiedot
b) Haittatapahtumien raportointiryhmä
c) Vakavat haittatapahtumat
d) Muut kuin vakavat haittatapahtumat
6. Lisätietoja:
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a) Yleisluonteiset huomattavat muutokset
b) Yleisluonteiset keskeytykset ja 
uudelleenaloitukset
c) Rajoitukset & ongelmat

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään, mitä tietoja kliinisen tutkimuksen tulosten tiivistelmään on 
sisällytettävä. Nämä tiedot myös asetetaan julkisesti saataville avoimuussyistä. Tämä 
ehdotettu liite perustuu komission 22. tammikuuta 2013 laatimiin teknisiin suuntaviivoihin 
kliinisten tutkimusten tulostietojen tietokentistä. Joustavuuden vuoksi komission pitäisi voida 
mukauttaa tätä liitettä delegoiduilla säädöksillä.


