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LÜHISELGITUS

Ettepaneku eesmärgid

Komisjoni ettepanekus vaadatakse läbi inimtervishoius kasutatavate ravimite kliiniliste 
katsete eeskirjad. Kehtiv kliiniliste katsete direktiiv 2001/20/EÜ parandas oluliselt ELi 
kliiniliste katsete ohutust ja usaldatavust. Kuid erinevused selle kohaldamisel ja ülevõtmisel, 
ebaproportsionaalsed regulatiivsed nõuded ja neist põhjustatud halduskoormus on viinud 
kliiniliste katsete vähenemiseni ELis. 

Komisjon teeb ettepaneku õigusakti muuta, lihtsustades loasaamis- ja aruandlusmenetlust, 
võttes arvesse katsete riski ja kasulikkuse suhet ja parandades läbipaistvust, säilitades samas 
patsiendi ohutuse kõrgeima taseme ja andmete usaldusväärsuse. Uue õigusakti vormiks on 
määrus. Sellega tagatakse, et eeskirju kohaldatakse ühesuguselt kogu ELis.

Üldised märkused 

Arvamuse koostaja tervitab komisjoni ettepanekut ja toetab üldist lähenemist, mille sisuks on 
komisjoni hallatav ühtne taotluste portaal, ning hindamisaruannete ja loa andmise otsuste 
esitamiseks tiheda ja vastavalt vajadustele kohandatud ajakava kehtestamist. 
Liikmesriigisisene ja liikmesriikide vaheline tihedam koostöö ja parem kooskõlastamine ning 
liikmesriikide lisamise tõhus menetlus parandab rahvusvaheliste kliiniliste katsete läbiviimist 
ja toetab innovaatilisi kliinilisi teadusuuringuid ELis. Arvamuse koostaja jagab komisjoni 
seisukohta, et isikud, kes taotlust hindavad ja selle kinnitavad, ei tohiks olla seotud sponsoriga 
ega uurijaga, neil ei tohiks olla huvide konflikti ja nad peaksid olema vabad mis tahes 
muudest mõjutustest. Patsientide kaitset ja teadvat nõusolekut käsitlevad sätted on õiglased ja 
asjakohased.

ELi portaal

Tuleks täpsustada, et ühtne taotluste esitamise menetlus kehtib nii rahvusvaheliste kui ühes 
liikmesriigis teostatavate kliiniliste katsete puhul ning et kui liikmesriik on oma otsuse 
teatavaks teinud, võib kliinilise katsega algust teha.
Üldreeglina oleks eelistatav, et sponsor otsustab menetluse alguses, millistes liikmesriikides 
kliiniline katse läbi viiakse, kuigi peaks võimaldama ka uue liikmesriigi hilisemat lisamist. 
Seega, et säilitada menetluste lihtsus ja tõhusus, tuleks selgitada, et loa saanud kliinilise katse 
laiendamine teise liikmesriiki on võimalik üksnes pärast kõigi asjaomaste liikmesriikide loa 
andmise esialgset otsust. Lisaks sellele, kui hindamisaruande I osaga seotud olulise 
muudatuse taotlus on läbivaatamisel, peaks sponsor ootama selle menetluse lõppu, enne kui ta 
taotleb uue liikmesriigi lisamist asjaomase kliinilise katse läbiviimiseks. 
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Eetiline hinnang

Eetikakomiteede roll ei olnud komisjoni ettepanekus eriti selgelt väljendatud. Arvamuse 
koostaja esitab mõned muudatusettepanekud selgitamaks, et liikmesriigid peaksid hindama 
kõiki taotluses esinevaid hindamisaruande I osaga hõlmatud eetilisi aspekte (nt eeldatav 
tervisele ilmnev kasu võrreldes katses osalejate riskiga) ja II osaga hõlmatud aspekte (nt 
teadev nõusolek), enne kui nad teevad kliinilise katse läbiviimiseks loa andmise otsuse.

Halduskoormus

Komisjon teeb asjakohaseid ettepanekuid bürokraatia vähendamiseks. Asja saaks veelgi 
parandada, nõudes uurijateatmiku ajakohastamist üksnes vajaduse korral, st kui muutuvad 
kättesaadavaks uued ohutusalased andmed.

Patsiendirühmad

Vajaduse korral tuleks kliinilise katse kavandamisel võtta arvesse erinevaid patsiendirühmi, 
kelle ravimiseks uuritav ravim on mõeldud. Konkreetset soo- või vanuserühma puudutavad 
ohutusaspektid tuleb välja selgitada ja lisada ohutusaruandesse.
Hindamisel on oluline võtta arvesse vähemalt ühe patsiendi arvamust ja see patsient peaks 
eelistatavalt esindama sellise haiguse all kannatavate patsientide organisatsiooni, mille 
ravimiseks uuritav ravim on mõeldud.

Läbipaistvus

Kliinilise katse andmed ja katset puudutav teave peaks olema kättesaadav ELi andmebaasis 
kooskõlas selgete ja väljakujunenud konfidentsiaalsuseeskirjadega. On vaja leida lahendus 
kliiniliste katsete tulemuste läbipaistvuse suurendamiseks. ELi andmebaasis peaks olema 
võimalik navigeerida kõigis ELi ametlikes keeltes, samas kui uuringuplaani ja muu seotud 
teabe tõlkimine oleks asjakohasuse, kulude ja teostatavuse seisukohast ebaproportsionaalne. 

Kahju hüvitamine

Kindlustussüsteemide asemel riikliku hüvitamismehhanismi konkreetset kasutamist tuleb 
rohkem selgitada, et vältida liikmesriikide vahelist ebavõrdsust kahju hüvitamisel.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2001/20/EÜ eesmärk oli 
lihtsustada ja ühtlustada ELis tehtavaid 
kliinilisi katseid käsitlevaid haldusnorme. 
Kogemused näitavad, et ühtlustatud 
lähenemine kliiniliste katsete 
reguleerimisele on saavutatud ainult 
osaliselt. Seetõttu on eriti keerukas ühe 
kliinilise katse tegemine mitmes 
liikmesriigis. Teaduse arengu põhjal võib 
aga oletada, et tulevikus tehtavad 
kliinilised katsed on suunatud 
konkreetsematele patsiendirühmadele, 
näiteks genoomiinfo abil määratletud 
alarühmad. Piisava hulga patsientide 
kaasamiseks sellistesse katsetesse võib 
osutuda vajalikuks mitme või kõikide 
liikmesriikide osalus. Kliiniliste katsete 
uued loamenetlused peaksid stimuleerima 
nii paljude liikmesriikide osalemist kui 
võimalik. Niisiis tuleks taotluste esitamise 
korra lihtsustamiseks vältida paljuski 
samasuguse teabe mitmekordset esitamist 
ning asendada see ühe taotlustoimiku 
esitamisega ühtse taotluste portaali kaudu, 
mida saaksid kasutada kõik asjaomased 
liikmesriigid.

(4) Direktiivi 2001/20/EÜ eesmärk oli 
lihtsustada ja ühtlustada ELis tehtavaid 
kliinilisi katseid käsitlevaid haldusnorme. 
Kogemused näitavad, et ühtlustatud 
lähenemine kliiniliste katsete 
reguleerimisele on saavutatud ainult 
osaliselt. Seetõttu on eriti keerukas ühe 
kliinilise katse tegemine mitmes 
liikmesriigis. Teaduse arengu põhjal võib 
aga oletada, et tulevikus tehtavad 
kliinilised katsed on suunatud 
konkreetsematele patsiendirühmadele, 
näiteks genoomiinfo abil määratletud 
alarühmad. Piisava hulga patsientide 
kaasamiseks sellistesse katsetesse võib 
osutuda vajalikuks mitme või kõikide 
liikmesriikide osalus. Kliiniliste katsete 
uued loamenetlused peaksid stimuleerima 
nii paljude liikmesriikide osalemist kui 
võimalik. Niisiis tuleks taotluste esitamise 
korra lihtsustamiseks vältida paljuski 
samasuguse teabe mitmekordset esitamist 
ning asendada see ühe taotlustoimiku 
esitamisega ühtse taotluste portaali kaudu, 
mida saaksid kasutada kõik asjaomased 
liikmesriigid. Ühes liikmesriigis teostatava 
kliinilise katsega seotud taotlustoimik 
tuleks samuti esitada ühtse taotluste 
portaali kaudu.

Or. en

Selgitus

Selgitatakse, et ühtne taotluste esitamise menetlus kehtib nii rahvusvaheliste kui ühes riigis 
teostatavate kliiniliste katsete puhul.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Asjaomased liikmesriigid peaksid (6) Asjaomased liikmesriigid peaksid 



PE500.727v01-00 6/20 PA\920621ET.doc

ET

kliinilise katse loataotluse hindamisel 
koostööd tegema. Koostöö ei peaks aga 
hõlmama riiklikku laadi aspekte ja 
kliinilise katse eetilisi aspekte nagu teadev 
nõusolek.

kliinilise katse loataotluse hindamisel 
koostööd tegema. 

Or. en

Selgitus

Tekst kattub põhjenduse 12 tekstiga, milles on selgelt näidatud, mida ei tohiks hinnata 
liikmesriikide koostöö kaudu.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Kliiniliste katsete loataotluste 
hindamise keskmes peaksid olema 
eeldatavad terapeutilised ja rahvatervisele 
ilmnevad kasud („asjakohasus”) ning 
katses osalejate riskid ja ebamugavused. 
Asjakohasusest lähtuvalt tuleks arvestada 
väga paljude aspektidega, nagu uuritavad 
rahvastikurühmad ja võimalikud 
erinevused ravimi tõhususes ja/või 
ohutuses olenevalt konkreetsest 
patsiendirühmast (eelkõige soost ja 
vanusest tulenevad erinevused), või
sellega, kas ravimite hindamise ja 
turuleviimise lubamise eest vastutavad 
reguleerivad asutused on soovitanud 
konkreetset kliinilist katset teha või selle 
tegemist nõudnud.

Or. en

Selgitus

Mõned ravivõimalused ei ole võrdselt tõhusad ega ohutud meeste ja naiste jaoks. Uurimustest 
nähtub, et naised on alaesindatud südant ja veresoonkonda puudutavates uuringutes, mistõttu 
on mitme ravimi ohutust ja tõhusust hinnatud peaasjalikult meeskasutajate hulgas. Seepärast 
tuleks kliiniliste katsete asjakohasuse hindamisel võtta nõuetekohaselt arvesse võimalikke 
erinevusi.
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Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Mõned kliinilise katse taotluse 
aspektid on seotud oluliste riiklikku laadi 
küsimustega või kliinilise katse eetiliste 
aspektidega. Neid küsimusi tuleks hinnata 
muul viisil kui asjaomaste liikmesriikide 
koostöö kaudu.

(12) Mõned kliinilise katse taotluse 
aspektid on seotud oluliste riiklikku laadi 
küsimustega või kliinilise katse eetiliste 
aspektidega nagu teadev nõusolek. Neid 
aspekte tuleks hinnata muul viisil kui 
asjaomaste liikmesriikide koostöö kaudu.

Or. en

Selgitus

Teksti muudatus on kooskõlas põhjenduse 6 viimase lause kustutamisega.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Enne kui liikmesriigid teevad 
teatavaks oma otsuse kliinilise katse 
kohta, peaksid nad hindama kliinilise 
katse kõiki eetilisi aspekte.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „Oluline muudatus” – kliinilise katse 
mis tahes aspekti mis tahes muudatus, mis 
viiakse läbi pärast artiklites 8, 14, 19, 20 
ja 23 osutatud otsuse teatavakstegemist 
ning mis mõjutab tõenäoliselt oluliselt 
katses osalejate ohutust või õigusi või katse 

(12) „Oluline muudatus” – kliinilise katse 
mis tahes aspekti mis tahes muudatus, mis 
mõjutab tõenäoliselt oluliselt katses 
osalejate ohutust või õigusi või katse 
käigus saadud andmete usaldusväärsust ja 
stabiilsust;
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käigus saadud andmete usaldusväärsust ja 
stabiilsust;

Or. en

Selgitus

Kliinilise katse olulise muudatuse läbiviimise aeg ei ole tema määratluses oluline. 
Asjakohased sätted leiduvad artiklites 8, 14, 19, 20 ja 23.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Loa saamiseks esitab sponsor artiklis 77 
osutatud portaali (edaspidi „ELi portaal”) 
kaudu asjaomastele liikmesriikidele
taotlustoimiku.

5. Euroopa Liidus mis tahes kliinilise 
katse teostamise loa saamiseks esitab 
sponsor artiklis 77 osutatud portaali 
(edaspidi „ELi portaal”) kaudu 
asjaomasele liikmesriigile taotlustoimiku.

Or. en

Selgitus

Selgitatakse, et ühtne taotluste esitamise menetlus kehtib nii rahvusvaheliste kui ühes riigis 
teostatavate kliiniliste katsete puhul.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Mõned ravivõimalused ei ole võrdselt tõhusad ega ohutud meeste ja naiste jaoks. Kliinilise 
katse kavandamisel tuleks võtta arvesse erinevaid patsiendirühmi, kelle ravimiseks uuritav 
ravim on mõeldud, nimelt konkreetseid soo- või vanusepõhiseid rühmi. Seda tuleks hinnata 
kliinilise katse loamenetluse vältel.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid ei nõua 
sponsorilt pärast hindamiskuupäeva 
möödumist lisaselgitusi.

Or. en

Selgitus

Artikli 8 lõike 5 kustutatud tekst lisatakse ühtluse huvides. Artiklis 8 olev viide 
hindamiskuupäevale tekitab segadust ja sobiks paremini käesolevasse artiklisse.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõue ja lisaselgitused esitatakse ELi 
portaali kaudu.

Nõue lisaselgituste saamiseks ja 
lisaselgitused esitatakse ELi portaali 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Teksti selgitus kooskõlas artikli 6 lõike 6 lõiguga 5.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a

Eetiliste aspektide hindamine

Liikmesriigid tagavad, et artiklite 6 ja 7 
kohaselt koostatud hindamisaruandes 
hinnatakse kõiki asjakohaseid eetilisi 
aspekte.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et kliinilise katse läbiviimisloa saamiseks vajalik hindamine hõlmab ka 
eetilisi aspekte. Artiklites 6 ja 7 antud tähtaja sisse mahub ka eetiline hinnang ja kliinilist 
katset võib alustada pärast otsusest teavitamist vastavalt artiklile 8.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tekst on selguse huvides üle viidud artikli 6 lõikesse 6.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Hindamisel võetakse arvesse vähemalt 
ühe sellise isiku vaatenurka, kelle eriala ei 
ole seotud teadusega. Arvesse võetakse ka 
vähemalt ühe patsiendi vaatenurka. 
Võimaluse korral esindab see patsient 
sellise haiguse all kannatavate patsientide 
organisatsiooni, mille ravimiseks uuritav 
ravim on mõeldud.

Or. en

Selgitus

Sobilik on võtta arvesse asjakohase patsiendi vaatenurka. Ideaaloludes peaks see patsient 
esindama sellise haiguse all kannatavate patsientide organisatsiooni, mille ravimiseks uuritav 
ravim on mõeldud.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Hindamisaruande II osa on riiklik, nii et taotlusele uue liikmesriigi lisamiseks ei tohiks olla 
takistuseks II osaga seotud käimasolev olulise muudatuse menetlus. 

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 38 ja 39 osutatud elektroonilist 
aruannete andmebaasi koostab ja säilitab 
määruse (EÜ) nr 726/2004 kohaselt loodud 
Euroopa Ravimiamet (edaspidi 
„ravimiamet”).

Käesoleva määruse artiklites 38 ja 39 
osutatud elektroonilist aruannete 
andmebaasi koostab ja säilitab määruse 
(EÜ) nr 726/2004 kohaselt loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”). 
Elektrooniline andmebaas on määruse 
(EÜ) nr 726/2004 artiklis 25 osutatud 
andmebaasi moodul.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse, et tegu on andmebaasiga Eudravigilance, mis ei ole uus 
andmebaas. Käesolev määrus peab põhinema olemasolevatel vahenditel.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sponsor edastab artiklis 36 osutatud
elektroonilisele andmebaasile viivitamata
elektrooniliselt kogu asjakohase teabe 
uuritava ravimi tõsiste ettearvamatute 
kõrvaltoimete kohta, mis ilmnevad 
sponsori juhtimisel teostatava või 
sponsoriga seotud kliinilise katse käigus.

1. Sponsor edastab artiklis 36 osutatud 
elektroonilisele andmebaasile III lisa 
punktides 2.4. ja 2.5. kehtestatud 
tähtaegade jooksul elektrooniliselt kogu 
asjakohase teabe uuritava ravimi 
kahtlustatavate tõsiste ettearvamatute 
kõrvaltoimete kohta, mis ilmnevad 
sponsori vastutusel teostatava kliinilise 
katse käigus.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, kes edastab teabe kahtlustatavate tõsiste ettearvamatute kõrvaltoimete 
kohta. Põhimõtteliselt vastutab tõsistest kõrvaltoimetest teatamise eest alati sponsor. Väljendi 
„sponsoriga seotud” kasutamine tekitab ohu, et teabe edastamise kohustus langeb müügiloa 
omanikule ja see põhjustab topeltteavitamist.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teatamise aja puhul võetakse arvesse 
kõrvaltoime raskusastet. Juhul, kui on vaja 
tagada õigeaegne teatamine, võib sponsor 
esitada enne täielikku aruannet esialgse 
mittetäieliku aruande.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sponsor ei saa vahendite 
puudumise tõttu esitada teavet artiklis 36 
osutatud elektroonilisele andmebaasile, 
võib ta esitada teabe liikmesriigile, kus 
tõsine ettearvamatu kõrvaltoime ilmnes. 
Kõnealune liikmesriik teatab tõsisest 
ettearvamatust kõrvaltoimest vastavalt 
lõikele 1.

3. Kui sponsoril ei ole võimalik esitada 
teavet otse artiklis 36 osutatud 
elektroonilisele andmebaasile, võib ta 
esitada teabe liikmesriigile, kus 
kahtlustatav tõsine ettearvamatu 
kõrvaltoime ilmnes. Kõnealune liikmesriik 
teatab kahtlustatavast tõsisest 
ettearvamatust kõrvaltoimest vastavalt 
lõikele 1.

Or. en

Selgitus

Põhjus, miks sponsor ei saa esitada teavet kahtlustatava tõsise ettearvamatu kõrvaltoime 
kohta otse, on ebaoluline. Selleks et tagada, et kahtlustatavate tõsiste ettearvamatute 
kõrvaltoimete kohta esitatakse alati teave, peaks teabe esitamine liikmesriigi kaudu olema 
võimalik kõnealusest põhjusest olenemata. 

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Seoses uuritavate ravimitega, millel 
puudub luba (v.a platseebo) ja müügiloaga 
lubatud uuritavate ravimitega, mida 
uuringuplaani kohaselt ei kasutata vastavalt 
müügiloale, esitab sponsor igal aastal 
ravimiametile elektroonilise aruande iga 
uuritava ravimi ohutuse kohta, mida 
kasutatakse ühel või mitmel tema 
spondeeritud kliinilisel katsel. Kui see on 
asjakohane, näidatakse aruandes selgelt 
ära konkreetset soo- või vanuserühma 
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puudutavad ohutusaspektid. 

Or. en

Selgitus

Kui uuritavat ravimit kasutatakse rohkem kui ühel kliinilisel katsel, peaks olema võimalik 
topeltaruandluse vältimiseks ja seeläbi halduskoormuse vähendamiseks esitada üksainus 
aruanne kõnealuse uuritava ravimi ohutuse kohta. Ohutusaruanne peaks sisaldama ka 
andmeid ohutusteemaliste erinevuste kohta soo- ja vanuserühmade vahel.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sponsor esitab igal aastal müügiloa 
omanikule teabe kõigi kahtlustatavate 
tõsiste ettearvamatute kõrvaltoimete kohta, 
mis on seotud müügiluba omavate 
ravimitega, mida uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse vastavalt müügiloa 
tingimustele, ning see teave hõlmab 
vajaduse korral konkreetsete soo- või 
vanuserühmade kõrvaltoimeid.

Or. en

Selgitus

Vajaduse korral tuleb välja selgitada konkreetset soo- või vanuserühma puudutavad 
ohutusaspektid ja müügiloa omanikku tuleb neist nõuetekohaselt teavitada. 

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Olenevalt asjakohasusest teatab kas 
sponsor või pädev asutus uurijatele ja 
eetikakomiteedele mis tahes olulistest 
muutustest uuritava ravimi riski ja 
kasulikkuse suhtes, tehes seda sellistest 
ohutusprobleemidest regulaarse 
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teavitamise teel, mis mõjutavad kliinilises 
katses osalejate ohutust.

Or. en

Selgitus

Ka uurijaile ja eetikakomiteedele tuleb anda olulist ohutusalast teavet, mis muudab uuritava 
ravimi riski ja kasulikkuse suhet.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Uurijateatmikku ajakohastatakse, kui 
muutuvad kättesaadavaks uued 
ohutusalased andmed, ja vähemalt kord 
aastas.

3. Uurijateatmikku ajakohastatakse iga 
kord, kui muutuvad kättesaadavaks uued 
ohutusalased andmed.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega ei tohiks lisada ebavajalikku halduskoormust. Uurijateatmikku tuleks 
ajakohastada iga kord, kui muutuvad kättesaadavaks uued ohutusalased andmed, mis ei 
pruugi toimuda igal aastal. 

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgistusel oleva teabe keele määrab 
kindlaks asjaomane liikmesriik. Ravimi 
märgistus võib olla mitmes keeles.

Märgistusel olev teave on vähemalt ühes 
asjaomase liikmesriigi riigikeeles, mis on 
ühtlasi üks Euroopa Liidu ametlikest 
keeltest. Ravimi märgistus võib olla 
mitmes keeles.

Or. en
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Selgitus

Märgistusel oleva teabe esitamiseks tuleks kasutada üksnes ELi ametlikke keeli. Kui 
liikmesriigis kasutatakse rohkem kui ühte riigikeelt, peaks asjaomane liikmesriik määrama 
keele, mida ta peab asjakohaseks vastavalt kliinilise katse läbiviimise kohale. Üksnes ELi 
ametlikke keeli tuleks

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. ELi andmebaasi kasutajaliides on 
kasutatav kõigis liidu ametlikes keeltes. 

Or. en

Selgitus

ELi andmebaasis peaks olema võimalik navigeerida kõigis ELi ametlikes keeltes. See ei too 
kaasa kohustust tõlkida kliinilise katse uuringuplaani ega muud andmebaasis leiduvat sellega 
seotud teavet, sest see tekitaks märkimisväärseid kulutusi.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 13 – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kliinilise katse eeldatava kasulikkuse ja 
riskide hindamine, et võimaldada artikli 6 
kohast hindamist;

kliinilise katse eeldatava kasulikkuse ja 
riskide hindamine, sealhulgas 
konkreetsete patsiendirühmade 
seisukohast, et võimaldada artikli 6 kohast 
hindamist;

Or. en

Selgitus

Mõnedel ravivormidel võivad olla erinevad tulemused sõltuvalt patsiendirühmast (soo- ja 
vanusepõhised erinevused). Seetõttu peaks uuringuplaanis ära tooma eeldatava kasulikkuse 
ja riskid konkreetsete patsiendirühmade jaoks. 
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Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 13 – kuues taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välistamiskriteeriumide põhjendused ja 
selgitused, kui kliiniline katse ei hõlma 
eakaid ja naisi; eelkõige juhul, kui 
osalejad ei ole võimelised andma teadvat 
nõusolekut;

välistamiskriteeriumide põhjendused ja 
selgitused, kui kliiniline katse ei hõlma 
patsiente teatavast soo- või 
vanuserühmast; 

Or. en

Selgitus

Mõnedel ravivormidel võivad olla erinevad tulemused sõltuvalt patsiendirühmast (soo- ja 
vanusepõhised erinevused).

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 13 – üheksas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

avaldamispoliitika kirjeldus; avaldamispoliitika kirjeldus, näidates 
selgelt ära kogu teabe, mis võib olla 
kättesaadav mõnes muus allikas peale ELi 
andmebaasi;

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse huvides tuleks avaldamispoliitika kirjelduses ära näidata, kui sponsor kavatseb 
avaldada põhjalikumad tulemused või mis tahes edasise teabe mujal kui ELi andmebaasis. 

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – lõige 1 – jaotis 1.1. – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) katses osaleja identimisnumber/ravi
number ning vajaduse korral visiidi 
number;

e) katses osaleja identimisnumber või ravi
number ning vajaduse korral visiidi 
number;
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Or. en

Selgitus

Eelnev kogemus on näidanud, et praegune sõnastus ei ole piisavalt selge ning et mõnel juhul 
on nõutud nii identimisnumbrit kui ravi numbrit. Tegelikkuses on ruumipuuduse tõttu 
keeruline mõlemat märkida ja seetõttu tuleks selgitada, et piisab ühest. Tegelikkuses on raske 
mõlemat välispakendile märkida

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – lõige 1 – jaotis 1.1. – punkt 1 – alapunkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) ravimi kasutamisjuhis (viide pakendi 
infolehele või muule selgitavale 
dokumendile, mis on suunatud uuringus 
osalejale või ravimit manustavale isikule);

(g) ravimi kasutamisjuhis (viide pakendi 
infolehele või muule selgitavale 
dokumendile, mis on suunatud uuringus 
osalejale või ravimit manustavale isikule 
või viide muudele uurija esitatud 
märkustele);

Or. en

Selgitus

Uurijad võivad ka suuliselt katses osalejatele näpunäiteid esitada. Seetõttu tuleks sellistele 
märkustele alati viidata. Seda võib teha, lisades välispakendile teate: „Kasutada uurija 
märkuste kohaselt”.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – lõige 4 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga punktis 1, 2 ja 3 nimetatud osateabe 
võib välja jätta ja esitada selle muude 
vahendite kaudu (nt kasutades 
tsentraliseeritud elektroonilist 
juhuslikustamise süsteemi või 
tsentraliseeritud teabesüsteemi) tingimusel, 
et see ei kahjusta katses osaleja ohutust ega 
andmete usaldusväärsust ja stabiilsust. 
Teabe asendamist põhjendatakse 
uuringuplaanis.

Iga punktis 1, 2 ja 3 nimetatud osateabe 
võib välja jätta ja esitada selle muude 
vahendite kaudu (nt kasutades 
tsentraliseeritud elektroonilist 
juhuslikustamise süsteemi või 
tsentraliseeritud teabesüsteemi) tingimusel, 
et see ei kahjusta katses osaleja ohutust ega 
andmete usaldusväärsust ja stabiilsust. 
Teabe asendamist põhjendatakse 
uuringuplaanis või eraldi dokumendis.
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Or. en

Selgitus

Arvesse tuleb võtta kliiniliste katsete ülemaailmset mõõdet. Sponsorid peaksid saama 
kasutada sama uuringuplaani ühe uuritava ravimiga tehtavate kõigi kliiniliste katsete puhul, 
olenemata katse toimumise asukohast. Kui kõnealused põhjendused peavad uuringuplaanis 
esinema, tuleb plaani kohandada kliinilise katse jaoks, milles see erand ei kehti, ja see lisaks 
ebavajalikku halduskoormust. 


