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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen tavoitteet

Komission ehdotuksessa tarkistetaan ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevien kliinisten 
tutkimusten sääntöjä. Direktiivillä 2001/20/EY on parannettu merkittävästi EU:ssa 
suoritettavien kliinisten lääketutkimusten turvallisuutta ja luotettavuutta. Sitä on kuitenkin 
sovellettu ja siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä hyvin erilaisilla tavoilla, ja sääntelyä 
koskevat vaatimukset ovat olleet suhteettomia aiheuttaen hallinollista rasitetta, mikä on 
johtanut kliinisten lääketutkimusten taantumiseen EU:ssa. 

Komissio ehdottaa lainsäädännön tarkistamista siten, että yksinkertaistetaan lupa- ja 
ilmoitusmenettelyjä ottaen huomioon lääketutkimusten riskiprofiili ja lisäten avoimuutta 
samalla, kun potilasturvallisuus ja tietojen varmuus säilytetään korkeimmalla mahdollisella 
tasolla. Uusi lainsäädäntö on asetuksen muodossa. Sillä varmistetaan, että sääntöjä 
sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla unionin alueella. 

Yleistä 

Lausunnon valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta ja tukee yleislinjaa, jossa 
komissio hallinnoi asiakirjojen toimittamiseen tarkoitettua portaalia ja jossa lääketutkimuksia 
koskevien arviointiraporttien ja lupapäätösten määräajat ovat tiukkoja ja tapauskohtaisia. 
Jäsenvaltioiden sisäisen ja niiden välisen yhteistyön ja koordinoinnin lisäämisellä sekä 
jäsenvaltioiden lisäämiseen tarkoitetulla tehokkaalla menettelyllä parannetaan 
monikansallisten lääketutkimusten suorittamista ja tuetaan innovatiivista tutkimusta EU:ssa. 
Valmistelija jakaa komission näkemyksen siitä, että hakemuksia validoivien ja arvioivien 
henkilöiden olisi oltava riippumattomia toimeksiantajasta, tutkimukseen osallistuvista 
tutkijoista ja sopimattomista vaikutuksista, eikä heillä saa olla eturistiriitoja. Potilassuojaan ja 
tietoiseen suostumukseen liittyvät määräykset ovat oikeudenmukaisia ja asiaankuuluvia.

EU-portaali

On syytä tehdä selväksi, että lupahakemusten toimittamista koskevaa menettelyä sovelletaan 
sekä monikansallisiin että yhdessä jäsenvaltiossa suoritettaviin lääketutkimuksiin ja että ne 
voidaan aloittaa heti kun jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet päätöksestään.
Yleisesti olisi suotavampaa, että toimeksiantaja päättää menettelyn alussa, missä 
jäsenvaltioissa lääketutkimus tehdään, vaikka myöhemmin olisi voitava lisätä mukaan uusia 
jäsenvaltioita. Jotta menettelyt säilyisivät yksinkertaisina ja tehokkaina, olisi tehtävä selväksi, 
että luvallisen lääketutkimus voidaan ulottaa toiseen jäsenvaltioon vain, jos kaikki kyseiset 
jäsenvaltio antaneet sille luvan. Jos hakemus, jolla halutaan muuttaa arvioinnin osaa I 
huomattavalla tavalla, on edelleen käsiteltävänä, toimeksiantajan olisi odotettava tämän 
menettelyn päättymistä ennen kuin pyytää uuden jäsenvaltion lisäämistä kyseiseen 
lääketutkimukseen. 
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Eettinen arviointi

Eettisten komiteoiden rooli ei vaikuttanut kovinkaan selkeältä komission ehdotuksessa. 
Valmistelija esitti useita tarkistuksia, joissa selvitettiin, että kaikki eettiset näkökohdat 
hakemuksen osassa I (kuten osallistuvien henkilöiden terveydelle aiheutuvat edut ja riskit) ja 
osassa II (tietoinen suostuminen) olisi arvioitava jäsenvaltioissa ennen kuin ne tekevät 
päätöksen kliinisen lääketutkimuksen luvasta. 

Hallinnollinen rasite

Komissio ehdottaa asiaankuuluvia säännöksiä byrokratian vähentämiseksi. Lisää parannuksia 
voitaisiin tehdä pyytämällä tutkijan tietopaketin päivittämistä vain tarvittaessa, esimerkiksi jos 
uusia turvallisuustietoja tulee saataville.

Potilasryhmät

Kliinisen lääketutkimuksen suunnittelussa olisi tarvittaessa otettava huomioon tutkimuksen 
kohteena olevan lääkkeen kohderyhmänä olevien potilasryhmien monimuotoisuus. 
Sukupuoleen tai ikäryhmään sidonnaiset turvallisuusnäkökohdat olisi huomioitava ja 
sisällytettävä turvallisuusraporttiin.
Arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon ainakin yhden potilaan mielipide, ja tämän potilaan 
olisi suotavaa olla sellaista sairautta edustavan potilasorganisaation edustaja, jonka 
hoitamiseen tutkimuslääke on tarkoitettu.

Avoimuus

Kliinisiä lääketutkimuksia koskevien tietojen olisi oltava saatavilla EU-tietokannassa 
selkeiden ja vakiintuneiden luottamuksellisuussääntöjen mukaisesti. Kliinisten 
lääketutkimusten tulosten avoimuutta lisääviä ratkaisuja olisi myös löydettävä. EU-
tietokantaa olisi voitava käyttää kaikilla EU:n virallisilla kielillä, mutta tutkimussuunnitelman 
ja muiden asiaankuuluvien asiakirjojen kääntäminen olisi suhteettoman hankalaa asian 
relevanssiin, kustannuksiin ja toteuttamiskelpoisuuteen nähden.

Vahingonkorvaus

Olisi selkeytettävä edelleen kansallisten korvausmekanismien käyttämistä 
vakuutusjärjestelmien asemesta, jotta vältettäisiin vahingonkorvauksissa ilmenevää epätasa-
arvoa jäsenvaltioiden välillä.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiivillä 2001/20/EY pyrittiin 
yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 
Euroopan unionissa suoritettaviin kliinisiin 
lääketutkimuksiin liittyviä hallinnollisia 
säännöksiä. Kokemus on kuitenkin 
osoittanut, että kliinisten lääketutkimusten 
sääntelyn yhdenmukaistaminen on 
toteutunut vain osittain. Tästä syystä 
erityisesti kliinisen lääketutkimuksen 
suorittaminen useammassa jäsenvaltiossa 
on hankalaa. Tieteen kehityksen perusteella 
voidaan kuitenkin olettaa, että 
tulevaisuudessa kliiniset lääketutkimukset 
kohdistuvat valikoidumpiin potilasryhmiin, 
kuten genomitiedon avulla määritettyihin 
alaryhmiin. Jotta tällaisiin 
lääketutkimuksiin saadaan mukaan riittävä 
määrä potilaita, saattaa olla välttämätöntä 
suorittaa lääketutkimus useammassa tai 
jopa kaikissa jäsenvaltioissa. Kliinisten 
lääketutkimusten uusien 
hyväksymismenettelyjen tavoitteena on 
helpottaa mahdollisimman monen 
jäsenvaltion mukaan ottamista. Lähes 
samanlaisten tietojen toimittamista moneen 
kertaan olisi vältettävä ja 
toimittamismenettelyjä yksinkertaistettava 
korvaamalla nykyinen menettely 
toimittamista varten perustettavalla 
yhteisellä portaalilla, jonka kautta 
hakemusasiakirjat toimitetaan 
samanaikaisesti kaikkiin asianomaisiin 
jäsenvaltioihin.

(4) Direktiivillä 2001/20/EY pyrittiin 
yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 
Euroopan unionissa suoritettaviin kliinisiin 
lääketutkimuksiin liittyviä hallinnollisia 
säännöksiä. Kokemus on kuitenkin 
osoittanut, että kliinisten lääketutkimusten 
sääntelyn yhdenmukaistaminen on 
toteutunut vain osittain. Tästä syystä 
erityisesti kliinisen lääketutkimuksen 
suorittaminen useammassa jäsenvaltiossa 
on hankalaa. Tieteen kehityksen perusteella 
voidaan kuitenkin olettaa, että 
tulevaisuudessa kliiniset lääketutkimukset 
kohdistuvat valikoidumpiin potilasryhmiin, 
kuten genomitiedon avulla määritettyihin 
alaryhmiin. Jotta tällaisiin 
lääketutkimuksiin saadaan mukaan riittävä 
määrä potilaita, saattaa olla välttämätöntä 
suorittaa lääketutkimus useammassa tai 
jopa kaikissa jäsenvaltioissa. Kliinisten 
lääketutkimusten uusien 
hyväksymismenettelyjen tavoitteena on 
helpottaa mahdollisimman monen 
jäsenvaltion mukaan ottamista. Lähes 
samanlaisten tietojen toimittamista moneen 
kertaan olisi vältettävä ja 
toimittamismenettelyjä yksinkertaistettava 
korvaamalla nykyinen menettely 
toimittamista varten perustettavalla 
yhteisellä portaalilla, jonka kautta 
hakemusasiakirjat toimitetaan 
samanaikaisesti kaikkiin asianomaisiin 
jäsenvaltioihin. Yhdessä jäsenvaltiossa 
toteutettavaan kliiniseen 
lääketutkimukseen liittyvät 
hakemusasiakirjat olisi toimitettava myös 
tämän yhteisen portaalin kautta.

Or. en
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Perustelu

Selkeytetään, että yhteismenettely asiakirjojen toimittamisesta koskee sekä monikansallisia 
että yhden jäsenvaltion kliinisiä lääketutkimuksia.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä yhteistyötä kliinisten 
lääketutkimusten lupahakemusten 
arvioinnissa. 

Or. en

Perustelu

Teksti on päällekkäinen johdanto-osan 12 kappaleen kanssa, jossa selitetään selkeästi, mitä 
jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä ei arvioida.

Tarkistus 3
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 
väestöryhmät sekä mahdolliset 
sukupuoleen tai ikään perustuvat erot 
lääkkeen tehokkuudessa ja/tai 
turvallisuudessa tiettyjen potilasryhmien 
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kannalta, tai se, ovatko lääkkeiden 
myyntilupien arvioinnista ja 
myöntämisestä vastaavat 
sääntelyviranomaiset suositelleet tai 
ehdottaneet kliinistä lääketutkimusta.

Or. en

Perustelu

Eräät hoitovaihtoehdot eivät ole yhtä tehokkaita ja turvallisia miehille ja naisille. 
Tutkimusten mukaan naiset ovat olleet aliedustettuja sydän- ja verisuonitautien 
tutkimuksessa, mikä on johtanut siihen, että useiden lääkkeiden tehokkuutta ja turvallisuutta 
on arvioitu lähinnä miesten keskuudessa. Siksi nämä mahdolliset erot olisi otettava 
asianmukaisella tavalla huomioon arvioitaessa kliinisten lääketutkimusten relevanssia. 

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tekstiä tarkistettu vastaamaan johdanto-osan 6 kappaleen viimeisen kohdan poistoa.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jäsenvaltioiden olisi arvioitava 
kaikki kliinisten 
lääketutkimushakemusten eettiset 
näkökohdat ennen kuin jäsenvaltioiden 
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kliinistä lääketutkimusta koskevasta 
päätöksestä ilmoitetaan.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 12 kohta

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, jolla on todennäköisesti 
huomattava vaikutus tutkittavan 
turvallisuuteen tai oikeuksiin tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen

Or. en

Perustelu

Kliinisen lääketutkimuksen huomattavan muutoksen ajoitus ei ole merkittävää
määrittelyosiossa. Asiaa koskevat säännökset on sisällytetty 8, 14, 19, 20 ja 23 artiklaan.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Unionin alueella kliinistä 
lääketutkimusta koskevan luvan 
saamiseksi toimeksiantajan on toimitettava 
hakemusasiakirjat tarkoittamalleen 
asianomaiselle jäsenvaltiolle jäljempänä 
77 artiklassa tarkoitetun portaalin kautta, 
jäljempänä ’EU-portaali’.

Or. en
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Perustelu

Selkeytetään, että yhteismenettely asiakirjojen toimittamisesta koskee sekä monikansallisia 
että yhden jäsenvaltion kliinisiä lääketutkimuksia.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavien tietojen luotettavuus ja 
varmuus, ottaen huomioon tilastolliset 
näkökohdat, lääketutkimuksen koeasetelma 
ja menetelmät (kuten otoskoko ja 
satunnaistaminen - mukaan luettuna 
tutkimuksen kohteena olevat 
väestöryhmät - vertailuvalmiste ja 
tutkittavat ominaisuudet);

Or. en

Perustelu

Eräät hoitovaihtoehdot eivät ole yhtä tehokkaita ja turvallisia miehille ja naisille. Kliinisten 
lääketutkimusten suunnittelussa olisi otettava huomioon tutkittavana olevan lääkkeen 
kohteena olevien potilasryhmien väliset erot, etenkin sukupuolen ja iän perusteella. Tämä 
olisi arvioitava kliinisen lääketutkimuksen lupamenettelyssä.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asianomainen jäsenvaltio ei voi pyytää 
toimeksiantajalta lisäselvityksiä 
arviointipäivän jälkeen.

Or. en

Perustelu

8 artiklan 5 kohdasta poistetun tekstin lisääminen tekstin yhtenäisyyden vuoksi. Viittaus 
arviointipäivämäärään 8 artiklassa vaikuttaa sekavalta ja sopisi siksi paremmin tähän 
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artiklaan. 

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sekä lisäselvityspyyntö että lisäselvitykset 
on toimitettava EU-portaalin kautta.

Sekä lisäselvityksiä koskeva pyyntö että 
lisäselvitykset on toimitettava EU-portaalin 
kautta.

Or. en

Perustelu

Tekstin selkeyttämiseksi 6 artiklan 6 kohdan 5 alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

Eettisten näkökohtien arviointi

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki asiaa koskevat eettiset näkökohdat 
arvioidaan arviointiraportissa, joka 
laaditaan 6 ja 7 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että kliinisen lääketutkimuksen luvan saamiseksi tarvittavassa arviossa 
käsitellään myös eettisiä näkökohtia. Edellä 6 ja 7 artiklassa mainittuihin aikajanoihin kuuluu 
myös eettinen tarkastelu, ja kun tieto päätöksestä on annettu 8 artiklan mukaisesti, kliininen 
lääketutkimus voidaan aloittaa.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Teksti siirretty 6 artiklaan selkeyden vuoksi.

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Ilmoituspäivämäärän jälkeen mikään 
lisäarviointi tai päätös ei voi estää 
toimeksiantajaa aloittamasta kliinistä 
lääketutkimusta, ellei kyseinen jäsenvaltio 
kieltäydy myöntämästä lupaa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 14
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. 
Mahdollisuuksien mukaan kyseisen 
potilaan olisi oltava sellaista sairautta 
edustavan potilasorganisaation edustaja, 
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jonka hoitamiseen tutkimuslääke on 
tarkoitettu..

Or. en

Perustelu

On paikallaan ottaa huomioon potilaan näkökanta. Ihannetapauksessa potilas edustaisi 
sellaista sairautta edustavaa potilasorganisaatiota, jonka hoitamiseen tutkimuslääke on 
tarkoitettu.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hakemus voidaan toimittaa vasta 
alkuperäisen lupapäätöksen ilmoituspäivän 
jälkeen.

Hakemus voidaan toimittaa vasta kaikkien 
asiaan liittyvien jäsenvaltioiden 
alkuperäisen lupapäätöksen ilmoituspäivän 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Osan II arviointi on kansallinen, joten osaan II liittyvää huomattavaa muutosta koskevan 
menettelyn ei pitäisi olla uuden jäsenvaltion lisäämistä koskevan pyynnön jättämisen esteenä. 

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
36 artikla

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 tämän 
asetuksen 38 ja 39 artiklassa säädettyä 
raportointia varten. Kyseisen sähköisen 
tietokannan on oltava asetuksen (EY) N:o 
726/2004 25 artiklassa mainitun 
tietokannan osa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään, että tietokanta on EUdraVigilence ja että kyseessä ei ole uusi 
tietokanta. Tämä asetus rakentuu olemassa olevien työkalujen varaan.

Tarkistus 18
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.

Toimeksiantajan on ilmoitettava 
sähköisesti ja liitteen III 2.4 ja 
2.5 kohdassa määriteltyjen määräaikojen 
mukaisesti 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 
toimeksiantajan vastuulla suoritetussa
kliinisessä lääketutkimuksessa
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Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, kuka ilmoittaa epäillyistä odottamattomista vakavista 
haittavaikutuksista. Periaatteessa toimeksiantaja on aina vastuussa näiden vakavien 
haittavaikutusten ilmoittamisesta. Jos tässä käytetään termiä "toimeksiantajaan liittyvässä", 
on olemassa riski, että ilmoitusvelvollisuus siirrettäisiin myyntiluvan haltijalle, mikä tekisi 
raportoinnista päällekkäistä.

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmoituksen määräajassa on otettava 
huomioon vaikutuksen vakavuus. 
Toimeksiantaja voi antaa alustavan 
epätäydellisen ilmoituksen, jota seuraa 
täydellinen raportti, jos tämä on tarpeen 
sen varmistamiseksi, että raportointi 
tapahtuu hyvissä ajoin.

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon. 

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimeksiantaja ei resurssien 
puutteen vuoksi voi tehdä ilmoitusta 36 
artiklassa tarkoitettuun sähköiseen 
tietokantaan, se voi tehdä ilmoituksen sille 
jäsenvaltiolle, jossa epäilty odottamaton 
vakava haittavaikutus on ilmennyt. 
Kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
epäilty odottamaton vakava haittavaikutus 
1 kohdan mukaisesti.

3. Jos toimeksiantaja ei kykene tekemään 
ilmoitusta suoraan 36 artiklassa 
tarkoitettuun sähköiseen tietokantaan, se 
voi tehdä ilmoituksen sille jäsenvaltiolle, 
jossa epäilty odottamaton vakava 
haittavaikutus on ilmennyt. Kyseisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava epäilty 
odottamaton vakava haittavaikutus 1 
kohdan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Sillä ei ole merkitystä, miksi toimeksiantaja ei kykene ilmoittamaan suoraan odottamattomista 
vakavista haittavaikutuksista. Jotta odottamattomista vakavista haittavaikutuksista aina 
ilmoitettaisiin, jäsenvaltion kautta ilmoittamisen olisi aina oltava mahdollista syystä 
riippumatta. 

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Muiden sellaisten tutkimuslääkkeiden kuin 
plasebon osalta, joilla ei ole myyntilupaa, 
ja niiden myyntiluvan saaneiden 
tutkimuslääkkeiden osalta, joita ei 
tutkimussuunnitelman mukaan käytetä 
niiden myyntiluvan ehtojen mukaisesti, 
toimeksiantajan on vuosittain toimitettava 
Euroopan lääkevirastolle sähköisesti 
turvallisuusraportti kustakin 
tutkimuslääkkeestä, jota on käytetty 
yhdessä tai useammassa kliinisessä 
lääketutkimuksessa, jonka toimeksiantaja 
se on. Sukupuoleen tai ikäryhmään 
sidonnaisista turvallisuusnäkökohdista 
olisi ilmoitettava selkeästi raportissa. 

Or. en

Perustelu

Jos tutkimuksen kohteena oleva lääke on useammassa kliinisessä lääketutkimuksessa, 
päällekkäisyyksien välttämiseksi ja hallinnollisen rasitteen keventämiseksi olisi oltava 
mahdollista toimittaa vain yksi raportti kyseisestä tutkittavana olevasta lääkkeestä. 
Turvallisuusraportissa olisi myös oltava tietoja sukupuoli- ja ikäryhmien välisistä 
turvallisuuseroista. 

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

raportoitava myyntiluvan haltijalle kaikista 
epäillyistä vakavista haittavaikutuksista, 
kuten tiettyjä sukupuoli- tai ikäryhmiä 
koskevista mahdollisista reaktioista
sellaisten myyntiluvan saaneiden 
lääkkeiden osalta, joita 
tutkimussuunnitelman mukaan käytetään 
myyntiluvan ehtojen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarvittaessa olisi voitava ilmoittaa myyntiluvan haltijalle turvallisuutta koskevista 
näkökohdista, jotka koskevat tiettyjä sukupuoli- tai ikäryhmiä. 

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimeksiantajan tai toimivaltaisen 
viranomaisen on tarpeen mukaan 
ilmoitettava tutkijoille ja eettisille 
komiteoille kaikista huomattavista 
muutoksista, jotka vaikuttavat 
tutkimuslääkkeen riski-hyötysuhteeseen. 
Tämä on toteutettava säännöllisillä 
ilmoituksilla sellaisista huolenaiheista, 
jotka vaikuttavat kliinisessä 
lääketutkimuksessa mukana olevien 
henkilöiden turvallisuuteen.

Or. en

Perustelu

Tutkittavana olevan lääkkeen riski-hyötysuhteeseen vaikuttavista tiedoista olisi ilmoitettava 
tutkijoille ja eettisille komiteoille.

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Tutkijan tietopakettia on päivitettävä, 
kun uutta turvallisuustietoa tulee saataville, 
ja ainakin kerran vuodessa.

3. Tutkijan tietopakettia on päivitettävä 
aina, kun uutta turvallisuustietoa tulee 
saataville

Or. en

Perustelu

Tällä asetuksella ei saisi aiheuttaa lisää hallinnollista rasitetta. Tutkijan tietopaketti olisi 
päivitettävä aina, kun uutta turvallisuustietoa tulee saataville, mikä saattaa tapahtua 
harvemmin kuin kerran vuodessa. 

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
66 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Pakkausmerkintöjen tiedoissa on 
käytettävä ainakin yhtä kyseisen 
jäsenvaltion virallista kieltä, joka on 
samalla unionin virallinen kieli. Lääke 
voidaan varustaa usein erikielisin 
merkinnöin.

Or. en

Perustelu

Pakkausmerkinnöissä olisi käytettävä vain EU:n virallisia kieliä. Jos jäsenvaltiossa on 
useampia virallisia kieliä, sen olisi ilmoitettava mikä näistä kielistä olisi asianmukainen 
kliinisten lääketutkimusten tutkimuspaikan kannalta. 

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EU:n tietokannan käyttöliittymän on 
oltava kaikilla unionin virallisilla kielillä. 
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Or. en

Perustelu

EU-tietokantaa olisi voitava käyttää kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tähän ei sisälly 
velvoitetta kääntää kliinisen lääketutkimuksen tutkimussuunnitelmaa ja muita tietokannan 
tietoja, sillä se aiheuttaisi huomattavia kustannuksia.

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

arvio odotetusta hyödyistä ja riskeistä 6 
artiklassa tarkoitettua arviointia varten

arvio odotetusta hyödyistä ja riskeistä myös 
tietyille potilasryhmille 6 artiklassa 
tarkoitettua arviointia varten

Or. en

Perustelu

Eräillä hoitomuodoilla on erilaisia tuloksia eri potilasryhmissä (esimerkiksi sukupuolen ja 
ikäryhmän perusteella). Eri potilasryhmien otaksutut hyödyt ja riskit olisi siksi mainittava 
tutkimussuunnitelmassa. 

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

jos kyseisestä kliinisestä 
lääketutkimuksesta suljetaan pois tietty 
sukupuoli tai ikäryhmä, näitä 
poissulkemisperusteita koskeva selvitys ja 
perustelu 

Or. en

Perustelu

Eräillä hoitomuodoilla on erilaisia tuloksia eri potilasryhmissä (esimerkiksi sukupuolen ja 
ikäryhmän perusteella).
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Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

julkaisupolitiikan kuvaus; julkaisupolitiikan kuvaus, jossa 
ilmoitetaan selkeästi muut tietolähteet 
kuin EU:n tietokanta;

Or. en

Perustelu

Jos toimeksiantaja aikoo julkaista laajempia tuloksia tai muita lisätietoja muualla kuin EU:n 
tietokannassa, tästä olisi avoimuuden vuoksi myös ilmoitettava julkaisupolitiikan 
kuvauksessa. 

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 1.1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tutkittavan tunnusnumero/hoitonumero 
ja tarvittaessa käyntinumero;

e) joko tutkittavan tunnusnumero tai 
hoitonumero ja tarvittaessa käyntinumero;

Or. en

Perustelu

Aiemmista kokemuksista on käynyt ilmi, että voimassa oleva sanamuoto ei ole riittävän 
selkeä, ja että joissakin tapauksissa on vaadittu sekä tunnusnumero että hoitonumero. 
Käytännössä tilanpuute sanelee, että molempia voi olla vaikea mahduttaa mukaan, joten on 
tehtävä selväksi, että kaksi kolmesta riittää.

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 1.1 kohta – 1 alakohta – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

g) käyttöohjeet (voidaan viitata 
selosteeseen tai muuhun selvittävään 
asiakirjaan, joka on tarkoitettu tutkittavalle 
tai lääkettä antavalle henkilölle);

g) käyttöohjeet (voidaan viitata 
selosteeseen tai muuhun selvittävään 
asiakirjaan, joka on tarkoitettu tutkittavalle 
tai lääkettä antavalle henkilölle tai muihin 
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tutkijan osoittamiin viitteisiin);

Or. en

Perustelu

Tutkijat voivat antaa ohjeita myös suullisesti. Siksi näihinkin ohjeisiin olisi viitattava. Se 
voidaan tehdä yksinkertaisesti lisäämällä ulommaiseen pakkaukseen viesti "käyttäkää tutkijan 
ilmoittamalla tavalla".

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 4 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kaikki 1, 2 ja 3 kohdassa luetellut tiedot 
voidaan jättää pois ja korvata muilla 
keinoilla (esim. käyttämällä keskitettyä 
sähköistä satunnaistamisjärjestelmää, 
käyttämällä keskitettyä tietojärjestelmää) 
sillä edellytyksellä, että tutkittavien 
turvallisuus ja tietojen luotettavuus ja 
varmuus eivät vaarannu. Tämä on 
perusteltava tutkimussuunnitelmassa.

8. Kaikki 1, 2 ja 3 kohdassa luetellut tiedot 
voidaan jättää pois ja korvata muilla 
keinoilla (esim. käyttämällä keskitettyä 
sähköistä satunnaistamisjärjestelmää, 
käyttämällä keskitettyä tietojärjestelmää) 
sillä edellytyksellä, että tutkittavien 
turvallisuus ja tietojen luotettavuus ja 
varmuus eivät vaarannu. Tämä on 
perusteltava tutkimussuunnitelmassa tai 
erillisessä asiakirjassa.

Or. en

Perustelu

Lisäksi on otettava huomioon kliinisten lääketutkimusten globaali luonne. Toimeksiantajien 
olisi voitava käyttää samaa tutkimussuunnitelmaa kaikkiin samaan tutkimuslääkkeeseen 
liittyviin kliinisiin lääketutkimuksiin, riippumatta tutkimusten suorituspaikoista. Jos nämä 
perusteet sisällytetään tutkimussuunnitelmaan, sitä on muokattava niissä kliinisissä 
lääketutkimuksissa, joissa tätä poikkeusta ei sovelleta, mikä lisäisi tarpeettomasti 
hallinnollista taakkaa. 


