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Muudatusettepanek 42
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vastavalt Helsingi deklaratsioonile kohaldatakse mõistet „heaolu” tekstis läbivalt alati, kui 
nimetatakse katses osalejate ohutust ja õigusi.

Muudatusettepanek 43
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 44
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Asjaomased liikmesriigid peaksid 
kliinilise katse loataotluse hindamisel 
koostööd tegema.

Or. en

Selgitus

Liikmesriike tuleks julgustada koostööle, mitte heidutada neid koostööd tegemast.

Muudatusettepanek 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kliiniliste katsete tegemine nii riigi-
kui ka eraasutustes nõuab nende 
tunnustamist ning kontrolli-, lubamis- ja 
hindamismeetmete võtmist, mis on 
kohaldatavad mõlema kategooria asutuste 
suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Risk kliinilises katses osaleja ohutusele 
tuleneb peamiselt kahest allikast: uuritav 
ravim ja sekkumine. Paljude kliiniliste 

(9) Risk kliinilises katses osaleja ohutusele 
tuleneb peamiselt kahest allikast: uuritav 
ravim ja sekkumine. Paljude kliiniliste 
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katsete puhul on täiendav risk katses 
osalejate ohutusele võrreldes normaalsete 
kliiniliste tavadega aga minimaalne. 
Eelkõige kehtib see juhul, kui uuritaval 
ravimil on müügiluba (st kvaliteeti, ohutust 
ja tõhusust on müügiloa menetluse raames 
juba hinnatud) ning kui sekkumisega 
osalejale kaasnev täiendav risk on 
normaalse kliinilise tavaga võrreldes väike. 
Niisugused „vähesekkuvad kliinilised 
katsed” on tavapärase ravi ja diagnooside 
hindamise seisukohalt sageli ülimalt 
olulised, sest optimeerivad ravimite 
kasutamist ning aitavad seega kaasa 
rahvatervise taseme tõstmisele. Selliste 
kliiniliste katsete suhtes peaksid kehtima 
leebemad eeskirjad, näiteks lühem 
heakskiitmise tähtaeg.

katsete puhul on täiendav risk katses 
osalejate ohutusele võrreldes normaalsete 
kliiniliste tavadega aga minimaalne. 
Eelkõige kehtib see juhul, kui uuritaval 
ravimil on müügiluba (st kvaliteeti, ohutust 
ja tõhusust on müügiloa menetluse raames 
juba hinnatud) ning kui sekkumisega 
osalejale kaasnev täiendav risk on 
normaalse kliinilise tavaga võrreldes väike. 
Niisugused „vähesekkuvad kliinilised 
katsed” on tavapärase ravi ja diagnooside 
hindamise seisukohalt sageli ülimalt 
olulised, sest optimeerivad ravimite 
kasutamist ning aitavad seega kaasa 
rahvatervise taseme tõstmisele. Selliste 
kliiniliste katsete suhtes peaksid kehtima 
leebemad eeskirjad, näiteks lühem 
heakskiitmise tähtaeg, seadmata ohtu 
teaduslikku tipptaset ja tagades igal ajal 
patsientide turvalisuse.

Or. es

Muudatusettepanek 47
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kiireloomulises olukorras, samuti 
haruldaste ja üliharuldaste haiguste 
korral, mis on eluohtlikud ja mille puhul 
ravivõimalused ja asjatundlikkus on 
piiratud ning mis on geograafiliselt 
levinud kogu maailmas, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus hinnata ja 
lubada kliinilise katse loataotlusi 
prioriteetselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 48
Kent Johansson

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. Kuigi liikmesriikide koostööd 
tuleks julgustada, peaks see piirduma 
nendes küsimustes arvamuste ja parimate 
tavade vahetamisega.

Or. en

Selgitus

Mida rohkem liikmesriigid vabatahtlikult koostööd teevad, seda parem. Liikmesriikide 
koostöö on tähtis, ometi peaks see koostöö piirduma eetika küsimustega, sest need on 
lahutamatult seotud riikide traditsioonide ja pädevustega.

Muudatusettepanek 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Kui enamik kliinilisi katseid 
tehakse ravimeetodite hindamiseks ja 
need seisnevad patsiendipopulatsioonide 
suures valimis, ei tohiks käesoleva 
määrusega diskrimineerida patsiente, kes 
põevad haruldasi ja üliharuldasi haigusi, 
ning peaks katse hindamisel hõlmama 
harva esinevate haigusseisundite 
eripärasid.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni ettepanek ei kajasta haruldaste ja üliharuldaste haiguste eripärasid. Tulevases 
määruses tuleb arvesse võtta raviga seotud innovatsiooni ja see peab vastama haruldaste ja 
üliharuldaste haiguste suhtes kehtestatud poliitilistele põhimõtetele, mis on välja arendatud 
alates direktiivi 2001/20/EÜ vastuvõtmisest.

Muudatusettepanek 50
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Andmesubjektil peaks alati olema 
võimalus anda andmeid töötlevale 
asutusele üldine nõusolek oma andmete 
kasutamiseks ajaloo- ja 
statistikauurimuste või teadustöö 
eesmärgil ning igal ajal see nõusolek ka 
tagasi võtta.

Or. en

Selgitus

Raviarstid on alati saanud uusi teadmisi andmetest oma eelmiste patsientide kohta. 
Tänapäeval on sobivalt nõutav, et iga patsient annab nõusoleku oma andmete kasutamiseks 
teadusuuringutes. Sellegipoolest, kuna patsientidel on õigus mitte nõustuda, peaks neil olema 
ka õigus anda oma raviasutusele „laiaulatuslik” nõusolek, kui nad soovivad, et andmeid 
saaks kasutada igat tüüpi tulevasteks teadusuuringuteks (välja arvatud juhul, kui nad võtavad 
oma algse nõusoleku tagasi). Selliselt on patsientidel õigus „annetada” oma andmed 
teadusuuringute jaoks.

Muudatusettepanek 51
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Andmesubjektil peaks olema 
võimalik anda raviasutustele laiaulatuslik 
nõusolek, nii et andmeid saaks kasutada 
ajaloo-, statistika- või teadusuuringuteks, 
ning see nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Et sponsor saaks kogu potentsiaalselt 
asjaomast ohutusalast teavet hinnata, peaks 
uurija teda kõigist tõsistest 
kõrvalnähtudest teavitama.

(26) Et sponsor saaks kogu potentsiaalselt 
asjaomast ohutusalast teavet hinnata, peaks 
uurija kandma ja registreerima kõik 
tõsised kõrvalnähud elektroonilisse 
andmebaasi.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Andmebaas peaks sisaldama kogu 
kliinilise katsega seotud asjakohast teavet. 
Katses osalevate andmesubjektide 
isikuandmeid ei tohiks andmebaasi 
salvestada. Andmebaasis sisalduv teave 
peaks olema avalik, välja arvatud juhul kui 
konkreetsetel põhjustel ei tohi mingit osa 
teabest avalikustada Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklite 7 ja 8 kohaste 

(52) Andmebaas peaks sisaldama kogu 
kliinilise katsega seotud asjakohast teavet 
ning võimaldama objektiivset teavet 
avalikult levitada, et toetada Euroopa 
teadusuuringuid ja suurendada 
rahvatervisealaseid teadmisi. See ei tohiks 
nõrgendada Euroopa tööstuste 
innovatsiooni või konkurentsivõimet. 
Katses osalevate andmesubjektide 
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eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse 
õiguste kaitsmise tõttu.

isikuandmeid ei tohiks andmebaasi 
salvestada, ja see ei tohiks takistada 
ärihuvide, sealhulgas intellektuaalomandi 
kaitset, nagu on ette nähtud määruse 
1049/2001 artiklis 4. Andmebaasis 
sisalduv teave peaks olema avalik, välja 
arvatud juhul, kui konkreetsetel põhjustel 
ei tohi mingit osa teabest avalikustada 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 7 
ja 8 kohaste eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse õiguste kaitsmise tõttu, 
või konfidentsiaalse äriinfo puhul, nagu 
on ette nähtud määruse 1049/2001 
artikliga 4.

Or. en

Selgitus

Andmebaas peaks võimaldama usaldusväärset teavet meditsiiniuuringute kõige uuemate 
edusammude kohta avalikult levitada, järgides seejuures nõudeid konkurentsivõime 
tagamiseks ravimitööstusele, mis rahastab iseenesest ligikaudu 60 % Euroopa kliinilistest 
katsetest. Avalikustamisel tuleks kaitsta isikuandmeid ja konfidentsiaalset äriinfot, et vältida 
kliinilises katses osalevate patsientide häbimärgistamist ja vältida ebaausa konkurentsi 
stimuleerimist, mis ähvardaks Euroopa meditsiiniuuringute konkurentsivõimelisust.

Muudatusettepanek 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52 a) Konfidentsiaalne äriinfo tuleks 
kindlalt määratleda ja seda kaitsta, et 
vältida patsientide huvide ja/või 
sponsorite konkurentsipositsiooni 
kahjustamist.

Or. en

Selgitus

Avalikustamisel tuleks tagada isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse äriinfo kaitse, et vältida 
kliinilises katses osalevate patsientide häbimärgistamist ja vältida ebaausa konkurentsi 



PE506.087v01-00 10/67 AM\928242ET.doc

ET

stimuleerimist, mis ähvardaks Euroopa meditsiiniuuringute konkurentsivõimelisust.

Muudatusettepanek 55
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „Vähesekkuv kliiniline katse” –
kliiniline katse, mille puhul on täidetud 
kõik järgmised tingimused:

(3) „Vähesekkuv kliiniline katse” –
kliiniline uuring, mille puhul on täidetud 
kõik järgmised tingimused:

Or. en

Selgitus

Mõistetele „kliiniline katse” ja „vähesekkuv kliiniline katse” antud määratlused on üksteisele 
vastandlikud (vt lõike 2 punkti 2 ja punkti 3 võrreldes lõike 3 punktiga 2 ja punktiga 3). 
Seepärast ei saa „vähesekkuvat kliinilist katset” kavandada „kliinilise katse” 
allkategooriana, nagu tekstis on välja pakutud. Selle asemel on need üksteist täiendavad 
mõisted. Õigusliku selguse huvides tuleks see erisus sõnaselgelt ära märkida.

Muudatusettepanek 56
Michèle Rivasi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uuritavate ravimite jaoks on luba antud; a) uuritavate ravimite puhul on luba
kehtinud vähemalt kümme aastat;

Or. en

Selgitus

Mõnel juhul (haruldased haigused ja vähiravi) antakse müügiluba, kui tõhususe ja ohutuse 
kohta ei ole piisavalt tõendeid, mis nõuab hindamise lõpuleviimiseks tõhususe ja ohutuse 
järelkatsete tegemist. Sellised katsed ei tohi kuuluda „vähesekkuvate kliiniliste katsete” 
mõiste alla, kuid peaksid siiski olema määruse kohaldamisalas.
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Muudatusettepanek 57
Michèle Rivasi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) uuritavad ravimid ei ole tooted, mis 
vajavad täiendavat jälgimist ja mis on 
tähistatud musta sümboliga;

Or. en

Selgitus

Musta sümboliga tähistatud ravimid, mida käsitletakse direktiivis 2012/0025(COD) 
ravimijärelevalve kohta, ei tohi kuuluda mõiste „uuritav ravim” alla, mida saab kasutada 
vähesekkuvates katsetes, sest sellised ravimid on alles pingsa jälgimise all riski tõttu, mida 
nad endast kujutavad.

Muudatusettepanek 58
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse uuritavaid ravimeid vastavalt 
müügiloa tingimustele asjaomases 
liikmesriigis;

Or. en

Selgitus

Vähesekkuvates kliinilistes katsetes kasutatakse ravimtooteid vastavalt müügiloa tingimustele. 
Sõnastus „või nende kasutamine tähendab tavapärast ravi mis tahes asjaomases 
liikmesriigis” võimaldab viia läbi vähesekkuvaid kliinilisi katseid, et uurida ravimtoodete 
näidustusest erinevaid kasutusi liikmesriikides, kus selline kasutus ei ole lubatud. See toimub 
sponsori poolt kohustuslikku kahju hüvitamist käsitlevate sätete arvelt.
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Muudatusettepanek 59
Michèle Rivasi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse uuritavaid ravimeid vastavalt 
müügiloa tingimustele asjaomases 
liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „Ravisse mittesekkuv uuring” – muu 
kliiniline uuring kui kliiniline katse;

(4) „Ravisse mittesekkuv uuring” –
kliiniline uuring, kus patsient saab juba 
enne uuringusse kaasamist ravi ning sel 
juhul ei otsustata patsiendi määramist 
konkreetsesse ravistrateegiasse eelnevalt 
katseprotokollis, vaid see toimub 
tavapärases korras, nii et ravimi 
väljakirjutamine on selgelt eraldatud 
otsusest kaasata patsient uuringusse;

Or. en

Selgitus

Määruse kohaldamisala selgitamiseks on vaja uuesti sisse võtta osa eelmises direktiivis 
2001/20/EÜ antud määratluse sõnastusest.

Muudatusettepanek 61
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „Ravisse mittesekkuv uuring” – muu 
kliiniline uuring kui kliiniline katse;

(4) „Ravisse mittesekkuv uuring” – muu 
kliiniline uuring kui kliiniline katse ja 
vähesekkuv kliiniline kaitse, nagu on 
määratletud vastavalt artikli 2 punktides 2 
ja 3.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse huvides selgitab see, et ravisse mittesekkuvad kliinilised katsed sellesse 
kategooriasse ei kuulu. Kuna „kliinilise katse” mõiste ei hõlma „vähesekkuva kliinilise katse” 
mõistet, siis peab vähesekkuvate kliiniliste katsete väljajätmine „ravisse mittesekkuvate 
uuringute” mõistest olema selgesõnaline. Lihtne põhimõte oleks, et „tähelepanekud” 
kuuluvad „uuringute” kategooriasse ja „sekkumised” kuuluvad „katsete kategooriasse”.

Muudatusettepanek 62
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „Normaalsed kliinilised tavad” –
haiguse või tervisehäire diagnoosimisel, 
ennetamisel või ravimisel järgitav tüüpiline 
ravirežiim;

(6) „Parim käibelolev tõestatud 
sekkumine” – haiguse või tervisehäire 
diagnoosimisel, ennetamisel või ravimisel 
järgitav ravirežiim vastavalt 
olemasolevatele usaldusväärsetele 
teaduslikele tõenditele;

Or. en

Muudatusettepanek 63
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „Normaalsed kliinilised tavad” –
haiguse või tervisehäire diagnoosimisel, 
ennetamisel või ravimisel järgitav 
tüüpiline ravirežiim;

(6) „Parim käibelolev tõestatud 
sekkumine” – haiguse või tervisehäire 
diagnoosimisel, ennetamisel või ravimisel 
järgitav ravirežiim vastavalt 
olemasolevatele usaldusväärsetele 
teaduslikele tõenditele;

(See muudatusettepanek kehtib kogu teksti 
ulatuses.)

Or. en

Selgitus

„Normaalsed kliinilised tavad” on liiga laialivalguv ja tuleks asendada Helsingi 
deklaratsiooni sõnastusega (artikkel 32): „parim käibelolev tõestatud sekkumine”.

Muudatusettepanek 64
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „Eetikakomitee” – liikmesriigi 
sõltumatu asutus, millesse kuuluvad 
tervishoiutöötajad, väljaõppeta kasutajad 
ja vähemalt üks kogenud patsient või 
patsiendi esindaja kliinilise katse 
teaduslike, meditsiiniliste ja eetiliste 
aspektide läbivaatamiseks ning kes 
vastutab osalejate õiguste kaitse, ohutuse 
ja heaolu eest ning asjaomase kaitse 
avaliku kinnitamise eest;

Or. en

Muudatusettepanek 65
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „Sponsor” – üksikisik, ettevõte, asutus 
või organisatsioon, kes vastutab kliinilise 
katse algatamise ja juhtimise eest;

(13) „Sponsor” – üksikisik, ettevõte, asutus 
või organisatsioon, kes vastutab kliinilise 
katse algatamise, juhtimise ja/või 
rahastamise eest;

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2001/20/EÜ määratluse uuesti kasutuselevõtt.

Muudatusettepanek 66
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „Katses osaleja” – isik, kes osaleb 
kliinilises katses uuritava ravimi saajana 
või kontrollisikuna;

(15) „Katses osaleja” – isik, kes osaleb 
vabalt ja vabatahtlikult kliinilises katses 
uuritava ravimi saajana või kontrollisikuna;

Or. en

Muudatusettepanek 67
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 68
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) „Kõrvaltoime” – kõik 
ebasoovitavad ja tahtmatud reaktsioonid 
uuritava ravimi suhtes seoses ükskõik 
millise manustatud annusega;

Or. en

Selgitus

Uuesti kasutusele võetud määratlus eelmisest direktiivist 2001/20/EÜ.

Muudatusettepanek 69
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– katses osaleja õigused füüsilisele ja 
vaimsele puutumatusele, privaatsusele ja 
isikuandmete kaitsele vastavalt 
kohaldatavale ELi õigusaktile;

Or. ro

Muudatusettepanek 70
Marisa Matias, Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kliinilise katse vastuvõetavuse eetiline 
hinnang on positiivne;

Or. en

Muudatusettepanek 71
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– katse käigus saadud andmed on stabiilsed 
ja usaldusväärsed.

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

Or. en

Selgitus

Järgides eetikapõhimõtteid ja selleks, et minimeerida sekkumisi inimestel, on kliiniline katse 
õigustatud vaid juhul, kui sellega saadakse kvaliteetseid ja asjakohaseid andmeid.

Muudatusettepanek 72
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – alalõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Parima käibeloleva tõestatud sekkumise 
vastu on nõutavad uute ravimite 
võrdlevad kliinilised katsed.

Or. en

Muudatusettepanek 73
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Eetikakomiteede roll ja suunised

1. Liikmesriigi pädev asutus võib anda loa 
kliinilise katse tegemiseks üksnes juhul ja 
pärast seda, kui asjaomane eetikakomitee 
on andnud oma heakskiidu.
2. Komisjon avaldab ühe aasta jooksul 
liikmesriikidele suunised eetikakomiteede 
kohta, et ühtlustada menetlusi ja muuta 
katsete tegemine mitmes liikmesriigis 
lihtsamaks, kahjustamata katses osalejate 
ohutust.

Or. en

Muudatusettepanek 74
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsor esitab ühe asjaomase liikmesriigi
aruandvaks liikmesriigiks.

Liikmesriigid määravad kuue päeva 
jooksul pärast taotlustoimiku esitamist 
ühiselt aruandva liikmesriigi.

Or. en

Selgitus

The proposal makes it possible for sponsors to "cherry pick" the reporting MS, avoiding 
countries with a more critical stance, or favouring those with overburdened capacity due to 
heavy submission of files. This is aggravated by a tacit approval if assessment timelines are 
not met. MS already use cooperation platforms such as the Clinical Trials Facilitation Group 
to agree on common principles and criteria for the harmonisation of clinical trial assessment 
decisions and administrative processes. Such an established platform, may assist MS to agree 
on common selection criteria to be applied by the MSs concerned to choose the reporting MS.
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Muudatusettepanek 75
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esitatud aruandev liikmesriik selleks 
hakata ei soovi, lepib ta kokku muu 
asjaomase liikmesriigiga, et viimane 
hakkab aruandvaks liikmesriigiks. Juhul 
kui ükski asjaomane liikmesriik 
aruandvaks liikmesriigiks hakata ei soovi, 
hakkab selleks esitatud aruandev 
liikmesriik.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 76
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esitatud aruandev liikmesriik selleks 
hakata ei soovi, lepib ta kokku muu
asjaomase liikmesriigiga, et viimane 
hakkab aruandvaks liikmesriigiks. Juhul 
kui ükski asjaomane liikmesriik 
aruandvaks liikmesriigiks hakata ei soovi, 
hakkab selleks esitatud aruandev 
liikmesriik.

Kui esitatud aruandev liikmesriik selleks 
hakata ei soovi või kui aruandvaks 
liikmesriigiks soovib hakata mõni teine 
asjaomane liikmesriik, määratakse 
aruandev liikmesriik esitatud aruandva 
liikmesriigi ja asjaomaste liikmesriikide 
ühise otsusega hääletamise teel ELi 
portaalis. Aruandev liikmesriik 
määratakse nelja päeva jooksul. Juhul kui 
ükski teine väljapakutud aruandev 
liikmesriik häälteenamust ei saa või kui 
katse hõlmab ainult ühte liikmesriiki, 
hakkab aruandvaks liikmesriigiks selleks 
esitatud aruandev liikmesriik.

Or. en
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Selgitus

Määruses tuleks selgitada, et aruandva liikmesriigi määramine on esitatud aruandva 
liikmesriigi ja asjaomaste liikmesriikide ühine otsus.

Muudatusettepanek 77
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kuue päeva jooksul alates 
taotlustoimiku esitamisest teavitab esitatud 
aruandev liikmesriik sponsorit ELi portaali 
kaudu järgnevatest asjaoludest:

2. Viieteistkümne päeva jooksul alates 
taotlustoimiku nimetamisest teavitab 
asjaomane liikmesriik sponsorit ELi 
portaali kaudu järgnevatest asjaoludest:

Or. en

Selgitus

Liiga lühikesed tähtajad tekitavad ohu, et liikmesriigid ei ole võimelised hindamistoimikut 
hoolikalt läbi vaatama. Näiteks nõuab kliinilise katse kvalifitseerimine „vähesekkuvaks” 
uuringuprotokolli üksikasjalikku ja hoolikat hindamist. Vastavalt liikmesriikide omandatud 
kogemustele vabatahtliku ühtlustamismenetluse raames mitme riigi vaheliste kliiniliste katsete 
heakskiitmiseks, on väljapakutud ajakavad liiga lühikesed ja puudub paindlikkus 
liikmesriikide jaoks.

Muudatusettepanek 78
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas aruandev liikmesriik on kõnealune 
esitatud aruandev liikmesriik või mõni
muu asjaomane liikmesriik;

(a) milline asjaomane liikmesriik on 
aruandev liikmesriik;

Or. en
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Muudatusettepanek 79
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit lõikes 2 osutatud ajavahemikul 
teavitanud, peetakse taotletud kliinilist 
katset käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, taotlus 
loetakse täielikuks, kliinilist katset 
käsitatakse vähesekkuva kliinilise 
katsena, kui sponsor nii väidab, ning 
esitatud aruandev liikmesriik hakkab 
aruandvaks liikmesriigiks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See ei ole kooskõlas direktiiviga 2001/20/EÜ: direktiivi 2001/20/EÜ põhjendusega 11 ei 
nähta ette seda, et pädev asutus annab kaudse loa, kui eetikakomitee kliinilise katse poolt 
hääletanud ei ole. Selline kaudne loaandmismenetlus kahjustaks katses osalejate ohutust ja 
õigusi.

Muudatusettepanek 80
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit lõikes 2 osutatud ajavahemikul 
teavitanud, peetakse taotletud kliinilist 
katset käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, taotlus 
loetakse täielikuks, kliinilist katset 
käsitatakse vähesekkuva kliinilise katsena, 
kui sponsor nii väidab, ning esitatud 
aruandev liikmesriik hakkab aruandvaks 
liikmesriigiks.

3. Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit lõikes 2 osutatud ajavahemikul 
teavitanud, peetakse taotletud kliinilist 
katset käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, taotlus 
loetakse täielikuks ja kliinilist katset 
käsitatakse vähesekkuva kliinilise katsena, 
kui sponsor nii väidab.
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Or. en

Selgitus

Kooskõlas muudetud artikli 5 lõikega 1.

Muudatusettepanek 81
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esitatud aruandev liikmesriik leiab, et 
taotlus ei ole täielik, taotletud kliiniline 
katse ei kuulu käesoleva määruse 
reguleerimisalasse või tegemist ei ole 
vähesekkuva kliinilise katsega, kuigi 
sponsor nii väidab, teavitab ta sellest 
sponsorit ELi portaali kaudu ja annab 
sponsorile kuni kuus päeva aega 
kommentaaride esitamiseks või taotluse 
täiendamiseks ELi portaali kaudu.

Kui esitatud aruandev liikmesriik leiab, et 
taotlus ei ole täielik, taotletud kliiniline 
katse ei kuulu käesoleva määruse 
reguleerimisalasse või tegemist ei ole 
vähesekkuva kliinilise katsega, kuigi 
sponsor nii väidab, teavitab ta sellest 
sponsorit ELi portaali kaudu ja annab 
sponsorile kuni kuus päeva aega 
kommentaaride esitamiseks või taotluse 
täiendamiseks ELi portaali kaudu. 
Aruandev liikmesriik ei või esitada 
eetikaga seotud probleeme põhjendusena 
selleks, et käsitada taotlust mittetäielikuna 
või mittekuuluvana käesoleva määruse 
kohaldamisalasse.

Or. en

Selgitus

Eetikakomitee täidab olulist rolli, tagades, et liikmesriikide konkreetseid traditsioone ja 
mureküsimusi võetakse arvesse. Siiski ei tohiks eetiline küsimus aruandvas liikmesriigis 
takistada teisi asjaomaseid liikmesriike kliinilise katsega edasi minemast.

Muudatusettepanek 82
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit vastavalt lõike 2 punktidele a–d 
teavitanud kolme päeva jooksul alates 
kommentaaride või lõpetatud taotluse 
kättesaamisest, loetakse taotlus täielikuks, 
kliinilist katset peetakse käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, kliinilist 
katset käsitatakse vähesekkuva kliinilise 
katsena, kui sponsor nii väidab, ning 
esitatud aruandev liikmesriik hakkab 
aruandvaks liikmesriigiks.

Kui esitatud aruandev liikmesriik ei ole 
sponsorit vastavalt lõike 2 punktidele a–d 
teavitanud viie päeva jooksul alates 
kommentaaride või lõpetatud taotluse 
kättesaamisest, loetakse taotlus täielikuks, 
kliinilist katset peetakse käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks, kliinilist 
katset käsitatakse vähesekkuva kliinilise 
katsena, kui sponsor nii väidab.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas muudetud artikli 5 lõikega 1. Liiga lühikesed tähtajad tekitavad ohu, et 
liikmesriigid ei ole võimelised hindamistoimikut hoolikalt läbi vaatama. Näiteks nõuab 
kliinilise katse kvalifitseerimine „vähesekkuvaks” uuringuprotokolli üksikasjalikku ja hoolikat 
hindamist. Vastavalt liikmesriikide omandatud kogemustele vabatahtliku 
ühtlustamismenetluse raames mitme riigi vaheliste kliiniliste katsete heakskiitmiseks, on 
väljapakutud ajakavad liiga lühikesed ja puudub paindlikkus liikmesriikide jaoks.

Muudatusettepanek 83
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Hindamisaruanne esitatakse ELi 
portaali kaudu ning tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 84
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– kliinilise katse asjakohasus ja
vastuvõetavus, arvestades teaduse 
hetkeseisu;

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheliselt kokkulepitud põhimõte on, et kliinilise katse asjakohasuse hindamist ei saa 
eraldada katse vastuvõetavuse hindamisest. Kliinilise katse asjakohasuse ja vastuvõetavuse 
hindamine peab toimuma sõltumatult reguleerivate asutuste teaduslikust nõuandest.

Muudatusettepanek 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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, metoodikat (sealhulgas 
valimi maht ja juhuvalik, võrdlusravim ja 
näitajad) ja haigusliku seisundi 
esinemissagedust, eriti haruldaste 
haiguste puhul (mida esineb kuni viiel 
inimesel 10 000st), ja üliharuldaste 
haiguste puhul (mille esinemuskünnis ei 
ületa ühte haiget inimest 50 000 kohta);

Or. en

Selgitus

Haruldase haiguse korral seostatakse kliinilise katse tegemise raskusi kõige sagedamini iga 
haigust põdevate patsientide väikese arvuga ja nende geograafilise hajutatusega.
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Muudatusettepanek 86
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sekkumise laad normaalsete kliiniliste 
tavadega võrreldes;

– sekkumise laad võrreldes parima 
käibeloleva tõestatud sekkumisega;

Or. en

Selgitus

Väljendust „parim käibelolev tõestatud sekkumine” kasutatakse kooskõlas muudetud artikli 2 
lõikega 6 ning seda kohaldatakse tekstis läbivalt.

Muudatusettepanek 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teatud haiguste eluohtlikud ja 
invaliidsust põhjustavad tagajärjed, 
näiteks teatud haruldased ja 
üliharuldased haigused, mille jaoks on 
olemas piiratud ravivõimalused;

Or. en

Selgitus

Haruldase haiguse korral seostatakse kliinilise katse tegemise raskusi kõige sagedamini iga 
haigust põdevate patsientide väikese arvuga ja nende geograafilise hajutatusega.

Muudatusettepanek 88
Sajjad Karim
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruandev liikmesriik esitab 
hindamisaruande I osa, sealhulgas 
järelduse, sponsorile ja muudele
asjaomastele liikmesriikidele järgmiste 
ajavahemike jooksul:

Aruandev liikmesriik esitab 
hindamisaruande I osa, sealhulgas 
järelduse, sponsorile ja teistele
asjaomastele liikmesriikidele järgmiste 
ajavahemike jooksul, mis sisaldavad 
esmase hindamise, ühise hindamise ja 
lõpparuande konsolideerimise perioode:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paika panna hindamisprotsessi struktuur, kus algse 
hindamise teeb aruandev liikmesriik, kes koostab algse hindamisaruande ja jagab selle välja 
kõikidele asjaomastele liikmesriikidele. Asjaomased liikmesriigid esitavad ühises 
hindamisetapis oma kommentaarid aruandvale liikmesriigile ja teistele asjaomastele 
liikmesriikidele. See vähendab hindamisel topelttööd. Selles etapis peaksid kõik asjaomased 
liikmesriigid olema näinud kõiki kommentaare. Kehtestatakse selgem ajakava, et kõik 
liikmesriigid saaksid otsida ja käsitleda täiendavaid selgitusi. Aruandev liikmesriik peaks 
koostama lõpparuande, võttes arvesse kõiki saadud kommentaare.

Muudatusettepanek 89
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruandev liikmesriik esitab 
hindamisaruande I osa, sealhulgas 
järelduse, sponsorile ja muudele
asjaomastele liikmesriikidele järgmiste 
ajavahemike jooksul:

Aruandev liikmesriik esitab 
hindamisaruande I osa, sealhulgas 
järelduse, mis juba sisaldab asjaomase 
eetikakomitee seisukohti, sponsorile ja 
teistele asjaomastele liikmesriikidele 
järgmiste ajavahemike jooksul:

Or. en

Selgitus

Tähtaegu on vaja kohandada selleks, et anda asjaomastele asutustele aruandvas liikmesriigis 
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ja kõikidele asjaomastele liikmesriikidele aega nõuetekohaseks hindamiseks, sest asjaomastel 
liikmesriikidel palutakse esitada märkused enne, kui aruandev liikmesriik saadab oma 
hinnangu sponsorile.

Muudatusettepanek 90
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kümne päeva jooksul alates 
vähesekkuvate kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast;

(a) kümne päeva jooksul alates 
vähesekkuvate kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast; ühise hindamise 
ning asjaomaste liikmesriikide ja 
aruandva liikmesriigi konsolideerimise 
aeg ei tohi olla lühem kui viis päeva;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paika panna hindamisprotsessi struktuur, kus algse 
hindamise teeb aruandev liikmesriik, kes koostab algse hindamisaruande ja jagab selle välja 
kõikidele asjaomastele liikmesriikidele. Asjaomased liikmesriigid esitavad ühises 
hindamisetapis oma kommentaarid aruandvale liikmesriigile ja teistele asjaomastele 
liikmesriikidele. See vähendab hindamisel topelttööd. Selles etapis peaksid kõik asjaomased 
liikmesriigid olema näinud kõiki kommentaare. Kehtestatakse selgem ajakava, et kõik 
liikmesriigid saaksid otsida ja käsitleda täiendavaid selgitusi. Aruandev liikmesriik peaks 
koostama lõpparuande, võttes arvesse kõiki saadud kommentaare.

Muudatusettepanek 91
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kümne päeva jooksul alates 
vähesekkuvate kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast;

(a) kahekümne päeva jooksul alates 
vähesekkuvate kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast;
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Or. en

Selgitus

Tähtaegu on vaja kohandada selleks, et anda asjaomastele asutustele aruandvas liikmesriigis 
ja kõikidele asjaomastele liikmesriikidele aega nõuetekohaseks hindamiseks, sest asjaomastel 
liikmesriikidel palutakse esitada märkused enne, kui aruandev liikmesriik saadab oma 
hinnangu sponsorile.

Muudatusettepanek 92
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 25 päeva jooksul alates muude kui 
vähesekkuvate kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast;

(b) 25 päeva jooksul alates muude kui 
vähesekkuvate kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast; ühise hindamise 
ning asjaomaste liikmesriikide ja 
aruandva liikmesriigi konsolideerimise 
aeg ei tohi olla lühem kui kümme päeva;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paika panna hindamisprotsessi struktuur, kus algse 
hindamise teeb aruandev liikmesriik, kes koostab algse hindamisaruande ja jagab selle välja 
kõikidele asjaomastele liikmesriikidele. Asjaomased liikmesriigid esitavad ühises 
hindamisetapis oma kommentaarid aruandvale liikmesriigile ja teistele asjaomastele 
liikmesriikidele. See vähendab hindamisel topelttööd. Selles etapis peaksid kõik asjaomased 
liikmesriigid olema näinud kõiki kommentaare. Kehtestatakse selgem ajakava, et kõik 
liikmesriigid saaksid otsida ja käsitleda täiendavaid selgitusi. Aruandev liikmesriik peaks 
koostama lõpparuande, võttes arvesse kõiki saadud kommentaare.

Muudatusettepanek 93
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 25 päeva jooksul alates muude kui 
vähesekkuvate kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast;

(b) 35 päeva jooksul alates muude kui 
vähesekkuvate kliiniliste katsete 
kinnitamise kuupäevast;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 30 päeva jooksul alates uudsete 
uuritavate ravimitega tehtavate kliiniliste 
katsete kinnitamise kuupäevast.

(c) 30 päeva jooksul alates uudsete 
uuritavate ravimitega tehtavate kliiniliste 
katsete kinnitamise kuupäevast; ühise 
hindamise ning asjaomaste liikmesriikide 
ja aruandva liikmesriigi konsolideerimise 
aeg ei tohi olla lühem kui kümme päeva.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paika panna hindamisprotsessi struktuur, kus algse 
hindamise teeb aruandev liikmesriik, kes koostab algse hindamisaruande ja jagab selle välja 
kõikidele asjaomastele liikmesriikidele. Asjaomased liikmesriigid esitavad ühises 
hindamisetapis oma kommentaarid aruandvale liikmesriigile ja teistele asjaomastele 
liikmesriikidele. See vähendab hindamisel topelttööd. Selles etapis peaksid kõik asjaomased 
liikmesriigid olema näinud kõiki kommentaare. Kehtestatakse selgem ajakava, et kõik 
liikmesriigid saaksid otsida ja käsitleda täiendavaid selgitusi. Aruandev liikmesriik peaks 
koostama lõpparuande, võttes arvesse kõiki saadud kommentaare.

Muudatusettepanek 95
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 30 päeva jooksul alates uudsete 
uuritavate ravimitega tehtavate kliiniliste 
katsete kinnitamise kuupäevast.

(c) 45 päeva jooksul alates uudsete 
uuritavate ravimitega tehtavate kliiniliste 
katsete kinnitamise kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva peatüki tähenduses on 
hindamiskuupäev kuupäev, mil
hindamisaruanne sponsorile ja muudele
asjaomastele liikmesriikidele esitatakse.

Käesoleva peatüki tähenduses on 
hindamiskuupäev kuupäev, millal 
hindamisaruanne esitatakse teistele 
asjaomastele liikmesriikidele, ning 
aruandmiskuupäev on kuupäev, millal 
esitatakse lõplik hindamisaruanne 
sponsorile ja teistele asjaomastele 
liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paika panna hindamisprotsessi struktuur, kus algse 
hindamise teeb aruandev liikmesriik, kes koostab algse hindamisaruande ja jagab selle välja 
kõikidele asjaomastele liikmesriikidele. Asjaomased liikmesriigid esitavad ühises 
hindamisetapis oma kommentaarid aruandvale liikmesriigile ja teistele asjaomastele 
liikmesriikidele. See vähendab hindamisel topelttööd. Selles etapis peaksid kõik asjaomased 
liikmesriigid olema näinud kõiki kommentaare. Kehtestatakse selgem ajakava, et kõik 
liikmesriigid saaksid otsida ja käsitleda täiendavaid selgitusi. Aruandev liikmesriik peaks 
koostama lõpparuande, võttes arvesse kõiki saadud kommentaare.

Muudatusettepanek 97
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5



AM\928242ET.doc 31/67 PE506.087v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kuni hindamiskuupäevani võib 
asjaomane liikmesriik edastada aruandvale 
liikmesriigile taotlusega seotud mis tahes 
kaalutlusi. Aruandev liikmesriik võtab neid 
kaalutlusi nõuetekohaselt arvesse.

5. Kuni hindamiskuupäevani koostab ja 
edastab aruandev liikmesriik asjaomastele 
liikmesriikidele esialgse 
hindamisaruande. Asjaomane liikmesriik
võib kuni 2 päeva enne aruande esitamise 
kuupäeva edastada aruandvale 
liikmesriigile ja kõigile asjaomastele 
liikmesriikidele taotlusega seotud mis 
tahes kaalutlusi. Aruandev liikmesriik 
võtab neid kaalutlusi lõplikus 
hindamisaruandes nõuetekohaselt arvesse.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paika panna hindamisprotsessi struktuur, kus algse 
hindamise teeb aruandev liikmesriik, kes koostab algse hindamisaruande ja jagab selle välja 
kõikidele asjaomastele liikmesriikidele. Asjaomased liikmesriigid esitavad ühises 
hindamisetapis oma kommentaarid aruandvale liikmesriigile ja teistele asjaomastele 
liikmesriikidele. See vähendab hindamisel topelttööd. Selles etapis peaksid kõik asjaomased 
liikmesriigid olema näinud kõiki kommentaare. Kehtestatakse selgem ajakava, et kõik 
liikmesriigid saaksid otsida ja käsitleda täiendavaid selgitusi. Aruandev liikmesriik peaks 
koostama lõpparuande, võttes arvesse kõiki saadud kommentaare.

Muudatusettepanek 98
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kuni hindamiskuupäevani võib 
asjaomane liikmesriik edastada aruandvale 
liikmesriigile taotlusega seotud mis tahes 
kaalutlusi. Aruandev liikmesriik võtab neid 
kaalutlusi nõuetekohaselt arvesse.

5. Kuni hindamiskuupäevani võib 
asjaomane liikmesriik edastada aruandvale 
liikmesriigile taotlusega seotud mis tahes 
kaalutlusi. Aruandev liikmesriik võtab neid 
kaalutlusi lõplikus hindamisaruandes 
nõuetekohaselt arvesse ja dokumenteerib 
need hindamisaruandes. Kui aruandva 
liikmesriigi hindamisaruanne kaldub 
asjaomaste liikmesriikide kaalutlustest 
kõrvale, tuleb sellise kõrvalekaldumise 
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põhjused hindamisaruandes märkida.

Or. en

Selgitus

Kuna hindamisaruande I osas käsitletakse tähtsamaid eetikaga seotud aspekte, mida vastavalt 
põhjendustele 6 ja 12 reguleerivad asjaomased liikmesriigid ise, oleks eelistatav kõikide 
hindamisaruande I osaga seotud asjaomaste liikmesriikide konsensuslik otsusetegemine. Kui 
aruandev liikmesriik kaldub oma hindamisaruandes asjaomaste liikmesriikide kaalutlustest 
kõrvale, tuleb sellise kõrvalekaldumise põhjuseid hindamisaruandes selgitada.

Muudatusettepanek 99
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Aruandev liikmesriik võib samuti 
pikendada lõigetes 4 ja 6 a osutatud aega 
veel 60 päeva võrra katsete puhul, mis 
hõlmavad uudseid ravimeid või muid 
uudseid ravimeetodeid, et konsulteerida 
eksperdikomiteedega.

Or. en

Selgitus

Kõikide katsekategooriate puhul on sätestatud vajaduse korral eksperdiarvamuse hankimine 
hindamisprotsessi tarbeks, nagu see oli kättesaadav kliiniliste katsete direktiivi artikli 9 
alusel.

Muudatusettepanek 100
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ainult aruandev liikmesriik võib 
kinnitamise kuupäeva ja hindamise

Ainult aruandev liikmesriik võib 
kinnitamise kuupäeva ja aruande
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kuupäeva vahele jääval ajavahemikul 
nõuda sponsorilt lisaselgitusi, võttes 
arvesse lõikes 5 osutatud kaalutlusi.

kuupäeva vahele jääval ajavahemikul 
nõuda sponsorilt lisaselgitusi, võttes 
arvesse lõikes 5 osutatud kaalutlusi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paika panna hindamisprotsessi struktuur, kus algse 
hindamise teeb aruandev liikmesriik, kes koostab algse hindamisaruande ja jagab selle välja 
kõikidele asjaomastele liikmesriikidele. Asjaomased liikmesriigid esitavad ühises 
hindamisetapis oma kommentaarid aruandvale liikmesriigile ja teistele asjaomastele 
liikmesriikidele. See vähendab hindamisel topelttööd. Selles etapis peaksid kõik asjaomased 
liikmesriigid olema näinud kõiki kommentaare. Kehtestatakse selgem ajakava, et kõik 
liikmesriigid saaksid otsida ja käsitleda täiendavaid selgitusi. Aruandev liikmesriik peaks 
koostama lõpparuande, võttes arvesse kõiki saadud kommentaare.

Muudatusettepanek 101
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste lisaselgituste saamise eesmärgil 
võib aruandev liikmesriik lõikes 4 osutatud 
ajavahemiku peatada kuni kümneks
päevaks vähesekkuvate kliiniliste katsete 
puhul ning kuni kahekümneks päevaks 
muude kui vähesekkuvate kliiniliste katsete 
puhul.

Kõnealuste lisaselgituste saamise eesmärgil 
võib aruandev liikmesriik lõikes 4 osutatud 
ajavahemikku pikendada kuni 
kahekümneks päevaks vähesekkuvate 
kliiniliste katsete puhul ning kuni 
kolmekümneks päevaks muude kui 
vähesekkuvate kliiniliste katsete puhul.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paika panna hindamisprotsessi struktuur, kus algse 
hindamise teeb aruandev liikmesriik, kes koostab algse hindamisaruande ja jagab selle välja 
kõikidele asjaomastele liikmesriikidele. Asjaomased liikmesriigid esitavad ühises 
hindamisetapis oma kommentaarid aruandvale liikmesriigile ja teistele asjaomastele 
liikmesriikidele. See vähendab hindamisel topelttööd. Selles etapis peaksid kõik asjaomased 
liikmesriigid olema näinud kõiki kommentaare. Kehtestatakse selgem ajakava, et kõik 
liikmesriigid saaksid otsida ja käsitleda täiendavaid selgitusi. Aruandev liikmesriik peaks 
koostama lõpparuande, võttes arvesse kõiki saadud kommentaare.
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Muudatusettepanek 102
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lisaselgituste saamisel on 
hindamisaruande I osa esitamiseks 
jäänud vähem kui kolm päeva
vähesekkuvate kliiniliste katsete puhul ja
vähem kui viis päeva muude kui 
vähesekkuvate kliiniliste katsete puhul, 
pikendatakse ajavahemikke vastavalt 
kolme ja viie päevani.

Lisaselgituste saamise korral esitavad 
asjaomased liikmesriigid kuni kaks päeva
enne aruande esitamise tähtaega mis 
tahes kaalutlused aruandvale 
liikmesriigile. Aruandev liikmesriik võtab
neid kaalutlusi lõplikus 
hindamisaruandes arvesse. Asjaomaste 
liikmesriikide ja aruandva liikmesriigi 
poolse lisaselgituste ühise hindamise ja 
konsolideerimise aeg ei tohi 
vähesekkuvate katsete puhul olla lühem 
kui viis päeva ja muude kui vähesekkuvate 
kliiniliste katsete puhul olla lühem kui 
kümme päeva.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paika panna hindamisprotsessi struktuur, kus algse 
hindamise teeb aruandev liikmesriik, kes koostab algse hindamisaruande ja jagab selle välja 
kõikidele asjaomastele liikmesriikidele. Asjaomased liikmesriigid esitavad ühises 
hindamisetapis oma kommentaarid aruandvale liikmesriigile ja teistele asjaomastele 
liikmesriikidele. See vähendab hindamisel topelttööd. Selles etapis peaksid kõik asjaomased 
liikmesriigid olema näinud kõiki kommentaare. Kehtestatakse selgem ajakava, et kõik 
liikmesriigid saaksid otsida ja käsitleda täiendavaid selgitusi. Aruandev liikmesriik peaks 
koostama lõpparuande, võttes arvesse kõiki saadud kommentaare.

Muudatusettepanek 103
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Sponsor võib omaalgatuslikult taotluse 
sisu muuta ainult kinnitamise kuupäeva ja 
hindamise kuupäeva vahele jääval 
ajavahemikul ning ainult nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel. Sellisel juhul võib 
aruandev liikmesriik taotluse sisusse 
tehtava muudatuse ulatusest sõltuvalt 
peatada lõikes 4 osutatud ajavahemiku kuni 
60 päevaks.

7. Sponsor võib omaalgatuslikult taotluse 
sisu muuta ainult kinnitamise kuupäeva ja 
aruande kuupäeva vahele jääval 
ajavahemikul ning ainult nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel. Sellisel juhul võib 
aruandev liikmesriik taotluse sisusse 
tehtava muudatuse ulatusest sõltuvalt 
peatada lõikes 4 osutatud ajavahemiku kuni 
60 päevaks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paika panna hindamisprotsessi struktuur, kus algse 
hindamise teeb aruandev liikmesriik, kes koostab algse hindamisaruande ja jagab selle välja 
kõikidele asjaomastele liikmesriikidele. Asjaomased liikmesriigid esitavad ühises 
hindamisetapis oma kommentaarid aruandvale liikmesriigile ja teistele asjaomastele 
liikmesriikidele. See vähendab hindamisel topelttööd. Selles etapis peaksid kõik asjaomased 
liikmesriigid olema näinud kõiki kommentaare. Kehtestatakse selgem ajakava, et kõik 
liikmesriigid saaksid otsida ja käsitleda täiendavaid selgitusi. Aruandev liikmesriik peaks 
koostama lõpparuande, võttes arvesse kõiki saadud kommentaare.

Muudatusettepanek 104
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) V peatükis sätestatud teadvat 
nõusolekut käsitlevate nõuete järgmine;

(a) V peatükis sätestatud kastes osalejate 
kaitset ja teadvat nõusolekut käsitlevate 
nõuete järgmine;

Or. en

Selgitus

Vastavalt põhjendustele 6 ja 12 reguleerivad eetikaga aspekte asjaomased liikmesriigid. 
Eetilisuse hindamise piiramine ainult teadva nõusoleku menetluse kontrollimisega pärsib 
liikmesriikide subsidiaarsust ja takistab katses osaleja kaitset.
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Muudatusettepanek 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vastavus riiklike eetikaalaste 
õigusaktide sätetele;

Or. en

Selgitus

Eetikakomiteede roll ei olnud komisjoni ettepanekus eriti selgelt määratletud. On vaja 
selgitada, et kliinilise katse lubamiseks vajalik hindamine hõlmab ka eetikaga seotud aspekte.

Muudatusettepanek 106
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga asjaomane liikmesriik viib 
hindamise lõpule kümne päeva jooksul 
alates kinnitamise kuupäevast. Mõjuvatel 
põhjustel võib asjaomane liikmesriik nõuda 
sponsorilt lisaselgitusi 1 lõikes osutatud 
aspektide kohta ainult nimetatud 
ajavahemikul.

2. Iga asjaomane liikmesriik viib 
hindamise lõpule kahekümne päeva 
jooksul alates kinnitamise kuupäevast. 
Mõjuvatel põhjustel võib asjaomane 
liikmesriik nõuda sponsorilt lisaselgitusi 1 
lõikes osutatud aspektide kohta ainult 
nimetatud ajavahemikul.

Or. en

Selgitus

Vaja on pikemaid tähtaegu, et anda asjaomastele liikmesriikidele, kaasa arvatud nende 
eetikakomiteedele, piisavalt aega nõuetekohaseks hindamiseks. Lisaks, kui asjaomane 
liikmesriik ei esita oma arvamust loataotluse II osa kohta õigeaegselt, siis on kaalukam I osa 
hinnang (mille andis aruandev liikmesriik), mis välistab asjaomase liikmesriigi võimaluse 
keelduda kliinilise katse lubamisest oma territooriumil II osa analüüsi põhjal (millega 
jäetakse arvestamata olulised eetilisuse aspektid).
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Muudatusettepanek 107
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamine toimub üheainsa otsusega 
kümne päeva jooksul alates hindamise 
kuupäevast või hindamise viimasest 
päevast vastavalt artiklile 7 olenevalt 
sellest, kumb on hilisem.

Teavitamine toimub üheainsa otsusega, mis 
juba sisaldab asjaomase eetikakomitee 
seisukohti, kümne päeva jooksul alates 
hindamise kuupäevast või hindamise 
viimasest päevast vastavalt artiklile 7 
olenevalt sellest, kumb on hilisem.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui asjaomane liikmesriik ei ole vastavalt 
teise lõigu punktile a tehtud järeldusega 
nõus, edastab ta teabe mittenõustumise 
kohta koos üksikasjaliku põhjendusega, 
milles on lähtutud teaduslikest ja sotsiaal-
majanduslikest argumentidest, ning 
põhjenduse kokkuvõtte ELi portaali kaudu 
komisjonile, kõikidele liikmesriikidele ja 
sponsorile.

Kui asjaomane liikmesriik ei ole vastavalt 
teise lõigu punktile a tehtud järeldusega 
nõus, edastab ta teabe mittenõustumise 
kohta koos üksikasjaliku põhjendusega, 
milles on lähtutud teaduslikest ja sotsiaal-
majanduslikest argumentidest, ning 
põhjenduse kokkuvõtte ELi portaali kaudu 
komisjonile, kõikidele liikmesriikidele ja 
sponsorile. Liikmesriik ei või esitada 
eetikaga seotud probleeme põhjendusena.

Or. en

Selgitus

Eetikakomiteed täidavad olulist rolli, tagades, et liikmesriikide konkreetseid traditsioone ja 
mureküsimusi võetakse arvesse. Siiski ei tohiks eetikaga seotud küsimus ühes liikmesriigis 
takistada teisi asjaomaseid liikmesriike kliinilise katsega edasi minemast.
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Muudatusettepanek 109
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit oma otsusest teavitanud lõikes 1 
osutatud ajavahemikel, käsitatakse 
järeldust hindamisaruande I osa kohta 
asjaomase liikmesriigi otsusena kliinilise 
katse loa taotlemise kohta.

4. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit oma otsusest teavitanud lõikes 1 
osutatud ajavahemikel, käsitatakse 
järeldust hindamisaruande I osa kohta 
asjaomase liikmesriigi otsusena kliinilise 
katse loa taotlemise kohta, tingimusel et 
seda käsitati vastavalt artikli 5 lõikele 2 
vähesekkuva kliinilise katsena.

Or. en

Selgitus

Kliiniliste katsete vaikiva heakskiitmisega käesoleva lõike alusel (üksnes loataotluse I osa 
põhjal) kaasneb katses osalejatele suurem risk ja seepärast peaks selline heakskiitmine 
piirduma ainult vähesekkuvate kliiniliste katsetega.

Muudatusettepanek 110
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Käesoleva artikli alusel ei nõua 
asjaomased liikmesriigid sponsorilt pärast 
hindamiskuupäeva möödumist lisaselgitusi.

Or. en

Selgitus

Teksti selguse huvides saavad liikmesriigid siiski nõuda sponsorilt selgitusi hiljem, näiteks 
pärast jälgimiskohustuste täitmist.
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Muudatusettepanek 111
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et hindamise teeb 
ühiselt mõistlik hulk inimesi, kellel on 
ühiselt vajalik kvalifikatsioon ja kogemus. 
Lisaks võetakse arvesse asjaomase 
eetikakomitee seisukohta.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 sõltumatu 
eetikakomitee arvamust.

Or. es

Muudatusettepanek 113
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsori nõudmisel piirdub kliinilise katse 
loataotlus, selle hindamine ja vastav otsus
hindamisaruande I osaga hõlmatud 
aspektidega.

Sponsori nõudmisel piirdub kliinilise katse 
loataotlus hindamisaruande I osaga 
hõlmatud aspektidega.
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Or. en

Muudatusettepanek 114
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamisaruande I osaga hõlmatud 
aspektide kohta tehtud otsusest teavitamise 
järel võib sponsor taotleda luba, mis 
piirdub hindamisaruande II osaga hõlmatud 
aspektidega. Sellisel juhul hinnatakse 
taotlust vastavalt artiklile 7 ja asjaomane 
liikmesriik teeb teatavaks oma otsuse 
hindamisaruande II osa kohta vastavalt 
artiklile 8.

Hindamisaruande I osaga hõlmatud 
aspektide kohta tehtud otsusest teavitamise 
järel taotleb sponsor luba, mis piirdub 
hindamisaruande II osaga hõlmatud 
aspektidega. Sellisel juhul hinnatakse 
taotlust vastavalt artiklile 7 ja asjaomane 
liikmesriik teeb teatavaks oma otsuse 
hindamisaruande II osa kohta vastavalt 
artiklile 8. Kui loataotluse I või II osa 
kohta heakskiitu ei anta, jäetakse 
kliinilise katse loataotlus rahuldamata.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku tekstis tehakse taotlustoimiku II osa valikuliseks, kuna sponsor „võib taotleda” 
(või mitte) II osa alla kuuluvat luba. Kui sponsor otsustab seda mitte taotleda, siis põhineks 
otsus ainult I osa analüüsil. See jätaks hindamisest välja olulised eetilisuse aspektid, mida 
käsitletakse II osas, ja see on lubamatu. Fragment lisati õigusliku selguse huvides.

Muudatusettepanek 115
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolev peatükk ei piira sponsorile antud 
võimalust pärast loa andmisest keeldumist 
või taotluse tagasivõtmist esitada loataotlus 
mis tahes liikmesriigile. Kõnealust taotlust 
käsitatakse uuesti esitatud loataotlusena.
Sellega koos tuleb esitada kõik eelnevad 
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tegemiseks. hindamisaruanded, asjaomaste 
liikmesriikide kaalutlused ning selles 
tuleb välja tuua muudatused või 
põhjendused, mis õigustavad 
taotlustoimiku uuesti esitamist.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku kohaselt lubaks see sponsoritel oma soovi järgi valida kõige sallivamad 
liikmesriigid, eriti kui algsesse taotlusse kaasatud liikmesriik võis pidada kliinilise katse 
teaduslikku põhjendust küsitavaks. Nõue, et taotluse uuesti esitamisel tuleb kaasa panna kõik 
selle eelnevad dokumendid, on peamine selleks, et vältida asjatud bürokraatlikku koormust ja 
topelttööd.

Muudatusettepanek 116
Paul Rübig

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 mis tahes 
liikmesriigis ainult pärast loa andmise 
esialgse otsuse teatavakstegemise 
kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Sponsoritel peaks olema õigus pärast seda, kui üks asjaomane liikmesriik on esimeses voorus 
vastu võtnud otsuse katset lubada, laiendada mitut riiki hõlmavat kliinilist katset veel teistele 
liikmesriikidele. See parandaks selliste kliiniliste katsete läbiviimist.

Muudatusettepanek 117
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähesekkuvate kliiniliste katsete puhul 
25 päeva alates lõikes 1 osutatud taotluse 
esitamise kuupäevast;

(a) vähesekkuvate kliiniliste katsete puhul 
10 päeva alates lõikes 1 osutatud taotluse 
esitamise kuupäevast;

Or. en

Selgitus

Aeg, mis on ette nähtud selleks, et veel teised liikmesriigid saaksid küsimusi esitada, peaks 
olema kooskõlastatud algse menetlusega, et tagada uue liikmesriigi tõhus lisamine. Taotluse 
esitamise ja otsuse tegemise vaheline ajastus peab olema ühitatav.

Muudatusettepanek 118
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muude kui vähesekkuvate kliiniliste 
katsete puhul 35 päeva alates lõikes 1 
osutatud taotluse esitamise kuupäevast;

(b) muude kui vähesekkuvate kliiniliste 
katsete puhul 25 päeva alates lõikes 1 
osutatud taotluse esitamise kuupäevast;

Or. en

Muudatusettepanek 119
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) uudsete ravimitega tehtavate kliiniliste 
katsete puhul 40 päeva alates lõikes 1 
osutatud taotluse esitamise kuupäevast.

(c) uudsete ravimitega tehtavate kliiniliste 
katsete puhul 30 päeva alates lõikes 1 
osutatud taotluse esitamise kuupäevast.

Or. en
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Selgitus

Aeg, mis on ette nähtud selleks, et veel teised liikmesriigid saaksid küsimusi esitada, peaks 
olema kooskõlastatud algse menetlusega, et tagada uue liikmesriigi tõhus lisamine. Taotluse 
esitamise ja otsuse tegemise vaheline ajastus peab olema ühitatav.

Muudatusettepanek 120
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) eetikakomitee keeldumine kliinilise 
katse läbiviimise heakskiitmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 1 osutatud taotluse esitamise 
kuupäeva ning lõikes 3 osutatud vastava 
ajavahemiku vahelisel ajal võib uus 
asjaomane liikmesriik edastada 
aruandvale liikmesriigile taotlusega seotud 
mis tahes kaalutlusi.

5. Asjaomane lisanduv liikmesriik võib 
edastada lõikes 3 sätestatud ajakava sees 
alates lõikes 1 osutatud esitamise
kuupäevast aruandvale liikmesriigile kõik 
oma kaalutlused taotluse I osa kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ainult aruandev liikmesriik võib lõikes 1 
osutatud taotluse esitamise kuupäeva ning 
lõikes 3 osutatud vastava ajavahemiku 
vahelisel ajal nõuda sponsorilt lisaselgitusi 
hindamisaruande I osa kohta, võttes 
arvesse lõikes 5 osutatud kaalutlusi.

Ainult aruandev liikmesriik võib lõikes 5
täpsustatud ajakava piires nõuda 
sponsorilt lisaselgitusi hindamisaruande I 
osa kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 123
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nelja päeva jooksul alates 
taotlustoimiku esitamisest teavitab 
aruandev liikmesriik sponsorit ELi portaali 
kaudu järgnevatest asjaoludest:

2. Kümne päeva jooksul alates 
taotlustoimiku esitamisest teavitab 
aruandev liikmesriik sponsorit ELi portaali 
kaudu järgnevatest asjaoludest:

Or. en

Selgitus

Liiga lühikesed tähtajad tekitavad ohu, et liikmesriigid ei ole võimelised hindamistoimikut 
hoolikalt läbi vaatama. Näiteks nõuab kliinilise katse kvalifitseerimine „vähesekkuvaks” 
uuringuprotokolli üksikasjalikku ja hoolikat hindamist.

Muudatusettepanek 124
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga asjaomane liikmesriik teatab sponsorile 
ELi portaali kaudu, kas olulise muudatuse 
tegemiseks on luba antud, kas luba on 

Iga asjaomane liikmesriik teatab sponsorile 
ELi portaali kaudu, kas olulise muudatuse 
tegemiseks on luba antud, kas luba on 
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antud teatud tingimustel või kas loa 
andmisest keeldutakse.

antud teatud tingimustel või kas loa 
andmisest keeldutakse. Teavitamine 
toimub viieteistkümne päeva jooksul 
alates hindamiskuupäevast üheainsa 
otsusega, mis juba hõlmab asjaomase 
eetikakomitee seisukohti.

Or. en

Muudatusettepanek 125
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) eetikakomitee keeldumine kliinilise 
katse läbiviimise heakskiitmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 126
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamine toimub üheainsa otsusega 
kümne päeva jooksul alates kinnitamise 
kuupäevast.

Teavitamine toimub viieteistkümne päeva 
jooksul alates kinnitamiskuupäevast 
üheainsa otsusega, mis juba hõlmab 
asjaomase eetikakomitee seisukohti.

Or. en

Muudatusettepanek 127
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit oma otsusest lõikes 5 ja lõikes 6 
määratud ajavahemikel teavitanud, 
käsitatakse olulist muudatust lubatuna.

7. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit oma otsusest lõikes 5 ja lõikes 6 
määratud ajavahemikel teavitanud, 
käsitatakse olulist muudatust lubatuna, 
tingimusel et katset käsitati vastavalt 
artikli 5 lõikele 2 vähesekkuva kliinilise 
katsena.

Or. en

Selgitus

Kliinilise katse olulise muudatuse vaikiva heakskiitmisega käesoleva lõike alusel kaasneb 
suurem risk katses osalejatele ja seepärast peaks selline heakskiitmine piirduma ainult 
vähesekkuvate kliiniliste katsetega.

Muudatusettepanek 128
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga asjaomane liikmesriik hindab oma 
territooriumit silmas pidades 
hindamisaruande II osaga hõlmatud olulise 
muudatuse aspekte kümne päeva jooksul 
alates kinnitamise kuupäevast.

1. Iga asjaomane liikmesriik hindab oma 
territooriumit silmas pidades 
hindamisaruande II osaga hõlmatud olulise 
muudatuse aspekte viieteistkümne päeva 
jooksul alates kinnitamise kuupäevast 
artikli 7 lõikes 1 osutatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 129
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamine toimub üheainsa otsusega 
kümne päeva jooksul alates hindamise 
kuupäevast või hindamise viimasest 
päevast vastavalt artiklile 22 olenevalt 
sellest, kumb on hilisem.

Teavitamine toimub üheainsa otsusega, mis 
juba sisaldab asjaomase eetikakomitee 
seisukohti, viieteistkümne päeva jooksul 
alates hindamise kuupäevast või hindamise 
viimasest päevast vastavalt artiklile 22 
olenevalt sellest, kumb on hilisem.

Or. en

Muudatusettepanek 130
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) eetikakomitee keeldumine kliinilise 
katse läbiviimise heakskiitmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 131
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit oma otsusest teavitanud lõikes 1 
osutatud aja jooksul, käsitatakse järeldust 
hindamisaruande I osaga hõlmatud 
aspektide olulise muutmise kohta 
asjaomase liikmesriigi otsusena olulise 
muudatuse tegemiseks loa taotlemise 
kohta.

4. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
sponsorit oma otsusest teavitanud lõikes 1 
osutatud aja jooksul, käsitatakse järeldust 
hindamisaruande I osaga hõlmatud 
aspektide olulise muutmise kohta 
asjaomase liikmesriigi otsusena olulise 
muudatuse tegemiseks loa taotlemise 
kohta, tingimusel et see piirdub vastavalt 
artikli 5 lõikele 2 vähesekkuva kliinilise 
katsega.
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Or. en

Selgitus

Kliinilise katse olulise muudatuse vaikiva heakskiitmisega käesoleva lõike alusel kaasneb 
suurem risk katses osalejatele ja seepärast peaks selline heakskiitmine piirduma ainult 
vähesekkuvate kliiniliste katsetega.

Muudatusettepanek 132
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa taotlemiseks üldise tehnilise 
dokumentatsiooni osana esitatud 
kliinilised andmed peavad olema saadud 
registreeritud kliinilistest katsetest, mis 
vastavad nõuetekohaselt käesoleva 
määruse sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 133
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 85 volitatakse 
komisjoni võtma vastu delegeeritud 
õigusakte I ja II lisa muutmiseks, et 
kohandada need tehnika arenguga või võtta 
arvesse ülemaailmset regulatiivset arengut.

Kooskõlas artikliga 85 volitatakse 
komisjoni võtma vastu delegeeritud 
õigusakte I ja II lisa täiendamiseks, et 
kohandada need tehnika arenguga või võtta 
arvesse ülemaailmset regulatiivset arengut.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse huvides.
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Muudatusettepanek 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 a
Üldsuse juurdepääs uuringuaruannetele 
Üldsusele tagatakse vaba ja kerge 
juurdepääs Euroopa Ravimiameti 
andmebaasides hoitavatele kliinilistele 
andmetele ja eelkõige kliiniliste uuringute 
aruannetele. Selleks lisatakse kliiniliste 
katsete kliinilise uuringu aruandesse 
hüperlink.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui katses osalejal tuleb anda oma 
nõusolek kliiniliseks katseks, peaks tal 
olema valikuvõimalus anda raviasutusele 
oma laiaulatuslik nõusolek selleks, et 
tema andmeid kasutatakse pärast 
kliinilise katse lõppu ajaloo-, statistika-
või teadusuurimustes, ning see nõusolek 
igal ajal tagasi võtta.

Or. en

Selgitus

Kui patsient registreeritakse kliinilisse katsesse, palutakse tal alla kirjutada vormile, kus ta 
annab oma teadva nõusoleku üksnes katse kestuse ajaks ja ulatuses. Pärast katse lõppu ei saa 
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täiendavaid järelmeetmete andmeid kasutada, isegi mitte teadusuuringutes, ilma et teadlane 
hangiks selleks täiendavad nõusolekud. Algse nõusoleku raames peaks olema patsiendil 
võimalik valida laiaulatuslik nõusolek, millega tema andmeid oleks lubatud raviasutuse 
korraldusel kasutada tulevastes teadusuuringutes. 

Muudatusettepanek 136
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui katses osalejal tuleb anda oma 
nõusolek kliiniliseks katseks, peaks tal 
olema võimalik anda raviasutustele oma 
laiaulatuslik nõusolek selleks, et tema 
andmeid saaks kasutada ajaloo-, 
statistika- või teadusuurimustes, ning see 
nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 138
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vastavuses eetikapõhimõtetega.

Muudatusettepanek 139
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) uuringuprotokolli on kinnitanud 
eetikakomitee, kes on asjaomase haiguse 
alal asjatundja.

Or. en
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Muudatusettepanek 140
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) uuringuprotokolli on kinnitanud 
eetikakomitee, kes on pediaatria alal 
asjatundja, või olles küsinud eksperdi nõu 
pediaatria valdkonna kliinilistes, eetika ja 
psühhosotsiaalsetes küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse positiivsete ja/või 
negatiivsete tulemuste kokkuvõtte ühe 
aasta jooksul pärast kliinilise katse 
lõpetamist või pärast ravimtoote 
väljaarendamise lõpetamist, nagu on 
sätestatud III a lisas. Kuni tulemuste 
kokkuvõtte avaldamiseni kooskõlas 
käesoleva lõike sätetega, on see 
kättesaadav ainult asjaomase liikmesriigi 
pädevatele asutustele.

Or. en

Selgitus

Tulemuste kokkuvõtte sisu tuleks üksikasjalikumalt täpsustada. Selleks tehakse ettepanek 
koostada uus lisa, milles on sätestatud nõuded esitatava kokkuvõtte sisule. Samuti tuleks 
selgitada, et pärast tuleb esitada ja avaldada mõlemad: nii positiivsed kui ka negatiivsed 
tulemused.
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Muudatusettepanek 142
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sponsor esitab ühe aasta jooksul pärast 
kliinilise katse lõpetamist või katse 
katkestamist ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse nii positiivsete kui ka 
negatiivsete tulemuste ammendava
kokkuvõtte. See ammendav kokkuvõte 
kirjeldab selgelt ja üheselt 
uuringumeetodeid ja uuringu käiku ning 
sisaldab nii lähteandmeid kui ka 
anonüümseks muudetud 
patsiendiandmeid.

Or. en

Selgitus

Kliinilise katse kokkuvõtted, nagu on kirjeldatud komisjoni algses ettepanekus, ei ole selgelt 
määratletud ja võib juhtuda, et need ei sisalda piisavalt teavet või andmikke selleks, et need 
oleksid kasulikud.

Muudatusettepanek 143
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sponsor esitab ühe aasta jooksul pärast 
kliinilise katse lõpetamist ELi andmebaasi 
jaoks kliinilise katse tulemuste kokkuvõtte, 
kliinilise uuringu aruande ja täisandmiku 
kliinilise katse andmetest. Need elemendid 
tehakse ELi andmebaasi kaudu avalikult 
kättesaadavaks.
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Or. en

Selgitus

Töötlemata kliiniliste andmete kujul kliiniliste katsete tulemuste ja kliiniliste uuringute 
aruannete mitteavaldamine pärsib teaduslikke teadmisi, tekitab eelarvamuslikku avaldamist 
(negatiivseid tulemusi ei avaldata), ebatäpset arusaama ravimi toimest ja asjatut topelttööd 
kliinilistes katsetes. Kliinilise uuringu aruanded on juba kliiniliste katsete juures ette nähtud 
ja need ei ole halduslik lisakoormus. Kliiniliste uuringute aruanded ei sisalda patsiendi 
isikuandmeid (on anonüümseks tehtud) ega konfidentsiaalset äriinfot.

Muudatusettepanek 144
Marisa Matias, Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse tulemuste kokkuvõtte ühe 
aasta jooksul pärast kliinilise katse 
lõpetamist, olenemata sellest, kas 
tulemused on positiivsed või negatiivsed 
või lahtised.

Or. en

Muudatusettepanek 145
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et kaitsta isikuandmeid ning 
konfidentsiaalset äriinfot ja artikli 78 
lõike 3 sätete alla kuuluvat teavet, 
avalikustatakse müügiloa saamiseks 
tehtud kliiniliste katsete tulemuste 
kokkuvõte 30 päeva jooksul pärast 
müügiloa kuupäeva või, tootearenduse 
lõpetamise korral, ühe aasta jooksul 
pärast kliinilise katse lõppu.

Or. en

Selgitus

Kliiniliste katsete tulemused tuleks avalikustada õigeaegselt. Avalikustamine peaks 
võimaldama teavitada üldsust, patsiente ja teadlasi kliinilise katse järeldustest, pärssimata 
Euroopa meditsiiniuuringute konkurentsivõimet. Nende tulemuste avalikustamise aeg on 
tähtis selleks, et vältida ebaausat konkurentsi, mis võiks kahjustada Euroopa 
meditsiiniuuringute konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 147
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tuleb vältida tähtajatute ajutiste peatamiste kasutamist, tegeliku eesmärgiga takistada 
andmete üldsusele kättesaadavaks tegemist.

Muudatusettepanek 148
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 85 eesmärgiga muuta III a lisa, et 
kohandada neid teaduse või ülemaailmse 
reguleeriva raamistiku arenguga.

Or. en

Selgitus

Tulemuste kokkuvõtte kohandamiseks vastavalt teaduse või ülemaailmse reguleeriva 
raamistiku arengule on vaja paindlikkust.

Muudatusettepanek 149
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Uurija teatab sponsorile viivitamata 
tõsistest kõrvalnähtudest, välja arvatud 
juhul, kui uuringuplaanis on sätestatud 
teatavad kõrvalnähud, millest ei ole vaja 

2. Uurija teatab sponsorile, Euroopa 
Ravimiametile ja asjaomase liikmesriigi 
pädevale asutusele viivitamata tõsistest 
kõrvalnähtudest, välja arvatud juhul, kui 
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teatada. Uurija registreerib kõik tõsised 
kõrvalnähud. Vajaduse korral esitab uurija 
sponsorile järelmeetmete aruande.

uuringuplaanis on sätestatud teatavad 
kõrvalnähud, millest ei ole vaja teatada. 
Uurija registreerib kõik tõsised 
kõrvalnähud. Vajaduse korral esitab uurija 
sponsorile järelmeetmete aruande.

Or. en

Selgitus

Uuringu läbiviija peaks teatama tõsistest kõrvalnähtudest asjaomasele liikmesriigile, et 
vältida lubamatuid viivitusi otsusetegemises, eriti kui on vaja võtta kiireloomulisi ohutuse 
kaitse meetmeid, näiteks katse enneaegselt lõpetada.

Muudatusettepanek 150
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kogu kliinilise katsega seotud teave 
salvestatakse, seda töödeldakse, 
käideldakse ja säilitatakse nii, et selle kohta 
saab täpselt aru anda, seda tõlgendada ja 
kontrollida, kuid samas oleks katses 
osalejaid käsitlevate andmete 
konfidentsiaalsus kaitstud vastavalt 
isikuandmete töötlemise valdkonnas 
kohaldatavatele õigusaktidele, kergesti 
otsitavate kliinilise uuringu aruannetega, 
mis on avalikult kättesaadavad sidusalt 
veebis.

Or. en

Selgitus

Uuringutest saadud tõenditest nähtub, et kliiniliste uuringute aruannete väljajätmine 
süstemaatilistest läbivaatamistest toob kaasa tõendite baasi ebatäielikkuse ja erapoolikud 
järeldused sekkumise mõju kohta.
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Muudatusettepanek 151
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mõned pikaajalised kahjulikud ravimireaktsioonid, nagu vähktõbi või teratogeensus, 
ilmnevad alles pärast paljusid aastaid kasutamist ja võivad isegi ulatuda ühest patsientide 
põlvkonnast kaugemale.

Muudatusettepanek 152
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kliinilise katse peatoimikut arhiveeritakse 
vähemalt 50 aastat pärast kliinilise katse 
lõppu, koos kogu teabega, mis on 
arhiveeritud elektroonilisel kujul ja mida 
hoitakse määramata ajaks tingimusega, et 
kõik elektroonilisel kujul isikuandmed 
kõrvaldatakse 50 aasta möödudes.

Or. en
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Selgitus

Mõned pikaajalised ravimi kõrvaltoimed nagu vähk või teratogeensus ilmnevad alles 
aastakümnetepikkuse kasutamise järel, ulatudes mõnikord isegi patsientide ühest põlvkonnast 
kaugemale, nagu dietüülstilbesterooli (DES) katastroof 1950.–1970. aastatel.

Muudatusettepanek 153
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsor võib delegeerida mõne või kõik 
oma ülesanded eraisikule, ettevõttele, 
asutusele või organisatsioonile. Selline 
delegeerimine ei piira sponsori vastutust.

Sponsor võib delegeerida mõne või kõik 
oma logistikaülesanded eraisikule, 
ettevõttele, asutusele või organisatsioonile. 
Selline delegeerimine ei piira sponsori 
teaduslikku ja eetilist vastutust.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse huvides.

Muudatusettepanek 154
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik kehtestab riikliku 
hüvitamismehhanismi kahju hüvitamiseks, 
nagu on osutatud artiklis 72.

1. Liikmesriik kehtestab riikliku 
hüvitamismehhanismi kahju hüvitamiseks, 
nagu on osutatud artiklis 72. Seda 
rahastatakse tasudest ja selleks ei 
kasutata riigiraha.

Or. en
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Muudatusettepanek 155
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikliku hüvitamismehhanismi 
kasutamine on tasuta, kui loataotluse 
esitamisel kliinilise katse jaoks ei olnud 
objektiivsetel põhjustel kavas kasutada 
seda kliinilist katset ravimi müügiloa 
taotlemisel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 156
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi muude kliiniliste katsete puhul võib 
riikliku hüvitamismehhanismi kasutamise 
eest nõuda tasu. Liikmesriik kehtestab 
tasu suuruse lähtudes mittetulunduslikest 
eesmärkidest ning võttes arvesse kliinilise 
katsega seotud riski, võimalikku kahju ja 
selle tõenäosust.

Riikliku hüvitamismehhanismi kasutamise 
eest võetakse tasu, mille suurus on välja 
arvutatud, lähtudes mittetulunduslikest 
eesmärkidest ning võttes arvesse kliinilise 
katsega seotud riski, võimalikku kahju ja 
selle tõenäosust, nagu ka sponsori 
varasemaid tulemusnäitajaid ohutuse 
alal.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi andmebaas sisaldab käesoleva määruse 
kohaselt esitatud andmeid ja teavet.

Üldsuse juurdepääs üksikasjalikele ja 
töötlemata kliinilistele andmetele on eriti 
tähtis rahvatervise kaitseks. ELi 
andmebaas sisaldab käesoleva määruse 
kohaselt esitatud andmeid ja teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. ELi andmebaas võimaldab liikmesriikide 
pädevatel asutustel teha koostööd sellises 
ulatuses, mis on vajalik käesoleva määruse 
kohaldamiseks, ning otsida teavet 
konkreetsete kliiniliste katsete kohta. 
Samuti võimaldab see sponsoritel viidata 
varasematele taotlustele kliiniliste katsete 
lubamiseks või oluliseks muutmiseks. 
Andmebaasis sisalduv avalikult 
kättesaadav teave aitab kaasa rahvatervise 
kaitsele ja Euroopa meditsiiniuuringute 
innovatsioonivõime tugevdamisele, 
tunnustades samas sponsorite 
õiguspäraseid majandushuve.

Or. en

Selgitus

Andmebaas peaks võimaldama täita käesoleva määruse eesmärke, milleks on kaitsta 
rahvatervist ning parandada Euroopa meditsiiniuuringute võimekust ja konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 159
Kent Johansson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ei ole mõistlik, et kõik kliinilisest katsest saadud andmed võiksid olla konfidentsiaalsed. 
Samuti, juurdepääs kooskõlas ELi institutsioonide dokumentidele juurdepääsu alal juba 
kehtestatud eeskirjadega.

Muudatusettepanek 160
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– määruse (EÜ) nr 45/2001 kohase 
isikuandmete kaitse tagamine;

– kohaldatava ELi õigusakti kohase 
isikuandmete kaitse tagamine;

Or. ro

Muudatusettepanek 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konfidentsiaalsete kaubanduslike 
andmete kaitse tagamine;

– konfidentsiaalsete kaubanduslike 
andmete kaitse tagamine; eriti juhul, kui 
need on seotud kliiniliste katsetega 
müügiloataotluse toetuseks selliste 
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näidustuste jaoks, mida ei ole veel heaks 
kiidetud;

Or. en

Selgitus

Andmebaas ei tohiks takistada kaitse saamist seoses intellektuaal- või tööstusomandiga ega 
takistada sponsoril tema teadusuuringute tulemustest kasu saada.

Muudatusettepanek 162
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Konfidentsiaalse äriinfona käsitatava 
teabe määratlus on kooskõlas Euroopa 
Ravimiameti suunistega ja see ei või 
tühistada rahvatervisealaste 
teadusuuringute huve.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Katses osaleja isikuandmeid ei tehta 
avalikkusele kättesaadavaks.

5. Katses osaleja isikuandmeid, 
konfidentsiaalset äriinfot ega 
intellektuaalomandi õigusi kahjustavat 
teavet ei tehta avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada, et käesolev määrus säilitab Euroopa teadlaste lisandväärtuse ja 
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asjatundlikkuse, samuti nende õiguspärased huvid saada kliinilise katse väljaarendamiseks 
kasutatud investeeringute tulemustest kasu.

Muudatusettepanek 164
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Katses osaleja isikuandmeid ei tehta 
avalikkusele kättesaadavaks.

5. Katses osaleja isikuandmeid ei tehta 
avalikkusele kättesaadavaks ja need 
andmed on kohaldatava ELi õigusakti 
kohaselt kaitstud.

Or. ro

Muudatusettepanek 165
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu – punkt 6 – alapunkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kas kliiniline katse aitab oluliselt kaasa 
sellise haigusliku seisundi füsioloogia ja 
patoloogia paremini mõistmisele, mille 
kohta andmed puuduvad, eriti haruldaste 
ja üliharuldaste haiguste puhul.

Or. en

Selgitus

Paljud haruldased ja üliharuldased haigused ei ole veel õigesti määratletud või neid 
mõistetakse alles osaliselt. Kliinilistes katsetes, kus ühendatakse sellise haigusseisundiga 
patsiendid, võib teadmisi nendest haigustest oluliselt parandada katse tulemusel saadud 
andmete hindamise teel. Aruandev liikmesriik peab olema sellest lisandväärtusest teadlik.

Muudatusettepanek 166
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 4. jagu – punkt 4 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kavandatud muudatuse põhjendus;

Or. en

Selgitus

Selleks et kliinilise katse tulemusi mõista ja tõlgendada.

Muudatusettepanek 167
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jagu – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Sponsor registreerib üksikasjalikult 
kõik uurija(te) poolt ette kantud 
kahjulikud kõrvalnähud ja registreerib 
need ELi portaalis.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III a lisa
Kliiniliste katsete tulemuste kokkuvõtte 
sisukord
Artikli 34 lõikes 3 osutatud kliiniliste 
katsete tulemuste kokkuvõte sisaldab 
teavet järgmiste osade kohta:
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1. Katset hõlmav teave:
a) uuringu tunnusandmed;
b) tunnusandmed;
c) sponsori andmed;
d) pediaatrilised õigusalased andmed;
e) tulemuste analüüsi etapp;
f) üldine teave katse kohta;
g) katses osalejate arv koos tegelikult 
katses osalenute arvuga.
2. Katses osalejate iseloomustus:
a) värbamine;
b) ravi määramise eelne periood;
c) ravi määramise järgsed perioodid.
3. Põhiandmed:
a) põhiandmed (nõutav)
Vanus
b) põhiandmed (nõutav)
Sooline võrdõiguslikkus
c) põhiandmed (valikuline)
Uuringuspetsiifilised andmed
4. Näitajad:
a) näitajate määratlused;
b) näitaja nr 1*;
Statistilised analüüsid
b) näitaja nr 2;
Statistilised analüüsid
* Teave tuleb esitada kõigi 
uuringuplaanis määratletud näitajate 
kohta.
5. Kõrvaltoimed:
a) kõrvaltoimetealane teave;
b) kõrvaltoimete aruandlusrühm;
c) tõsised kõrvaltoimed;
d) mittetõsised kõrvaltoimed.
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6. Lisateave:
a) üldised olulised muudatused;
b) üldised katkestused ja taasalustamised;
c) piirangud ja vastuväited.

Or. en

Selgitus

Selgitus selle kohta, milline teave tuleks kliinilise katse tulemuste kokkuvõttesse lisada. See 
teave tehakse läbipaistvuse huvides ka üldsusele kättesaadavaks. Kavandatud lisa põhineb 
komisjoni 22. jaanuari 2013. aasta tehnilisel juhendil kliiniliste katsete tulemustega seotud 
andmeväljade kohta. Paindlikkuse huvides peaks komisjon saama seda lisa delegeeritud 
õigusaktidega muuta.


