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Tarkistus 42
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Helsingin julistuksen mukaisesti "hyvinvointi" lisätään kaikkiin tekstikohtiin, joissa mainitaan 
tutkittavien turvallisuus ja oikeudet. 

Tarkistus 43
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Jotta näiden periaatteiden 
noudattamista voidaan valvoa 
riippumattomasti, kliiniselle 
lääketutkimukselle olisi myönnettävä lupa 
etukäteen. Lääketutkimuksen 
suorittamisen ehdoksi olisi asetettava, että 
eettinen toimikunta myöntää siihen luvan 
etukäteen.

Or. en

Tarkistus 44
Kent Johansson
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi kannustettava yhteistyöhön, ei estettävä niitä tekemästä sitä.

Tarkistus 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Koska kliinisiä lääketutkimuksia 
tehdään sekä julkisissa että yksityisissä 
tutkimuskeskuksissa, nämä on 
tunnustettava ja on annettava seurantaa, 
luvan myöntämistä ja arviointia koskevia 
säännöksiä, joita sovelletaan kummankin 
tyyppisiin tutkimuskeskuksiin. 

Or. es

Tarkistus 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 47
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava arvioida 
lupahakemuksia ja myöntää kliinisiin 
lääketutkimuksiin lupa ensisijaisesti, kun 
on kyse kiireellisistä tilanteista ja 
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sellaisista harvinaisista ja erittäin 
harvinaisista hengenvaarallisista 
sairauksista, joihin liittyvät 
hoitovaihtoehdot ja asiantuntemus ovat 
rajallisia ja maantieteellisesti hajallaan 
eri puolilla maailmaa.

Or. en

Tarkistus 48
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Jotkin kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevien hakemusten näkökohdat ovat 
luonteeltaan kansallisia tai eettisiä. Vaikka
jäsenvaltioiden yhteistyötä olisi 
kannustettava, näissä kysymyksissä sen 
olisi rajoituttava keskusteluihin ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtoon.

Or. en

Perustelu

Mitä enemmän jäsenvaltiot tekevät vapaaehtoista yhteistyötä, sitä parempi. Jäsenvaltioiden 
välinen yhteistyö on tärkeää, mutta eettisten kysymysten yhteydessä sitä olisi rajoitettava, sillä 
nämä liittyvät olennaisesti kansallisiin perinteisiin ja toimivaltuuksiin.

Tarkistus 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Useimpien kliinisten 
lääketutkimusten tarkoituksena on 
arvioida suurilla potilaskannoilla 
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testattavia terapioita, mutta tämä asetus ei 
saisi syrjiä potilaita, jotka kärsivät 
harvinaisista tai erittäin harvinaisista 
sairauksista, ja harvoin esiintyvien tilojen 
erityispiirteet olisi otettava huomioon 
lääketutkimusta arvioitaessa.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon harvinaisten ja erittäin harvinaisten sairauksien 
erityispiirteitä. Tulevassa asetuksessa on otettava huomioon terapeuttiset innovaatiot, ja sen 
on noudatettava direktiivin 2001/20/EY hyväksymisen jälkeen kehitettyjä, harvinaisia ja 
erittäin harvinaisia sairauksia koskevia toimintalinjoja. 

Tarkistus 50
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tutkittavalla olisi aina oltava 
mahdollisuus antaa hoitolaitokselle 
yleinen suostumus tietojensa käyttämiseen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten ja 
mahdollisuus peruuttaa suostumus 
milloin tahansa.

Or. en

Perustelu

Tutkijat ovat aina saaneet uutta tietoa aikaisempia potilaitaan koskevista tiedoista. Nykyään 
edellytetään, että kunkin potilaan on annettava suostumuksensa siihen, että hänen tietojaan 
käytetään tutkimustarkoituksissa. Potilaalla olisi oltava oikeus peruuttaa antamansa 
suostumus, mutta hänen olisi myös voitava halutessaan antaa hoitolaitokselle yleinen 
suostumus, että tietoja voidaan käyttää mihin tahansa tulevaisuudessa tehtävään 
tutkimukseen (ellei potilas peruuta alkuperäistä suostumustaan). Näin potilaat voivat 
luovuttaa tietonsa tutkimustarkoituksiin.
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Tarkistus 51
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tutkittavan olisi voitava antaa 
hoitolaitoksille yleinen suostumuksensa, 
että tietoja voidaan käyttää 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten ja 
mahdollisuus peruuttaa suostumus 
milloin tahansa.

Or. en

Tarkistus 52
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotta toimeksiantaja voi arvioida 
kaikki mahdollisesti oleelliset turvallisuutta 
koskevat tiedot, tutkijan olisi ilmoitettava 
sille kaikista vakavista 
haittatapahtumista.

(26) Jotta toimeksiantaja voi arvioida 
kaikki mahdollisesti oleelliset turvallisuutta 
koskevat tiedot, tutkijan olisi kirjattava ja 
rekisteröitävä tietokantaan kaikki vakavat 
haittatapahtumat.

Or. en

Tarkistus 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(52) Tietokannassa olisi oltava kaikki 
kliinistä lääketutkimusta koskevat oleelliset 
tiedot, ja sen olisi mahdollistettava 
objektiivisen tiedon julkinen levittäminen, 
jotta voidaan tukea eurooppalaista 
tutkimusta ja lisätä tietämystä 
kansanterveyden alalla. Se ei saisi 
heikentää innovaatiota eikä Euroopan 
teollisuuden kilpailuasemaa. Tietokantaan 
ei pitäisi kirjata kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien henkilötietoja, eikä se saisi 
heikentää kaupallisten etujen suojelua, 
mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 
mukaisesti. Tietokannan tietojen olisi 
oltava julkisia, ellei ole erityistä syytä olla 
julkaisematta tiettyjä tietoja, jotta voidaan 
suojella Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa 
tunnustettua oikeutta yksityiselämään ja 
henkilötietojen suojaan tai kaupallisesti 
luottamuksellisia tietoja asetuksen (EY) 
N:o 1049/2001 4 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tietokannan olisi mahdollistettava lääketieteellisen tutkimuksen uusimpia edistysaskelia 
koskevan luotettavan tiedon julkinen levittäminen siten, että kunnioitetaan samalla 
lääketeollisuuden kilpailusta aiheutuvia vaatimuksia, sillä lääketeollisuus rahoittaa noin 
60 prosenttia Euroopan kliinisistä lääketutkimuksista. Julkisen levittämisen yhteydessä olisi 
suojeltava henkilötietoja ja kaupallisesti luottamuksellisia tietoja, jotta voidaan estää 
kliiniseen lääketutkimukseen osallistuvien potilaiden mahdollinen leimautuminen ja epäreilun 
kilpailun edistäminen, sillä tämä vaarantaisi eurooppalaisen lääketieteen tutkimuksen 
kilpailukyvyn.

Tarkistus 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(52 a) Kaupallisesti luottamukselliset 
tiedot olisi kartoitettava, ja niitä olisi 
suojeltava, jotta ei vahingoiteta potilaiden 
etuja ja/tai toimeksiantajien 
kilpailuasemaa.

Or. en

Perustelu

Tietojen julkisen levittämisen yhteydessä olisi suojeltava henkilötietoja ja kaupallisesti 
luottamuksellisia tietoja, jotta voidaan estää kliiniseen lääketutkimukseen osallistuvien 
potilaiden mahdollinen leimautuminen ja epäreilun kilpailun edistäminen, sillä tämä 
vaarantaisi eurooppalaisen lääketieteen tutkimuksen kilpailukyvyn.

Tarkistus 55
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

”Kliiniselle lääketutkimukselle” ja ”alhaisen interventioasteen kliiniselle lääketutkimukselle” 
esitetyt määritelmät ovat ristiriitaisia keskenään (ks. 2 kohdan 2 ja 3 alakohta vs. 3 kohdan 
2 ja 3 alakohta). Tästä syystä ’alhaisen interventioasteen kliinistä lääketutkimusta’ ei voida 
pitää ’kliinisen lääketutkimuksen’ alaluokkana, kuten tekstissä esitetään. Määritelmät ovat 
pikemminkin toisiaan täydentäviä. Oikeudellisen selkeyden varmistamiseksi tämä ero olisi 
tehtävä selvemmäksi. 

Tarkistus 56
Michèle Rivasi
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkimuslääkkeillä on myyntilupa, a) tutkimuslääkkeillä on ollut myyntilupa
vähintään kymmenen vuoden ajan;

Or. en

Perustelu

Joissakin tapauksissa (harvinaiset sairaudet ja syövän hoito) myyntilupia annetaan, vaikka 
tehosta ja turvallisuudesta ei olisi saatavilla riittäviä todisteita. Tämä edellyttää tehoa ja 
turvallisuutta koskevien lääketutkimusten tekemistä jälkeenpäin. Kyseiset lääketutkimukset 
eivät välttämättä kuulu ’alhaisen interventioasteen lääketieteellisten tutkimusten’ piiriin, 
mutta niiden olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 57
Michèle Rivasi

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tutkimuslääkkeet eivät ole 
lisäseurannan alaisia lääkkeitä, jotka on 
merkitty mustalla symbolilla;

Or. en

Perustelu

Mustalla symbolilla merkityt lääkkeet, joita käsitellään lääketurvatoimintaa koskevassa 
direktiiviehdotuksessa (2012/0025(COD)), eivät saa kuulua sellaisten tutkimuslääkkeiden 
määritelmän piiriin, joita voidaan käyttää alhaisen interventioasteen lääketutkimuksissa, sillä 
näitä lääkkeitä seurataan vielä tarkasti niiden aiheuttamien vaarojen takia.

Tarkistus 58
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Alhaisen interventioasteen kliinisissä lääketutkimuksissa lääkkeitä on käytettävä myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti. Ilmaus ”niiden käyttö on vakiintunut hoitomuoto asianomaisessa 
jäsenvaltiossa” mahdollistaa sen, että alhaisen interventioasteen kliinisiä lääketutkimuksia 
voidaan suorittaa alkuperäistarkoituksesta poikkeavien käyttötapojen tutkimiseksi
jäsenvaltioissa, joissa kyseinen käyttö ei ole sallittu. Tämä tapahtuisi toimeksiantajan 
vahingonkorvausvelvoitetta koskevien säännösten kustannuksella.

Tarkistus 59
Michèle Rivasi

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 60
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

4) ’non-interventiotutkimuksella’ kliinistä 
tutkimusta, jossa potilas on jo saanut 
hoitoa ennen tutkimukseen 
osallistumistaan, joten 
tutkimussuunnitelmassa ei etukäteen 
määrätä potilaan erityisestä 
hoitostrategiasta, joka on tavanomaisen 
lääketieteellisen käytännön mukainen, 
joten päätös lääkkeen määräämisestä 
tehdään selvästi erillään potilaan 
tutkimukseen mukaan ottamista 
koskevasta päätöksestä. 

Or. en

Perustelu

On syytä palauttaa osa aikaisemman direktiivin 2001/20/EY määritelmästä, jotta voidaan 
selkeyttää asetuksen soveltamisalaa.

Tarkistus 61
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4) ’non-interventiotutkimuksella’ muuta 
kliinistä tutkimusta kuin kliinistä 
lääketutkimusta sekä 2 artiklan 2 ja 
3 kohdassa määriteltyä alhaisen 
interventioasteen kliinistä 
lääketutkimusta.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen selkeyden vuoksi täsmennetään, että non-interventiotutkimuksia olevat kliiniset 
lääketutkimukset, eivät kuulu tähän luokkaan. Koska ’kliinisen lääketutkimuksen’ määritelmä 
ei kata ’alhaisen interventioasteen kliinisten lääketutkimusten’ määritelmää, on säädettävä 
selkeästi, että alhaisen interventioasteen kliiniset lääketutkimukset jätetään ’non-
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interventiotutkimuksen’ käsitteen ulkopuolelle. Olisi oltava käytössä yksinkertainen periaate, 
jonka mukaan ’havainnot’ kuuluvat ’tutkimuksen’ luokkaan ja ’interventiot’ kuuluvat 
’lääketutkimuksen’ luokkaan.

Tarkistus 62
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

6) ’parhaaseen näyttöön perustuvalla 
tämänhetkisellä interventiolla’ sairauden 
tai taudin hoitamisessa, ehkäisemisessä tai 
diagnosoimisessa tämänhetkisen 
luotettavan tieteellisen näytön mukaisesti
tyypillisesti noudatettua käytäntöä;

Or. en

Tarkistus 63
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

6) ’parhaaseen näyttöön perustuvalla 
tämänhetkisellä interventiolla’ sairauden 
tai taudin hoitamisessa, ehkäisemisessä tai 
diagnosoimisessa tämänhetkisen 
luotettavan tieteellisen näytön mukaisesti
noudatettua käytäntöä;

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Or. en

Perustelu

Ilmaus ’tavanomainen lääketieteellinen käytäntö’ on liian epämääräinen, ja se olisi 
korvattava Helsingin julistusta (32 artikla) vastaavalla sanamuodolla ’parhaaseen näyttöön 
perustuva tämänhetkinen interventio’.
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Tarkistus 64
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

10 a) ’eettisellä toimikunnalla’ 
jäsenvaltiossa olevaa riippumatonta 
elintä, johon kuuluu terveydenhuollon 
ammattihenkilöitä, maallikoita ja 
vähintään yksi kokenut ja osaava potilas 
tai potilaan edustaja, joka arvioi kliinisen 
lääketutkimuksen tieteellisiä, 
lääketieteellisiä ja eettisiä näkökohtia ja 
jonka tehtävänä on suojella 
tutkimushenkilöiden oikeuksia, 
turvallisuutta ja hyvinvointia sekä saada 
yleisö vakuuttumaan tällaisesta 
suojelusta;

Or. en

Tarkistus 65
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Palautetaan määritelmä direktiivistä 2001/20/EY.
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Tarkistus 66
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) ’tutkittavalla’ henkilöä, joka osallistuu 
kliiniseen lääketutkimukseen joko 
tutkimuslääkkeen saajana tai verrokkina;

15) ’tutkittavalla’ henkilöä, joka vapaasti 
ja vapaaehtoisesti osallistuu kliiniseen 
lääketutkimukseen joko tutkimuslääkkeen 
saajana tai verrokkina;

Or. en

Tarkistus 67
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 68
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 28 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a) ’haittavaikutuksella’ 
tutkimuslääkkeen aiheuttamaa 
harmillista ja tahatonta reaktiota 
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annoksesta riippumatta;

Or. en

Perustelu

Palautetaan määritelmä aiemmasta direktiivistä 2001/20/EY.

Tarkistus 69
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

– tutkittavan oikeus fyysiseen ja 
henkiseen koskemattomuuteen ja 
yksityisyyteen sekä henkilötietojen 
suojaan on taattu sovellettavan unionin 
lainsäädännön mukaisesti;

Or. ro

Tarkistus 70
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Komission teksti Tarkistus

– kliinisen lääketutkimuksen eettisen 
hyväksyttävyyden arvioinnin tulos on 
myönteinen;

Or. en

Tarkistus 71
António Fernando Correia de Campos
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettavat 
tiedot ovat luotettavia ja varmoja.

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

Or. en

Perustelu

Eettisten periaatteiden mukaisesti ja tutkimushenkilöihin kohdistuvien interventioiden 
minimoimiseksi kliininen lääketutkimus on perusteltu vain, jos sillä saadaan korkealaatuisia 
ja relevantteja tietoja.

Tarkistus 72
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Uusien lääkkeiden vertailevilta kliinisiltä 
lääketutkimuksilta edellytetään, että 
lääkkeitä verrataan parhaaseen näyttöön 
perustuvaan tämänhetkiseen 
interventioon.

Or. en

Tarkistus 73
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Eettisen toimikunnan tehtävät ja 

toimintaohjeet
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1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi myöntää luvan kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamiseen 
ainoastaan ja vasta sen jälkeen, kun 
asianomainen eettinen toimikunta on 
antanut hyväksyntänsä.
2. Komissio esittää vuoden kuluessa 
jäsenvaltioille eettisiä toimikuntia 
koskevia toimintaohjeita, jotta voidaan 
yhdenmukaistaa menettelyjä ja helpottaa 
lääketieteellisten tutkimusten 
suorittamista useissa jäsenvaltioissa 
vaarantamatta tutkittavien turvallisuutta.

Or. en

Tarkistus 74
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantajan on ehdotettava yhtä 
asianomaista jäsenvaltiota raportoivaksi 
jäsenvaltioksi.

Jäsenvaltioiden on yhteisesti nimitettävä 
raportoiva jäsenvaltio kuuden päivän 
kuluessa hakemusasiakirjojen 
toimittamisesta.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 75
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 76
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Mikäli ehdotettu jäsenvaltio ei halua toimia 
raportoivana jäsenvaltiona, tai mikäli 
toinen asianomainen jäsenvaltio haluaa 
toimia raportoivana jäsenvaltiona, 
raportoivan jäsenvaltion nimittämistä 
koskevan päätöksen tekevät yhdessä 
raportoivaksi jäsenvaltioksi ehdotettu 
jäsenvaltio ja asianomainen jäsenvaltio 
EU-portaalin kautta järjestettävällä 
äänestyksellä. Raportoiva jäsenvaltio on 
nimitettävä neljän päivän kuluessa. Jos 
yksikään vaihtoehtoinen raportoiva 
jäsenvaltio ei saa enemmistöä annetuista 
äänistä ja jos ehdolla on vain yksi 
jäsenvaltio, raportoivaksi jäsenvaltioksi 
ehdotettu jäsenvaltio toimii raportoivana 
jäsenvaltiona.
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Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi täsmennettävä, että raportoivan jäsenvaltion nimittäminen on raportoivaksi 
jäsenvaltioksi ehdotetun jäsenvaltion ja asianomaisen jäsenvaltion yhteinen päätös.

Tarkistus 77
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltion on ilmoitettava 
toimeksiantajalle EU-portaalin kautta 
seuraavat seikat viidentoista päivän 
kuluessa hakemusasiakirjojen
asettamisesta:

Or. en

Perustelu

Liian lyhyissä määräajoissa on se vaara, että jäsenvaltio ei pysty tutustumaan huolella 
arviointiasiakirjoihin. Esimerkiksi kliinisen lääketutkimuksen luokitteleminen ”alhaisen 
interventioasteen” kliiniseksi lääketutkimukseksi edellyttää tutkimussuunnitelman 
yksityiskohtaista ja huolellista arviointia. Sen kokemuksen perusteella, jonka jäsenvaltiot ovat 
saaneet vapaaehtoisesta yhdenmukaistamismenettelystä, jota käytetään monikansallisten 
kliinisten lääketutkimusten hyväksymiseksi, ehdotetut määräajat ovat aivan liian lyhyet 
eivätkä jätä jäsenvaltioille joustovaraa.

Tarkistus 78
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) mikä asianomainen jäsenvaltio toimii
raportoivana jäsenvaltiona;
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jäsenvaltio;

Or. en

Tarkistus 79
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole johdonmukaista direktiivin 2001/20/EY kanssa: direktiivin 2001/20/EY johdanto-
osan 11 kappaleessa ei vahvisteta asiasta vastaavan viranomaisen hiljaisen hyväksynnän 
mahdollisuudesta, jos eettinen toimikunta ei ole antanut myönteistä lausuntoa. Hiljaiseen 
hyväksyntään perustuva menettely luvan myöntämiseksi heikentäisi tutkittavien turvallisuutta 
ja oikeuksia.

Tarkistus 80
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Johdonmukainen tarkistetun 5 artiklan 1 kohdan kanssa.

Tarkistus 81
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Eettisellä toimikunnalla on tärkeä tehtävä varmistaa, että jäsenvaltioiden erityiset perinteet ja 
huolenaiheet otetaan huomioon. Jokin raportoivan jäsenvaltion eettinen huolenaihe ei 
kuitenkaan saisi estää muita asianomaisia jäsenvaltioita suorittamasta kliinistä 
lääketutkimusta.

Tarkistus 82
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Johdonmukainen tarkistetun 5 artiklan 1 kohdan kanssa. Liian lyhyissä määräajoissa on se 
vaara, että jäsenvaltio ei pysty tutustumaan huolella arviointiasiakirjoihin. Esimerkiksi 
kliinisen lääketutkimuksen luokitteleminen ”alhaisen interventioasteen” kliiniseksi 
lääketutkimukseksi edellyttää tutkimussuunnitelman yksityiskohtaista ja huolellista arviointia. 
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Sen kokemuksen perusteella, jonka jäsenvaltiot ovat saaneet vapaaehtoisesta 
yhdenmukaistamismenettelystä, jota käytetään monikansallisten kliinisten lääketutkimusten 
hyväksymiseksi, ehdotetut määräajat ovat aivan liian lyhyet eivätkä jätä jäsenvaltioille 
joustovaraa.

Tarkistus 83
Marisa Matias, Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 84
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

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

– kliinisen lääketutkimuksen relevanssi ja 
hyväksyttävyys, ottaen huomioon 
tieteellisen tietämyksen nykytaso, 

Or. en

Perustelu

Yksi kansainvälisesti hyväksytty periaate on, että kliinisen lääketutkimuksen relevanssin 
arviointia ei voida erottaa sen hyväksyttävyyden arvioinnista. Kliinisen lääketutkimuksen 
relevanssi ja hyväksyttävyys on arvioitava riippumattomasti sääntelyviranomaisten antamasta 
tieteellisestä neuvonnasta.
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Tarkistus 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

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

– kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavien tietojen luotettavuus ja 
varmuus, ottaen huomioon tilastolliset 
näkökohdat, lääketutkimuksen koeasetelma 
ja menetelmät (kuten otoskoko ja 
satunnaistaminen, vertailuvalmiste ja 
tutkittavat ominaisuudet) sekä tilan 
esiintyvyys erityisesti harvinaisten 
sairauksien kohdalla (joiden 
esiintymistiheys on korkeintaan 5/10 000) 
ja erittäin harvinaisten sairauksien osalta 
(joiden esiintymistiheys on korkeintaan 
1/50 000);

Or. en

Perustelu

Harvinaisten sairauksien kohdalla kliinisen lääketutkimuksen vaikeus liittyy useimmiten 
siihen, että potilasmäärät ovat pieniä ja maantieteellisesti kaukana toisistaan.

Tarkistus 86
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

– intervention ominaispiirteet verrattuna
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön,

– intervention ominaispiirteet verrattuna
parhaaseen näyttöön perustuvaan 
tämänhetkiseen interventioon,

Or. en
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Perustelu

Ilmausta ”paras tämänhetkinen interventio” käytetään koko tekstissä johdonmukaisesti 
tarkistetun 2 artiklan 6 kohdan kanssa.

Tarkistus 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

– tiettyjen sairauksien, esimerkiksi 
joidenkin harvinaisten ja erittäin 
harvinaisten sairauksien, joihin on vähän 
hoitovaihtoehtoja, hengenvaaralliset ja 
heikentymistä aiheuttavat vaikutukset; 

Or. en

Perustelu

Harvinaisten sairauksien kohdalla kliinisen lääketutkimuksen vaikeus liittyy useimmiten 
siihen, että potilasmäärät ovat pieniä ja maantieteellisesti kaukana toisistaan.

Tarkistus 88
Sajjad Karim

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

Komission teksti Tarkistus

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

Raportoivan jäsenvaltion on toimitettava 
arviointiraportin osa I ja sen päätelmä 
toimeksiantajalle ja muille asianomaisille 
jäsenvaltioille seuraavien määräaikojen 
kuluessa, joihin sisältyvät alustavalle 
arvioinnille, yhteiselle arvioinnille sekä 
lopullisen raportin konsolidoinnille 
varattavat ajat:

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksilla pyritään luomaan arviointiprosessi, jossa alustavan arvioinnin tekee 
raportoiva jäsenvaltio, joka laatii ja jakaa alustavan arviointiraportin kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille. Asianomaiset jäsenvaltiot erittävät huomautuksia raportoivalle jäsenvaltiolle 
ja muille asianomaisille jäsenvaltioille yhteisen arviointivaiheen aikana. Tämä vähentää 
arviointityön päällekkäisyyksiä. Tässä vaiheessa kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
nähtävä kaikki huomautukset. Otetaan käyttöön selkeät määräajat, joihin mennessä kaikkien 
jäsenvaltioiden on pyydettävä ja arvioitava lisäselvityksiä. Raportoivan jäsenvaltion olisi 
viimeisteltävä raportti ottaen huomioon kaikki saadut huomautukset.

Tarkistus 89
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

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

Raportoivan jäsenvaltion on toimitettava 
arviointiraportin osa I ja sen päätelmä, joka 
jo sisältää asianomaisen eettisen 
toimikunnan näkökannat,
toimeksiantajalle ja muille asianomaisille 
jäsenvaltioille seuraavien määräaikojen 
kuluessa:

Or. en

Perustelu

Määräaikoja on mukautettava, jotta asianmukaiseen arviointiin jää riittävästi aikaa niin 
asianomaisille yksiköille raportoivassa jäsenvaltiossa kuin kaikkien asianomaisten 
jäsenvaltioiden kesken, sillä niitä pyydetään esittämään huomautuksia, ennen kuin raportoiva 
jäsenvaltio toimittaa arviointinsa toimeksiantajalle.

Tarkistus 90
Sajjad Karim

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksilla pyritään luomaan arviointiprosessi, jossa alustavan arvioinnin tekee 
raportoiva jäsenvaltio, joka laatii ja jakaa alustavan arviointiraportin kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille. Asianomaiset jäsenvaltiot erittävät huomautuksia raportoivalle jäsenvaltiolle 
ja muille asianomaisille jäsenvaltioille yhteisen arviointivaiheen aikana. Tämä vähentää 
arviointityön päällekkäisyyksiä. Tässä vaiheessa kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
nähtävä kaikki huomautukset. Otetaan käyttöön selkeät määräajat, joihin mennessä kaikkien 
jäsenvaltioiden on pyydettävä ja arvioitava lisäselvityksiä. Raportoivan jäsenvaltion olisi 
viimeisteltävä raportti ottaen huomioon kaikki saadut huomautukset.

Tarkistus 91
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Määräaikoja on mukautettava, jotta asianmukaiseen arviointiin jää riittävästi aikaa niin 
asianomaisille yksiköille raportoivassa jäsenvaltiossa kuin kaikkien asianomaisten 
jäsenvaltioiden kesken, sillä niitä pyydetään esittämään huomautuksia, ennen kuin raportoiva 
jäsenvaltio toimittaa arviointinsa toimeksiantajalle.
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Tarkistus 92
Sajjad Karim

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksilla pyritään luomaan arviointiprosessi, jossa alustavan arvioinnin tekee 
raportoiva jäsenvaltio, joka laatii ja jakaa alustavan arviointiraportin kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille. Asianomaiset jäsenvaltiot esittävät huomautuksia raportoivalle jäsenvaltiolle 
ja muille asianomaisille jäsenvaltioille yhteisen arviointivaiheen aikana. Tämä vähentää 
arviointityön päällekkäisyyksiä. Tässä vaiheessa kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
nähtävä kaikki huomautukset. Otetaan käyttöön selkeät määräajat, joihin mennessä kaikkien 
jäsenvaltioiden on pyydettävä ja arvioitava lisäselvityksiä. Raportoivan jäsenvaltion olisi 
viimeisteltävä raportti ottaen huomioon kaikki saadut huomautukset.

Tarkistus 93
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) 35 päivän kuluessa validointipäivästä 
muiden kuin alhaisen interventioasteen 
kliinisten lääketutkimusten tapauksessa;

Or. en
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Tarkistus 94
Sajjad Karim

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksilla pyritään luomaan arviointiprosessi, jossa alustavan arvioinnin tekee 
raportoiva jäsenvaltio, joka laatii ja jakaa alustavan arviointiraportin kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille. Asianomaiset jäsenvaltiot esittävät huomautuksia raportoivalle jäsenvaltiolle 
ja muille asianomaisille jäsenvaltioille yhteisen arviointivaiheen aikana. Tämä vähentää 
arviointityön päällekkäisyyksiä. Tässä vaiheessa kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
nähtävä kaikki huomautukset. Otetaan käyttöön selkeät määräajat, joihin mennessä kaikkien 
jäsenvaltioiden on pyydettävä ja arvioitava lisäselvityksiä. Raportoivan jäsenvaltion olisi 
viimeisteltävä raportti ottaen huomioon kaikki saadut huomautukset.

Tarkistus 95
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) 45 päivän kuluessa validointipäivästä 
sellaisten kliinisten lääketutkimusten 
tapauksessa, joissa on kyse pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävästä 
tutkimuslääkkeestä.

Or. en
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Tarkistus 96
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän luvun soveltamiseksi 
arviointipäiväksi katsotaan se päivä, jona 
arviointiraportti toimitetaan 
toimeksiantajalle ja muille asianomaisille 
jäsenvaltioille.

Tämän luvun soveltamiseksi 
arviointipäiväksi katsotaan se päivä, jona 
arviointiraportti toimitetaan muille 
asianomaisille jäsenvaltioille, ja 
raportointipäiväksi katsotaan se päivä, 
jona lopullinen arviointiraportti 
toimitetaan toimeksiantajalle ja muille 
asianomaisille jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksilla pyritään luomaan arviointiprosessi, jossa alustavan arvioinnin tekee 
raportoiva jäsenvaltio, joka laatii ja jakaa alustavan arviointiraportin kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille. Asianomaiset jäsenvaltiot esittävät huomautuksia raportoivalle jäsenvaltiolle 
ja muille asianomaisille jäsenvaltioille yhteisen arviointivaiheen aikana. Tämä vähentää 
arviointityön päällekkäisyyksiä. Tässä vaiheessa kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
nähtävä kaikki huomautukset. Otetaan käyttöön selkeät määräajat, joihin mennessä kaikkien
jäsenvaltioiden on pyydettävä ja arvioitava lisäselvityksiä. Raportoivan jäsenvaltion olisi 
viimeisteltävä raportti ottaen huomioon kaikki saadut huomautukset.

Tarkistus 97
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksilla pyritään luomaan arviointiprosessi, jossa alustavan arvioinnin tekee 
raportoiva jäsenvaltio, joka laatii ja jakaa alustavan arviointiraportin kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille. Asianomaiset jäsenvaltiot esittävät huomautuksia raportoivalle jäsenvaltiolle 
ja muille asianomaisille jäsenvaltioille yhteisen arviointivaiheen aikana. Tämä vähentää 
arviointityön päällekkäisyyksiä. Tässä vaiheessa kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
nähtävä kaikki huomautukset. Otetaan käyttöön selkeät määräajat, joihin mennessä kaikkien 
jäsenvaltioiden on pyydettävä ja arvioitava lisäselvityksiä. Raportoivan jäsenvaltion olisi 
viimeisteltävä raportti ottaen huomioon kaikki saadut huomautukset.

Tarkistus 98
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat 
toimittaa raportoivalle jäsenvaltiolle 
hakemuksen kannalta oleellisia 
näkökantoja arviointipäivään saakka.
Raportoivan jäsenvaltion on otettava nämä 
näkökannat asianmukaisesti huomioon ja 
kirjattava ne arviointiraporttiin. Jos 
raportoivan jäsenvaltion arviointiraportti 
poikkeaa asianomaisten jäsenvaltioiden 
näkökannoista, poikkeamisen syyt on 
ilmoitettava arviointiraportissa.

Or. en

Perustelu

Koska arviointiraportin osa I käsittelee tärkeimpiä eettisiä näkökohtia, joista asianomaisten 
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jäsenvaltioiden on johdanto-osan 6 ja 12 kappaleen mukaisesti säädettävä itsenäisesti, olisi 
parempi, että päätökset tehdään kaikkien jäsenvaltioiden, joita arviointiraportin osa I koskee, 
konsensukseen perustuen. Jos raportoiva jäsenvaltio poikkeaa arviointiraportissaan 
asianomaisten jäsenvaltioiden näkökannoista, poikkeamisen syyt olisi selitettävä.

Tarkistus 99
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Varmistetaan, että asiantuntijoiden näkemykset voidaan tarvittaessa ottaa mukaan 
arviointiprosessiin kaikissa lääketutkimuksen luokissa, kuten kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevan direktiivin 9 artiklassa säädettiin.

Tarkistus 100
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksilla pyritään luomaan arviointiprosessi, jossa alustavan arvioinnin tekee 
raportoiva jäsenvaltio, joka laatii ja jakaa alustavan arviointiraportin kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille. Asianomaiset jäsenvaltiot esittävät huomautuksia raportoivalle jäsenvaltiolle 
ja muille asianomaisille jäsenvaltioille yhteisen arviointivaiheen aikana. Tämä vähentää 
arviointityön päällekkäisyyksiä. Tässä vaiheessa kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
nähtävä kaikki huomautukset. Otetaan käyttöön selkeät määräajat, joihin mennessä kaikkien 
jäsenvaltioiden on pyydettävä ja arvioitava lisäselvityksiä. Raportoivan jäsenvaltion olisi 
viimeisteltävä raportti ottaen huomioon kaikki saadut huomautukset.

Tarkistus 101
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksilla pyritään luomaan arviointiprosessi, jossa alustavan arvioinnin tekee 
raportoiva jäsenvaltio, joka laatii ja jakaa alustavan arviointiraportin kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille. Asianomaiset jäsenvaltiot esittävät huomautuksia raportoivalle jäsenvaltiolle 
ja muille asianomaisille jäsenvaltioille yhteisen arviointivaiheen aikana. Tämä vähentää 
arviointityön päällekkäisyyksiä. Tässä vaiheessa kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
nähtävä kaikki huomautukset. Otetaan käyttöön selkeät määräajat, joihin mennessä kaikkien 
jäsenvaltioiden on pyydettävä ja arvioitava lisäselvityksiä. Raportoivan jäsenvaltion olisi 
viimeisteltävä raportti ottaen huomioon kaikki saadut huomautukset.

Tarkistus 102
Sajjad Karim
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksilla pyritään luomaan arviointiprosessi, jossa alustavan arvioinnin tekee 
raportoiva jäsenvaltio, joka laatii ja jakaa alustavan arviointiraportin kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille. Asianomaiset jäsenvaltiot esittävät huomautuksia raportoivalle jäsenvaltiolle 
ja muille asianomaisille jäsenvaltioille yhteisen arviointivaiheen aikana. Tämä vähentää 
arviointityön päällekkäisyyksiä. Tässä vaiheessa kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
nähtävä kaikki huomautukset. Otetaan käyttöön selkeät määräajat, joihin mennessä kaikkien 
jäsenvaltioiden on pyydettävä ja arvioitava lisäselvityksiä. Raportoivan jäsenvaltion olisi 
viimeisteltävä raportti ottaen huomioon kaikki saadut huomautukset.

Tarkistus 103
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Toimeksiantaja voi muuttaa hakemuksen 
sisältöä omasta aloitteestaan ainoastaan 
validointipäivän ja arviointipäivän
välisenä aikana ja ainoastaan 
asianmukaisesti perustelluista syistä.
Tällöin raportoiva jäsenvaltio voi 
hakemuksen sisältöön tehtävän muutoksen 
laajuuden mukaan keskeyttää 4 kohdassa 
tarkoitetun määräajan enintään 60 päiväksi.

7. Toimeksiantaja voi muuttaa hakemuksen 
sisältöä omasta aloitteestaan ainoastaan 
validointipäivän ja raportointipäivän
välisenä aikana ja ainoastaan 
asianmukaisesti perustelluista syistä.
Tällöin raportoiva jäsenvaltio voi 
hakemuksen sisältöön tehtävän muutoksen 
laajuuden mukaan keskeyttää 4 kohdassa 
tarkoitetun määräajan enintään 60 päiväksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksilla pyritään luomaan arviointiprosessi, jossa alustavan arvioinnin tekee 
raportoiva jäsenvaltio, joka laatii ja jakaa alustavan arviointiraportin kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille. Asianomaiset jäsenvaltiot esittävät huomautuksia raportoivalle jäsenvaltiolle 
ja muille asianomaisille jäsenvaltioille yhteisen arviointivaiheen aikana. Tämä vähentää 
arviointityön päällekkäisyyksiä. Tässä vaiheessa kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
nähtävä kaikki huomautukset. Otetaan käyttöön selkeät määräajat, joihin mennessä kaikkien 
jäsenvaltioiden on pyydettävä ja arvioitava lisäselvityksiä. Raportoivan jäsenvaltion olisi 
viimeisteltävä raportti ottaen huomioon kaikki saadut huomautukset.

Tarkistus 104
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

a) V luvussa esitettyjen tietoista 
suostumusta koskevien vaatimusten 
noudattaminen;

a) V luvussa esitettyjen, tutkittavien 
suojelua ja tietoista suostumusta koskevien 
vaatimusten noudattaminen;

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 6 ja 12 kappaleen mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden on säädettävä itse 
eettisistä näkökohdista. Eettisen arvioinnin rajaaminen ainoastaan siihen, että varmennetaan 
tietoista suostumusta koskeva menettely, heikentää jäsenvaltioiden päätösvaltaa ja estää 
tutkittavien suojelun.
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Tarkistus 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kansallisten eettisten säännösten 
noudattaminen.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa siltä, että eettisten toimikuntien roolia ei ole määritelty kovin selkeästi komission 
ehdotuksessa. On selvennettävä, että kliinisen lääketutkimuksen luvan saamiseksi arvioidaan 
myös eettisiä näkökulmia.

Tarkistus 106
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
saatava arviointinsa valmiiksi kymmenen
päivän kuluessa validointipäivästä.
Jäsenvaltio voi perustelluista syistä pyytää 
toimeksiantajalta lisäselvityksiä 1 kohdassa 
tarkoitetuista seikoista ainoastaan 
kyseisenä ajanjaksona.

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
saatava arviointinsa valmiiksi
kahdenkymmenen päivän kuluessa 
validointipäivästä. Jäsenvaltio voi 
perustelluista syistä pyytää 
toimeksiantajalta lisäselvityksiä 1 kohdassa 
tarkoitetuista seikoista ainoastaan 
kyseisenä ajanjaksona.

Or. en

Perustelu

Määräaikoja on pidennettävä, jotta voidaan varmistaa, että asianomaisella jäsenvaltiolla, 
myös eettisillä toimikunnilla, on riittävästi aikaa asianmukaiseen arviointiin. Jos 
asianomainen jäsenvaltio ei toimita ajoissa lausuntoaan lupahakemuksen osasta II, osan I 
arviointi (jonka tekee raportoiva jäsenvaltio) ratkaisee, jolloin asianomaisella jäsenvaltiolla 
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ei ole tilaisuutta evätä lupaa kliinisen lääketutkimuksen tekemiseltä alueellaan osan II 
arvioinnin perusteella (jolloin tärkeitä eettisiä näkökohtia jää huomiotta).

Tarkistus 107
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on annettava yhdellä ainoalla 
päätöksellä kymmenen päivän kuluessa 
arviointipäivästä tai 7 artiklassa tarkoitetun 
arvioinnin viimeisestä päivästä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi.

Ilmoitus on annettava yhdellä ainoalla 
päätöksellä, joka jo sisältää asianomaisen 
eettisen toimikunnan näkökannat,
kymmenen päivän kuluessa 
arviointipäivästä tai 7 artiklassa tarkoitetun 
arvioinnin viimeisestä päivästä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi.

Or. en

Tarkistus 108
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Eettisellä toimikunnalla on tärkeä tehtävä varmistaa, että jäsenvaltioiden erityiset perinteet ja 
huolenaiheet otetaan huomioon. Jokin yhden jäsenvaltion eettinen huolenaihe ei kuitenkaan 
saisi estää muita asianomaisia jäsenvaltioita suorittamasta kliinistä lääketutkimusta.

Tarkistus 109
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
ilmoittanut päätöksestään toimeksiantajalle 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
arviointiraportin osan I päätelmä katsotaan 
asianomaisen jäsenvaltion päätökseksi 
kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksesta.

4. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
ilmoittanut päätöksestään toimeksiantajalle 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
arviointiraportin osan I päätelmä katsotaan 
asianomaisen jäsenvaltion päätökseksi 
kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksesta edellyttäen, että sen 
katsottiin 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
olevan alhaisen interventioasteen 
kliininen lääketutkimus.

Or. en

Perustelu

Tämän kohdan mukaisesta kliinisten lääketutkimusten hiljaisesta hyväksynnästä 
(arviointiraportin osan I päätelmä katsotaan asianomaisen jäsenvaltion päätökseksi kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemuksesta) aiheutuu suurempi riski tutkittaville, joten se olisi 
rajoitettava alhaisen interventioasteen kliinisiin lääketutkimuksiin.

Tarkistus 110
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianomainen jäsenvaltio ei voi pyytää 
toimeksiantajalta lisäselvityksiä 

5. Asianomainen jäsenvaltio ei voi pyytää 
toimeksiantajalta lisäselvityksiä 
arviointipäivän jälkeen tämän artiklan 
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arviointipäivän jälkeen. soveltamiseksi.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että jäsenvaltiot voivat edelleen esimerkiksi valvontavelvoitteiden 
perusteella pyytää toimeksiantajalta selvityksiä myöhemmissä vaiheissa.

Tarkistus 111
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arviointiin osallistuu kohtuullinen määrä 
henkilöitä, joilla on yhdessä tarvittava 
pätevyys ja kokemus. Lisäksi on otettava 
huomioon asianomaisen eettisen 
toimikunnan näkökannat.

Or. en

Tarkistus 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Arvioinnissa on otettava huomioon
riippumattoman eettisen toimikunnan
näkökanta.

Or. es
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Tarkistus 113
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantajan pyynnöstä kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemus, sen 
arviointi ja sitä koskeva päätös voidaan 
rajata koskemaan ainoastaan 
arviointiraportin osaan I kuuluvia seikkoja.

Toimeksiantajan pyynnöstä kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemus voidaan 
rajata koskemaan ainoastaan 
arviointiraportin osaan I kuuluvia seikkoja.

Or. en

Tarkistus 114
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Arviointiraportin osaan I kuuluvia seikkoja 
koskevasta päätöksestä ilmoittamisen 
jälkeen toimeksiantaja voi toimittaa 
lupahakemuksen, joka koskee ainoastaan 
arviointiraportin osaan II kuuluvia 
seikkoja. Tällöin hakemus arvioidaan 
7 artiklan mukaisesti ja asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava 
arviointiraportin osaa II koskevasta 
päätöksestään 8 artiklan mukaisesti.

Arviointiraportin osaan I kuuluvia seikkoja 
koskevasta päätöksestä ilmoittamisen 
jälkeen toimeksiantajan on toimitettava 
lupahakemus, joka koskee ainoastaan 
arviointiraportin osaan II kuuluvia 
seikkoja. Tällöin hakemus arvioidaan 
7 artiklan mukaisesti ja asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava 
arviointiraportin osaa II koskevasta 
päätöksestään 8 artiklan mukaisesti. Jos 
jompaakumpaa hakemusasiakirjojen 
osista I ja II ei hyväksytä, kliiniseen 
lääketutkimukseen ei myönnetä lupaa.

Or. en

Perustelu

Ehdotus tekee hakemuksen osan II vapaaehtoiseksi, sillä toimeksiantaja ”voi toimittaa 
lupahakemuksen” (tai olla toimittamatta lupahakemusta), joka koskee arviointiraportin 
osaan II kuuluvia seikkoja. Jos toimeksiantaja päättää olla toimittamatta lupahakemusta, 
päätös perustuisi ainoastaan osan I arviointiin. Tämä jättäisi arvioinnin ulkopuolelle tärkeitä 
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eettisiä näkökohtia, jotka kuuluvat osaan II, mikä ei olisi hyväksyttävää. Virke lisätään 
oikeudellisen selkeyden vuoksi.

Tarkistus 115
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tämän luvun soveltaminen ei rajoita 
toimeksiantajan mahdollisuutta toimittaa 
lupahakemus mille tahansa 
tarkoittamalleen jäsenvaltiolle hakemuksen 
hylkäämisen tai peruuttamisen jälkeen. 
Kyseinen hakemus katsotaan uudelleen 
toimitetuksi lupahakemukseksi. Siihen on 
liitettävä mahdollinen aikaisempi 
arviointiraportti, asianomaisten 
jäsenvaltioiden näkökannat, ja siinä on 
tuotava esiin muutokset tai syyt, jotka 
perustelevat hakemusasiakirjojen 
toimittamisen uudelleen.

Or. en

Perustelu

Ehdotus antaisi toimeksiantajille mahdollisuuden valita itselleen edullisimmat sallivimmat 
jäsenvaltiot erityisesti silloin, kun alkuperäisessä lupahakemuksessa mukana olleet 
jäsenvaltiot pitivät kliinisen lääketutkimuksen tieteellisiä perusteluja kyseenalaisina. 
Vaatimus, että uudelleen toimitettavaan lupahakemukseen on liitettävä aikaisemmat 
asiakirjat, on keskeisen tärkeää turhan byrokratian ja kaksinkertaisen työn välttämiseksi.

Tarkistus 116
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hakemus voidaan toimittaa vasta 
alkuperäisen lupapäätöksen ilmoituspäivän 

Hakemus voidaan toimittaa missä tahansa 
jäsenvaltiossa vasta alkuperäisen 
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jälkeen. lupapäätöksen ilmoituspäivän jälkeen.

Or. en

Perustelu

Toimeksiantajilla olisi oltava oikeus laajentaa monikansallinen kliininen lääketutkimus 
uuteen asianomaiseen jäsenvaltioon sen jälkeen, kun mikä tahansa asianomaisista 
jäsenvaltioista on tehnyt lupapäätöksen ensimmäisellä kerralla. Tämä parantaisi kyseisten 
kliinisten lääketutkimusten suorittamista.

Tarkistus 117
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 25 päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksen 
toimittamispäivästä alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa;

a) 10 päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksen 
toimittamispäivästä alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa;

Or. en

Perustelu

Määräaika, jonka kuluessa uudet asianomaiset jäsenvaltiot voivat esittää kysymyksiä, olisi 
yhdenmukaistettava alkuperäisen hyväksymismenettelyn kanssa, jotta voidaan varmistaa 
uuden asianomaisen jäsenvaltion lisääminen tehokkaasti. Lupahakemuksen toimittamisen ja 
sitä koskevan päätöksen saamisen välisen ajan olisi oltava kunnianhimoinen. 

Tarkistus 118
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 35 päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksen 
toimittamispäivästä muiden kliinisten 

b) 25 päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksen 
toimittamispäivästä muiden kliinisten 
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lääketutkimusten kuin alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa;

lääketutkimusten kuin alhaisen 
interventioasteen kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 119
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 40 päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksen 
toimittamispäivästä sellaisten kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa, joissa on 
kyse pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävästä tutkimuslääkkeestä.

c) 30 päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksen 
toimittamispäivästä sellaisten kliinisten 
lääketutkimusten tapauksessa, joissa on 
kyse pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävästä tutkimuslääkkeestä.

Or. en

Perustelu

Määräaika, jonka kuluessa uudet asianomaiset jäsenvaltiot voivat esittää kysymyksiä, olisi 
yhdenmukaistettava alkuperäisen hyväksymismenettelyn kanssa, jotta voidaan varmistaa 
uuden asianomaisen jäsenvaltion lisääminen tehokkaasti. Lupahakemuksen toimittamisen ja 
sitä koskevan päätöksen saamisen välisen ajan olisi oltava kunnianhimoinen.

Tarkistus 120
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) eettinen toimikunta hylkää kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamista koskevan 
hakemuksen.

Or. en
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Tarkistus 121
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
hakemuksen toimittamispäivän ja 
3 kohdassa tarkoitetun asiaankuuluvan 
määräajan päättymisen välisenä aikana
uusi asianomainen jäsenvaltio voi toimittaa 
raportoivalle jäsenvaltiolle hakemuksen
kannalta oleellisia näkökantoja.

5. Uusi asianomainen jäsenvaltio voi 
toimittaa raportoivalle jäsenvaltiolle
mahdollisia lupahakemuksen osan I
kannalta oleellisia näkökantoja noudattaen 
3 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja, 
jotka lasketaan 1 kohdassa tarkoitetusta 
toimituspäivästä.

Or. en

Tarkistus 122
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ainoastaan raportoiva jäsenvaltio voi 
pyytää toimeksiantajalta arviointiraportin 
osaa I koskevia lisäselvityksiä 1 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksen 
toimittamispäivän ja 3 kohdassa 
tarkoitetun asiaankuuluvan määräajan 
päättymisen välisenä aikana ottaen 
huomioon 5 kohdassa tarkoitetut 
näkökannat.

Ainoastaan raportoiva jäsenvaltio voi
5 kohdassa täsmennettyjen määräaikojen 
kuluessa pyytää toimeksiantajalta 
arviointiraportin osaa I koskevia 
lisäselvityksiä.

Or. en

Tarkistus 123
António Fernando Correia de Campos
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Raportoivan jäsenvaltion on ilmoitettava 
toimeksiantajalle EU-portaalin kautta 
seuraavat seikat neljän päivän kuluessa 
hakemusasiakirjojen toimittamisesta:

2. Raportoivan jäsenvaltion on ilmoitettava 
toimeksiantajalle EU-portaalin kautta 
seuraavat seikat kymmenen päivän 
kuluessa hakemusasiakirjojen 
toimittamisesta:

Or. en

Perustelu

Liian lyhyissä määräajoissa on se vaara, että jäsenvaltio ei pysty tutustumaan huolella 
arviointiasiakirjoihin. Esimerkiksi kliinisen lääketutkimuksen luokitteleminen ”alhaisen 
interventioasteen” kliiniseksi lääketutkimukseksi edellyttää tutkimussuunnitelman 
yksityiskohtaista ja huolellista arviointia.

Tarkistus 124
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava toimeksiantajalle EU-portaalin 
kautta, onko huomattavalle muutokselle 
myönnetty lupa, onko sille myönnetty lupa 
tietyin edellytyksin vai onko lupa evätty.

Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava toimeksiantajalle EU-portaalin 
kautta, onko huomattavalle muutokselle 
myönnetty lupa, onko sille myönnetty lupa 
tietyin edellytyksin vai onko lupa evätty.
Ilmoitus on annettava viidentoista päivän 
kuluessa arviointipäivästä yhdellä 
ainoalla päätöksellä, joka jo sisältää 
asianomaisen eettisen toimikunnan 
näkökannat.

Or. en

Tarkistus 125
António Fernando Correia de Campos
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) eettinen toimikunta hylkää kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamista koskevan 
hakemuksen.

Or. en

Tarkistus 126
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on annettava yhdellä ainoalla 
päätöksellä kymmenen päivän kuluessa 
validointipäivästä.

Ilmoitus on annettava yhdellä ainoalla 
päätöksellä, joka jo sisältää asianomaisen 
eettisen toimikunnan näkökannat, 
viidentoista päivän kuluessa 
validointipäivästä.

Or. en

Tarkistus 127
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
ilmoittanut päätöksestään toimeksiantajalle 
5 ja 7 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa, huomattava muutos katsotaan 
hyväksytyksi.

7. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
ilmoittanut päätöksestään toimeksiantajalle 
5 ja 7 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa, huomattava muutos katsotaan 
hyväksytyksi edellyttäen, että sen 
katsottiin 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
olevan alhaisen interventioasteen 
kliininen lääketutkimus.
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Or. en

Perustelu

Tämän kohdan mukaisesta kliinisen lääketutkimuksen huomattavan muutoksen hiljaisesta 
hyväksynnästä aiheutuu suurempi riski tutkittaville, joten se olisi rajoitettava alhaisen 
interventioasteen kliinisiin lääketutkimuksiin.

Tarkistus 128
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
arvioitava arviointiraportin osaan II 
kuuluvien seikkojen huomattava muutos 
omalla alueellaan kymmenen päivän 
kuluessa validointipäivästä.

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
arvioitava arviointiraportin osaan II 
kuuluvien seikkojen huomattava muutos 
omalla alueellaan viidentoista päivän 
kuluessa validointipäivästä 7 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 129
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on annettava yhdellä ainoalla 
päätöksellä kymmenen päivän kuluessa 
arviointipäivästä tai 22 artiklassa 
tarkoitetun arvioinnin viimeisestä päivästä 
sen mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi.

Ilmoitus on annettava yhdellä ainoalla 
päätöksellä, joka jo sisältää asianomaisen 
eettisen toimikunnan näkökannat, 
viidentoista päivän kuluessa 
arviointipäivästä tai 22 artiklassa 
tarkoitetun arvioinnin viimeisestä päivästä 
sen mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi.

Or. en
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Tarkistus 130
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

b a) eettinen toimikunta hylkää kliinisen 
lääketutkimuksen suorittamista koskevan 
hakemuksen.

Or. en

Tarkistus 131
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
ilmoittanut päätöksestään toimeksiantajalle 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
arviointiraportin osaan I kuuluvien 
seikkojen huomattavaa muutosta koskeva 
päätelmä katsotaan asianomaisen 
jäsenvaltion päätökseksi huomattavaa 
muutosta koskevasta lupahakemuksesta.

4. Mikäli asianomainen jäsenvaltio ei ole 
ilmoittanut päätöksestään toimeksiantajalle 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
arviointiraportin osaan I kuuluvien 
seikkojen huomattavaa muutosta koskeva 
päätelmä katsotaan asianomaisen 
jäsenvaltion päätökseksi huomattavaa 
muutosta koskevasta lupahakemuksesta 
edellyttäen, että se on edelleen 5 artiklan 
2 kohdan mukaisesti alhaisen 
interventioasteen kliininen lääketutkimus.

Or. en

Perustelu

Tämän kohdan mukaisesta kliinisen lääketutkimuksen huomattavan muutoksen hiljaisesta 
hyväksynnästä aiheutuu suurempi riski tutkittaville, joten se olisi rajoitettava alhaisen 
interventioasteen kliinisiin lääketutkimuksiin.
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Tarkistus 132
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kliinisten tietojen, jotka toimitetaan 
myyntiluvan saamiseksi asiakirjan 
Common Technical Document (yhteinen 
tekninen asiakirja) yhteydessä, on oltava 
peräisin rekisteröidyistä kliinisistä 
lääketutkimuksista, jotka täyttävät 
asianmukaisesti tämän asetuksen 
säännökset.

Or. en

Tarkistus 133
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään jäljempänä olevan 
85 artiklan mukaisesti valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä liitteiden I ja II
muuttamiseksi, jotta ne voidaan mukauttaa 
tekniikan kehitykseen tai jotta voidaan 
ottaa huomioon kansainvälisen sääntelyn 
muutokset.

Komissiolle siirretään jäljempänä olevan 
85 artiklan mukaisesti valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä liitteiden I ja II
täydentämiseksi, jotta ne voidaan
mukauttaa tekniikan kehitykseen tai jotta 
voidaan ottaa huomioon kansainvälisen 
sääntelyn muutokset.

Or. en

Perustelu

Tarkistus lisää avoimuutta.

Tarkistus 134
Marisa Matias, Alda Sousa
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Ehdotus asetukseksi
27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a artikla
Kliinisten tutkimusraporttien yleinen 

saatavuus
On varmistettava, että Euroopan 
lääkeviraston tietokannassa olevat 
kliiniset tiedot sekä yksittäiset kliiniset 
tutkimusraportit ovat maksutta ja helposti 
yleisön saatavilla. Tätä varten lisätään 
linkki kliinisten lääketutkimusten 
kliinisiin tutkimusraportteihin.

Or. en

Tarkistus 135
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun kliiniseltä lääketutkimukselta 
edellytetään tutkittavan suostumusta, 
tutkittavalla olisi oltava mahdollisuus 
antaa hoitolaitokselle yleinen suostumus 
tietojensa käyttämiseen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten ja 
mahdollisuus peruuttaa suostumus 
milloin tahansa.

Or. en

Perustelu

Kun tutkittava ilmoittautuu kliiniseen lääketutkimukseen, häntä pyydetään allekirjoittamaan 
lomake, jolla hän antaa tietoisen suostumuksensa, joka koskee lääketutkimuksen kestoa ja 
soveltamisalaa. Kun lääketutkimus on ohi, seurantatietoja ei saa käyttää edes 
tutkimustarkoituksiin, ellei tutkija hanki tutkittavilta uutta suostumusta. Alkuperäisen 
suostumuksen yhteydessä potilaalla olisi oltava mahdollisuus antaa yleinen suostumuksensa, 
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jolloin hoitolaitoksella olisi lupa käyttää potilaan tietoja tutkimustarkoituksiin 
tulevaisuudessa. 

Tarkistus 136
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos kliiniseltä lääketutkimukselta 
edellytetään tutkittavan suostumusta, 
tutkittavan olisi voitava antaa 
hoitolaitoksille yleinen suostumuksensa, 
että tietoja voidaan käyttää 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten ja 
mahdollisuus peruuttaa suostumus 
milloin tahansa.

Or. en

Tarkistus 137
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tutkittavalle tai hänen lailliselle 
edustajalleen on toimitettava kopio 
asiakirjasta, jolla tietoinen suostumus 
annettiin.

Or. ro

Tarkistus 138
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Noudatetaan eettisiä periaatteita.

Tarkistus 139
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

h a) eettinen toimikunta, jolla on 
asiantuntemusta kyseisestä sairaudesta, 
on hyväksynyt tutkimussuunnitelman;
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Or. en

Tarkistus 140
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

h a) eettinen toimikunta, jolla on 
pediatrian alan asiantuntemusta tai joka 
on hankkinut lisätietoja pediatrian alan 
kliinisistä, eettisistä ja psykososiaalisista 
kysymyksistä, on hyväksynyt 
tutkimussuunnitelman;

Or. en

Tarkistus 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan liitteen III a mukainen
tiivistelmä kliinisen lääketutkimuksen
myönteisistä ja/tai kielteisistä tuloksista 
vuoden kuluessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä tai siitä, 
kun lääkkeen kehittäminen on 
keskeytetty. Kunnes tiivistelmä tuloksista 
julkaistaan tämän kohdan säännösten 
mukaisesti, se on ainoastaan 
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla.

Or. en
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Perustelu

Tulosten tiivistelmän sisältöä olisi tarkennettava. Tätä varten ehdotetaan uutta liitettä, jossa 
täsmennetään toimitettavan tiivistelmän sisältö. Lisäksi olisi selvennettävä, että sekä 
myönteiset että kielteiset tulokset olisi toimitettava ja julkaistava.

Tarkistus 142
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan kattava tiivistelmä kliinisen 
lääketutkimuksen sekä myönteisistä että 
kielteisistä tuloksista vuoden kuluessa 
kliinisen lääketutkimuksen päättymisestä
tai lääketutkimuksen keskeyttämisestä.
Tässä kattavassa tiivistelmässä on 
kuvattava selkeästi ja yksiselitteisesti 
tutkimuksen menetelmät ja suoritustavat, 
ja sen on sisällettävä perustietoja sekä 
tunnistetiedoista puhdistettuja 
potilastietoja.

Or. en

Perustelu

Kliinisten lääketutkimusten tiivistelmiä ei ole määritelty selkeästi komission alkuperäisessä 
ehdotuksessa, ja niissä saatetaan esittää puutteellisia tietoja. 

Tarkistus 143
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

tutkimusraportti sekä täydelliset tiedot 
kliinisen lääketutkimuksen tiedoista
vuoden kuluessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä. Nämä 
tiedot on asetettava yleisesti saataville 
EU-tietokannan kautta.

Or. en

Perustelu

Se, että lääketieteellisten tutkimusten tuloksia ei julkaista kliinisten raakatietojen ja kliinisten 
tutkimusraporttien muodossa, heikentää tieteellistä tietämystä, johtaa tietojen valikoivaan 
julkaisemiseen (kielteisiä tutkimustuloksia ei julkaista), antaa väärän kuvan lääkkeen tehosta 
ja johtaa siihen, että kliinisiä lääketutkimuksia tehdään turhaan useaan kertaan. Kliinisten 
lääketutkimusten yhteydessä tehdään jo kliininen tutkimusraportti, joten se ei lisää 
hallinnollista rasitetta. Kliiniset tutkimusraportit eivät sisällä henkilötietoja (ne puhdistetaan 
tunnistetiedoista) tai kaupallisesti luottamuksellisia tietoja.

Tarkistus 144
Marisa Matias, Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Toimeksiantajan on toimitettava EU:n 
tietokantaan tiivistelmä kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista vuoden 
kuluessa kliinisen lääketutkimuksen 
päättymisestä riippumatta siitä, ovatko 
tulokset myönteisiä, kielteisiä vai 
epävarmoja.

Or. en

Tarkistus 145
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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

Komission teksti Tarkistus

Henkilötietojen ja kaupallisesti 
luottamuksellisten tietojen suojelemiseksi 
ja ellei 78 artiklan 3 kohdan säännöksistä 
muuta johdu, tiivistelmä myyntiluvan 
saamiseksi suoritetun kliinisen 
lääketutkimuksen tuloksista on 
julkaistava 30 päivän kuluttua 
myyntiluvan päivämäärästä tai yhden 
vuoden kuluttua kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä, jos 
lääkkeen kehittäminen on keskeytetty.

Or. en

Perustelu

Kliinisten lääketutkimusten tulokset olisi julkaistava hyvissä ajoin. Tulosten julkaiseminen 
mahdollistaa tiedottamisen yleisölle, potilaille ja tutkijoille kliinisen lääketutkimuksen 
päätelmistä heikentämättä eurooppalaisen lääketieteen tutkimuksen kilpailuasemaa. Tulosten 
julkaisuajankohta on tärkeä, jotta voidaan välttää mahdollinen epäreilu kilpailu, joka 
heikentäisi eurooppalaisen lääketieteen tutkimuksen kilpailuasemaa.
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Tarkistus 147
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Olisi vältettävä sitä, että tilapäisiä keskeyttämisiä määräämättömäksi ajaksi käytetään itse 
asiassa siihen, että estetään tulosten julkaisu.

Tarkistus 148
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 85 artiklan 
mukaisesti liitteen III a muuttamiseksi, 
jotta se voidaan mukauttaa tieteen 
kehitykseen tai kansainvälisen sääntelyn 
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muutoksiin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 149
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tutkijan on välittömästi ilmoitettava 
toimeksiantajalle vakavista 
haittatapahtumista, ellei 
tutkimussuunnitelmassa tiettyjen 
haittatapahtumien osalta vahvisteta, että 
ilmoitusta ei vaadita. Tutkijan on kirjattava 
kaikki vakavat haittatapahtumat. Tutkijan 
on tarvittaessa toimitettava 
toimeksiantajalle myöhemmin annettava 
raportti.

2. Tutkijan on välittömästi ilmoitettava 
toimeksiantajalle, Euroopan 
lääkevirastolle sekä asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille vakavista 
haittatapahtumista, ellei 
tutkimussuunnitelmassa tiettyjen 
haittatapahtumien osalta vahvisteta, että 
ilmoitusta ei vaadita. Tutkijan on kirjattava 
kaikki vakavat haittatapahtumat. Tutkijan 
on tarvittaessa toimitettava 
toimeksiantajalle myöhemmin annettava 
raportti.

Or. en

Perustelu

Tutkijan olisi ilmoitettava asianomaiselle jäsenvaltiolle vakavista haittatapahtumista, jotta 
voidaan välttää päätöksenteon viivästyminen tarpeettomasti, erityisesti kun tarvitaan 
kiireellisiä turvatoimia, esimerkiksi kun lääketutkimus on päätettävä ennenaikaisesti. 

Tarkistus 150
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Kaikki kliinisen lääketutkimuksen tiedot 
on kirjattava, niitä on käsiteltävä ja ne on 
tallennettava siten, että ne voidaan tarkasti 
raportoida, tulkita ja varmentaa ja että 
tutkittavia koskevien kirjattujen tietojen ja 
henkilötietojen luottamuksellisuus samalla 
suojataan sovellettavan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti, ja 
helpot haut mahdollistavat kliiniset 
tutkimusraportit on julkaistava 
internetissä.

Or. en

Perustelu

Tutkimuksista saadut todisteet ovat osoittaneet, että jos kliinisiä tutkimusraportteja ei 
sisällytetä systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin, tämä johtaa epätäydelliseen 
näyttöperustaan ja mahdollisesti valikoiviin päätelmiin intervention vaikutuksista.

Tarkistus 151
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Jotkut lääkkeiden pitkän aikavälin haittavaikutukset, kuten syöpä tai teratogeenisuus, 
ilmaantuvat vasta monien vuosien käytön jälkeen, joskus jopa potilasta seuraavassa 
sukupolvessa.

Tarkistus 152
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kliinisen lääketutkimuksen kantatiedosto
on pidettävä arkistoituna vähintään
viidenkymmenen vuoden ajan kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisen jälkeen, ja 
kaikki sähköisessä muodossa arkistoidut 
tiedot on säilytettävä pysyvästi sillä 
edellytyksellä, että mahdolliset 
sähköisessä muodossa olevat 
henkilötiedot poistetaan 50 vuoden 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Jotkut lääkkeiden pitkän aikavälin haittavaikutukset, kuten syöpä tai teratogeenisuus, 
ilmaantuvat vasta vuosikymmenten käytön jälkeen, joskus jopa potilasta seuraavassa 
sukupolvessa, kuten dietyylistilbestrolin käyttöön liittynyt katastrofi osoitti 1950–
1970-luvuilla.

Tarkistus 153
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantaja voi siirtää yhden tai kaikki 
tehtävistään jollekin henkilölle, yritykselle, 
laitokselle tai organisaatiolle. Tällainen 

Toimeksiantaja voi siirtää yhden tai kaikki
logistisista tehtävistään jollekin henkilölle, 
yritykselle, laitokselle tai organisaatiolle.
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tehtävien siirto ei rajoita toimeksiantajan 
vastuuta.

Tällainen tehtävien siirto ei rajoita 
toimeksiantajan tieteellistä ja eettistä
vastuuta.

Or. en

Perustelu

Varmistetaan oikeusvarmuus.

Tarkistus 154
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
kansallisesta korvausmekanismista 
72 artiklassa tarkoitettua 
vahingonkorvausta varten. Se rahoitetaan 
maksuilla, eikä julkisia varoja käytetä.

Or. en

Tarkistus 155
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 156
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kansallisen korvausmekanismin käyttö on
maksullista, ja hinta lasketaan voittoa 
tavoittelemattomalta pohjalta ottaen 
huomioon kliinisen lääketutkimuksen riski, 
potentiaalinen vahinko ja vahingon 
todennäköisyys sekä toimeksiantajan 
aikaisempi turvallisuustaso.

Or. en

Tarkistus 157
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EU-tietokanta sisältää tämän asetuksen 
mukaisesti toimitetut tiedot.

Yksityiskohtaisten ja tiivistettyjen 
kliinisten raakatietojen julkinen 
saatavuus on erityisen tärkeä 
kansanterveyden suojelemiseksi.
EU-tietokanta sisältää tämän asetuksen 
mukaisesti toimitetut tiedot.

Or. en

Tarkistus 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. EU-tietokanta perustetaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen yhteistyön 
mahdollistamiseksi siinä laajuudessa kuin 
se on tarpeen tämän asetuksen 
soveltamiseksi ja kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevia hakuja varten. Tietokannan 
ansiosta toimeksiantajat voivat lisäksi 
viitata kliinistä lääketutkimusta tai 
huomattavaa muutosta koskevan 
lupahakemuksen aiemmin toimitettuihin 
tietoihin. Tietokannassa olevat julkaistut 
tiedot edistävät omalta osaltaan 
kansanterveyden suojelua ja 
eurooppalaisen lääketieteellisen 
tutkimuksen innovointivalmiuksia, ja 
tässä yhteydessä pidetään mielessä 
toimeksiantajien perustellut taloudelliset 
intressit.

Or. en

Perustelu

Tietokannan olisi oltava sellainen, että voidaan saavuttaa tämän asetuksen tavoitteet eli 
suojella kansanterveyttä ja parantaa eurooppalaisen lääketieteen tutkimuksen valmiuksia ja 
kilpailukykyä.

Tarkistus 159
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. EU-tietokanta on yleisesti saatavilla
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
säännösten mukaisesti, ellei osa siihen
sisältyvistä tiedoista ole luottamuksellisia 
jostakin seuraavista syistä:

Or. en
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Perustelu

Ei ole järkevää, että kaikkien kliinisestä lääketutkimuksesta saatujen tietojen olisi oltava 
luottamuksellisia. Myös tietojen saatavuuteen olisi sovellettava samoja jo sovittuja sääntöjä 
kuin EU:n toimielinten asiakirjoihin. 

Tarkistus 160
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– henkilötietojen suoja asetuksen (EY) N:o 
45/2001 mukaisesti;

– henkilötietojen suoja sovellettavan 
unionin lainsäädännön mukaisesti;

Or. ro

Tarkistus 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kaupallisesti luottamuksellisten tietojen 
suoja;

– kaupallisesti luottamuksellisten tietojen 
suoja erityisesti, kun se liittyy kliinisiin 
lääketutkimuksiin, joilla on määrä tukea 
mahdollista myyntilupahakemusta 
sellaisiin käyttötarkoituksiin, joita ei ole 
vielä hyväksytty;

Or. en

Perustelu

Tietokanta ei saisi estää hankkimasta teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa, eikä se saisi estää 
toimeksiantajaa saamasta hyötyä tutkimuksensa tuloksista.

Tarkistus 162
Kent Johansson
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Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaupallisesti luottamuksellisten 
tietojen määritelmä on sama kuin 
Euroopan lääkeviraston antamissa 
ohjeissa, eikä kaupallisesti 
luottamuksellisten tietojen suoja saa 
mennä kansanterveysalan tutkimuksen 
edun edelle. 

Or. en

Tarkistus 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Mitkään tutkittavien henkilötiedot eivät 
ole julkisesti saatavilla.

5. Mitkään tutkittavien henkilötiedot, 
kaupallisesti luottamukselliset tiedot tai 
teollis- ja tekijänoikeuksia heikentävät 
tiedot eivät ole julkisesti saatavilla.

Or. en

Perustelu

Olisi varmistettava, että tämä asetus säilyttää eurooppalaisten tutkijoiden lisäarvon ja 
asiantuntemuksen samoin kuin heidän perustellun intressinsä hyötyä kliinisen 
lääketutkimuksen kehittämiseksi tehtyjen investointien tuloksista.

Tarkistus 164
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Mitkään tutkittavien henkilötiedot eivät 
ole julkisesti saatavilla.

5. Mitkään tutkittavien henkilötiedot eivät 
ole julkisesti saatavilla, ja kyseisiä tietoja 
on suojattava sovellettavan unionin 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 165
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 6 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

edistääkö kliininen lääketutkimus 
merkittävästi parempaa ymmärrystä sen 
tilan fysiologiasta ja patologiasta, josta 
tietoja puuttuu, erityisesti harvinaisten ja 
erittäin harvinaisten sairauksien osalta.

Or. en

Perustelu

Monia harvinaisia ja erittäin harvinaisia sairauksia ei vielä tunnisteta oikein, eikä niitä 
ymmärretä täysin. Kliinisissä lääketutkimuksissa, joihin osallistuu näistä sairauksista kärsiviä 
potilaita, kyseisiä sairauksia koskeva tieto voi lisääntyä huomattavasti, kun tietoja 
arvioidaan. Raportoivalla jäsenvaltiolla on oltava tieto tästä lisäarvosta.

Tarkistus 166
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 osa – 4 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ehdotetun muutoksen perustelut;

Or. en
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Perustelu

Helpottaa kliinisen lääketutkimuksen tulosten ymmärtämistä ja tulkitsemista.

Tarkistus 167
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toimeksiantajan on kirjattava 
yksityiskohtaisesti kaikki 
tutkijan/tutkijoiden sille ilmoittamat 
haittatapahtumat ja rekisteröitävä ne 
EU-portaaliin.

Or. en

Tarkistus 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite III a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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



AM\928242FI.doc 71/71 PE506.087v01-00

FI

Or. en

Perustelu

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


