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LÜHISELGITUS

Direktiivi 2001/20/EÜ vastuvõtmine kujutas endast olulist teetähist kliiniliste katsete 
tegemise standardite väljatöötamises nii Euroopa Liidus kui rahvusvahelisel tasandil. 

On aga aru saadud, et see direktiiv põhjustas mitmes liikmesriigis probleeme kliiniliste 
katsete hõlbustamisel ning et kehtivat õigusraamistikku on vaja ühtlustada ja ka põhjalikult 
hinnata. On äärmiselt oluline, et säiliks eelmises direktiivis sätestatud kõrge tase ja et see ei 
kaoks püüdlustes lihtsustada menetlusi kõigis liikmesriikides. 

Raportöör esitab oma arvamuses hulga muudatusettepanekuid, tagamaks, et Euroopa Liidus 
oleks patsiendihoolduse ja -ravi jätkuvalt kõrge tasemega, ergutades samas teadusuuringuid ja 
innovatsiooni üldsuse juurdepääsu abil andmetele, mis on esitatud kliinilise katse täieliku 
aruande vormis. Praeguse majanduskriisi tõttu ei tohi raisata raha ravimite peale, mis ei toimi 
ning inimesed peavad saama teha teadvaid otsuseid oma tervise kohta. 

Raportöör on arvamusel, et uued terminid, sealhulgas artiklis 2 sätestatud terminid „kliiniline 
katse”, „kliiniline uuring” ja „vähesekkuv kliiniline katse” on tarbetult keerulised ja 
võimaldavad väärtõlgendamist. Selle asemel tuleks nende puhul järgida lihtsat põhimõtet: 
„tähelepanekud” kuuluvad uuringute kategooriasse ja „sekkumised” kuuluvad katsete 
kategooriasse. Kui olemasolevat teksti selliselt ei muudeta, võimaldaks see koos „ravisse 
mittesekkuva uuringu” vaikimisi määratlusega teha „kliinilisi uuringuid” (mis ei kuulu 
kliiniliste katsete määratluse alla), selleks enne patsiendi nõusolekut küsimata. Samade 
põhjendustega soovitatakse kasutada praeguse direktiivi termineid. 

Raportöör kardab, et kõnealuse ettepanekuga nõrgendataks eetikakomiteede praegust rolli, 
pakkumata nõuetekohast õiguslikku alust samaväärsele sõltumatule hindamisorganile. Liit 
peaks üles näitama kohast austust inimõiguste, patsiendiohutuse ning eetilisuse kontrolli 
kõrge taseme vastu, nähes käesoleva määrusega uuesti ette sõltumatud eetikakomiteed. 

Artikli 28 lõikes 2 sätestatakse, et „katses osaleja õigused, ohutus ja heaolu on ülemuslikud 
teaduslike ja ühiskondlike huvide suhtes”. Nende eesmärkide saavutamiseks on vajalik, et 
liikmesriikide antavad load sõltuksid nende riikliku õiguse kohaselt vastutava 
valdkondadevahelise ja sõltumatu eetikakomitee otsusest. 

Kliiniliste katsete andmed on teadusandmed, mida kogutakse üldsust kaasates ning millel on 
üldsusele märkimisväärne mõju. Seetõttu kuuluvad need eelkõige ja esmajoones üldsusele. 
Samuti peab tuletama meelde, et kiirel ja korralikult jälgitaval juurdepääsul kliiniliste katsete 
tulemustele on oma eetiline aspekt, kuna see võimaldab patsientidel saada otsest ja 
viivitamatut juurdepääsu uusimatele farmakoloogiaalastele saavutustele. 

Kui andmeid ei tehta kunagi avalikuks, takistab see teaduse arengut ning kahandab 
teadusuuringute sotsiaalset väärtust. Seetõttu nõuab raportöör, et kõnealuses määruses 
võimaldataks liidu kodanikele selgesõnaliselt juurdepääs kliinilisele teabele ravimite kohta, et 
nad saaksid teha teadvaid otsuseid oma tervise kohta. 

Raportöör nõuab, et kliinilist teavet talletataks ELi andmebaasis kliinilise uuringu aruande 
vormis. Senini saadud kogemustest nähtub, et kokkuvõtete esitamine ei ole patsiendi õiguste 
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ja huvide kaitsmiseks piisav. Kliiniliste katsete üksikasjalike tulemuste avalikustamata 
jätmine halvendab teaduslikke teadmisi ning viib erapoolikute avaldamisteni (kus halbu 
avastusi ei avaldata), mis omakorda loob ebakorrektse ettekujutuse ravimi tõhususest. Näiteks 
viis erapoolik avaldamine paroksetiini-nimelise antidepressandi kasutamiseni laste ja 
teismeliste puhul, vaatamata ravimi vähesele toimele ja mis veel murettekitavam, suurenenud 
suitsiidiohule selles populatsioonis.

Läbipaistvuse suurendamiseks nõuab raportöör kliinilise katse peatoimiku arhiivimist 
määramata ajaks, mitte soovitatud viieks aastaks. Mõned pikaajalised ravimi kõrvaltoimed 
nagu vähk või teratogeensus ilmnevad alles aastakümnetepikkuse kasutamise järel, ulatudes 
mõnikord isegi patsientide ühest põlvkonnast kaugemale, nagu dietüülstilbesterooli (DES) 
katastroof 1950.–1970. aastate vahel; seega on oluline tagada peatoimiku säilitamine 
määramata ajaks. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. 
aprilli 2001. aasta direktiivis 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliinilistes 
uuringutes, on esitatud kliinilise uuringu 
määratlus, mida tuleks selgitada. Kliinilise 
uuringu mõiste tuleks täpsemalt 
määratleda sel viisil, et kasutusele 
võetakse laiem mõiste „kliiniline uuring”, 
mille üks kategooria on kliiniline katse. 
Nimetatud kategooria tuleks määratleda 
konkreetsete kriteeriumide alusel. Sellise 
lähenemise puhul võetakse 
nõuetekohaselt arvesse rahvusvahelisi 
suuniseid ning säilitatakse kooskõla 
ravimeid reguleerivate ELi õigusaktidega, 
milles on lähtutud kahestumisest 
„kliiniline uuring” ja „ravisse 
mittesekkuv uuring”.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. 
aprilli 2001. aasta direktiivis 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliinilistes 
uuringutes, on esitatud kliinilise uuringu 
määratlus, mis ei vaja muutmist, ja 
säilitada tuleks veel mitu varasemas 
direktiivis esitatud mõistet.
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Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Menetlus peaks olema paindlik ja 
tõhus, et vältida halduslikke viivitusi 
kliinilise katse alustamisel.

(7) Menetlus peaks olema paindlik ja 
tõhus, et vältida halduslikke viivitusi 
kliinilise katse alustamisel, kahjustamata 
patsiendiohutust või rahvatervist.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tähtajad kliiniliste katsete 
taotlustoimikute hindamiseks peaksid 
olema piisavalt pikad toimiku hindamiseks, 
tagades samas kiire juurdepääsu uutele 
innovaatilistele raviviisidele ning säilitades 
liidu atraktiivsuse kliiniliste katsete tegijate 

(8) Tähtajad kliiniliste katsete 
taotlustoimikute hindamiseks peaksid 
olema piisavalt pikad toimiku hindamiseks, 
tagades samas kiire juurdepääsu uutele 
innovaatilistele raviviisidele ning säilitades 
liidu atraktiivsuse kliiniliste katsete tegijate 
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jaoks. Sellest lähtuvalt esitati direktiivis 
2001/20/EÜ vaikimisi loa andmise 
kontseptsioon. See kontseptsioon tuleks 
alles jätta tähtaegadest kinnipidamise 
tagamiseks. Rahvatervisealases 
kriisiolukorras peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kliinilise katse loataotlust kiiresti 
hinnata ja see rahuldada. Niisiis ei tuleks 
kehtestada minimaalseid heakskiitmise 
tähtaegu.

jaoks. Sellest lähtuvalt esitati direktiivis 
2001/20/EÜ loa kaudse andmise 
kontseptsioon, kui eetikakomitee on selle 
poolt hääletanud ja pädev asutus pole 
seda tähtajaks vaidlustanud. See 
kontseptsioon tuleks alles jätta tähtaegadest 
kinnipidamise tagamiseks. 
Rahvatervisealases kriisiolukorras peaks 
liikmesriikidel olema võimalus kliinilise 
katse loataotlust kiiresti hinnata ja see 
rahuldada. Seega ei tuleks 
rahvatervisealase kriisi olukorras 
kehtestada minimaalseid heakskiitmise 
tähtaegu.

Or. en

Selgitus

Viide direktiivile 2001/20/EÜ peaks olema täpsem. Direktiivi kohaselt peaks loa andmine 
olema kaudne, st kui eetikakomitee on hääletanud selle poolt ja pädev asutus pole seda 
ettenähtud tähtajaks vaidlustanud. Erandjuhtudel, mille puhul tekivad eriti rasked 
probleemid, tuleks nõuda otsest kirjalikku luba. Tuleks paremini selgitada, et lõike viimane 
lause viitab üksnes rahvatervisealase kriisi olukorrale.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Risk kliinilises katses osaleja 
ohutusele tuleneb peamiselt kahest 
allikast: uuritav ravim ja sekkumine. 
Paljude kliiniliste katsete puhul on 
täiendav risk katses osalejate ohutusele 
võrreldes normaalsete kliiniliste tavadega 
aga minimaalne. Eelkõige kehtib see 
juhul, kui uuritaval ravimil on müügiluba 
(st kvaliteeti, ohutust ja tõhusust on 
müügiloa menetluse raames juba 
hinnatud) ning kui sekkumisega osalejale 
kaasnev täiendav risk on normaalse 
kliinilise tavaga võrreldes väike. 
Niisugused „vähesekkuvad kliinilised 
katsed” on tavapärase ravi ja diagnooside 
hindamise seisukohalt sageli ülimalt 

välja jäetud
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olulised, sest optimeerivad ravimite 
kasutamist ning aitavad seega kaasa 
rahvatervise taseme tõstmisele. Selliste 
kliiniliste katsete suhtes peaksid kehtima 
leebemad eeskirjad, näiteks lühem 
heakskiitmise tähtaeg.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(52) Andmebaas peaks sisaldama kogu 
kliinilise katsega seotud asjakohast teavet, 
sealhulgas kliinilise katse aruannet, mis 
sisaldab statistilise analüüsi kava ja 
uuringuplaani üksikasju ning töötlemata 
andmeid, ning see peaks olema kergesti 
otsitavas vormis. Kõik kliinilises katses 
osalevate andmesubjektide isikuandmed 
peaksid andmebaasis olema anonüümsed 
ja teave peaks olema avalik kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 
(üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele)1 konkreetsete nõuetega 
ning pidades silmas dokumentidele 
juurdepääsu õigust vastavalt Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklile 42.

____________
1 ELT L 145, 31.5.2001, lk 43.

Or. en

Selgitus

Kliiniliste katsete üksikasjalike tulemuste avalikustamata jätmine kliinilise uuringu 
aruannetena halvendab teaduslikke teadmisi ning viib erapoolikute avaldamisteni (halbu 
avastusi ei avaldata), mis omakorda loob ebakorrektse ettekujutuse ravimi tõhususest. Näiteks 
viis erapoolik avaldamine paroksetiini-nimelise antidepressandi (Seroxat) kasutamine laste ja 
teismeliste puhul, vaatamata ravimi vähesele toimele ja mis veel murettekitavam, suurenenud 
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suitsiidiohule selles populatsioonis.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Käesolev määrus on kooskõlas 
peamiste rahvusvaheliste 
juhenddokumentidega kliiniliste katsete 
kohta nagu Maailma Arstide Liidu Helsingi 
deklaratsiooni hiliseim (2008. aasta) 
versioon ja head kliinilised tavad, mis 
põhinevad Helsingi deklaratsioonil.

(63) Käesolev määrus on kooskõlas 
peamiste rahvusvaheliste 
juhenddokumentidega kliiniliste katsete 
kohta nagu Maailma Arstide Liidu Helsingi 
deklaratsiooni hiliseim (2008. aasta) 
versioon, eelkõige selliste inimesi 
hõlmavate meditsiiniuuringute 
eetikapõhimõtted, mille hulka kuuluvad 
ka idenditava inimpäritoluga materjali ja 
andmete uurimine, ja head kliinilised 
tavad, mis põhinevad Helsingi 
deklaratsioonil.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „Kliiniline uuring” – inimestega seotud 
mis tahes uurimine, mille eesmärk on

(1) „Kliiniline katse” – inimestega seotud 
mis tahes uurimine, mille eesmärk on
(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti suhtes. Selle 
vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Need uued mõisted on liiga keerulised ja neid on praktikas raske rakendada, mis viib 
suurema bürokraatiani. Lihtne põhimõte oleks, et „tähelepanekud” kuuluvad uuringute 
kategooriasse ja „sekkumised” kuuluvad katsete kategooriasse. Seetõttu on vajalik võtta 
uuesti kasutusele eelmise direktiivi 2001/20/EÜ täpsem sõnastus.
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Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „Kliiniline katse” – kliiniline uuring, 
mille puhul on täidetud üks järgmistest 
tingimustest:

välja jäetud

a) uuritavate ravimite jaoks ei ole luba 
antud;
b) kliinilise uuringu uuringuplaani 
kohaselt ei kasutata uuritavaid ravimeid 
vastavalt asjaomase liikmesriigi müügiloa 
tingimustele;
c) katses osalejale konkreetse 
ravistrateegia määramine otsustatakse 
eelnevalt ning see ei jää asjaomase 
liikmesriigi normaalse kliinilise tava 
piiresse;
d) uuritavate ravimite väljakirjutamise 
otsus langetatakse koos otsusega katses 
osaleja kliinilisse uuringusse kaasamise 
kohta;
e) lisaks normaalsete kliiniliste tavade 
järgimisele tehakse katses osalejatega 
diagnostilisi või jälgimisega seotud 
lisaprotseduure.

Or. en

Selgitus

Vt eelmist selgitust.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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a) uuritavate ravimite jaoks on luba 
antud;
b) kliinilise katse uuringuplaani kohaselt 
kasutatakse uuritavaid ravimeid vastavalt 
müügiloa tingimustele või nende 
kasutamine tähendab tavapärast ravi mis 
tahes asjaomases liikmesriigis;
c) diagnostilised või jälgimisega seotud 
lisaprotseduurid kujutavad endast vaid 
minimaalset täiendavat riski või kahtlust 
katses osalejate ohutuse suhtes võrreldes 
asjaomase liikmesriigi normaalsete 
kliiniliste tavadega.

Or. en

Selgitus

Kui müügiloaga uuritava ravimi puhul tehakse loa saamise järgne uuring, tehakse seda vaid 
kahtluse tõttu, et see pole piisavalt tõhus või et sel on lisariskid patsientide ohutusele, 
võrreldes tavapärase kliinilise praktikaga, isegi kui seda kasutatakse müügiloa tingimustel. 
Nii oli see uuringu Regulate puhul, kus kasutati benfluoreksi (Mediator), ja uuringu Vigor 
puhul, kus kasutati rofekoksiibi (Vioxx).

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) „Oluline muudatus” – kliinilise katse 
mis tahes aspekti mis tahes muudatus, 
sealhulgas katse ennetähtaegne 
lõpetamine ja muudatus katses osalejate 
arvus, mis viiakse läbi pärast artiklites 8, 
14, 19, 20 ja 23 osutatud otsuse 
teatavakstegemist ning mis võib oluliselt 
mõjutada katses osalejate ohutust või 
õigusi või katse käigus saadud andmete 
usaldusväärsust ja stabiilsust, st muudatus 
nende teadusdokumentide tõlgendamises, 
mida kasutati katse tegemise toetamiseks, 
või kui muudatused on muul viisil 
märkimisväärsed;

Or. en
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Selgitus

Ennetähtaegne lõpetamine võimaldab sponsoril vältida riski, et selline erinevus võib katse 
lõpuperioodil kaotada statistilise olulisuse, kui see oli põhjustatud ohust. Muudatused, mis 
tehakse kliiniliste katsete tegemises, kavandamises, metoodikas, uuritavas või täiendavas 
ravimis pärast loa saamist, võivad kahjustada andmete usaldusväärsust ja stabiilsust. 
Seetõttu on uuesti võetud kasutusele direktiivi 2001/20/EÜ artikli 10 punkti a täpsem 
sõnastus.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) „Eetikakomitee” – liikmesriigi 
sõltumatu organ, mis koosneb 
tervishoiuprofessionaalidest ja 
meditsiiniala välistest liikmetest, kelle 
kohustus on kaitsta uuringus osalevate 
inimeste õigusi, ohutust ja heaolu ning 
anda avalik hinnang, väljendades 
muuhulgas oma arvamust uuringuplaani, 
uurijate sobivuses ja vahendite sobivuses 
ning meetodites ja dokumentides, mida 
kasutatakse katses osalejate teavitamiseks 
ja nende teadva nõusoleku saamiseks;

Or. en

Selgitus

Uuesti kasutusele võetud määratlus direktiivist 2001/20/EÜ.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) „Kõrvalnäht” – mis tahes ebasoovitav 
meditsiiniline näht katses osalejal, kellele 
on manustatud ravimit, ning mis ei pruugi 
olla selle raviga põhjuslikus seoses;

(28) „Kõrvaltoime” – mis tahes 
ebasoovitav mis tahes manustatud 
annusega seonduv meditsiiniline näht 
katses osalejal, kellele on manustatud 
ravimit;
(Käesolevat muudatusettepanekut 
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kohaldatakse kogu teksti suhtes. Selle 
vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Uuesti kasutusele võetud hea sõnastus direktiivist 2001/20/EÜ.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) „Kliinilise uuringu aruanne” –
aruanne, mis sisaldab täielikku 
uuringuplaani ja selle võimalikke 
hilisemaid muudatusi, statistilise analüüsi 
kava, tõhusus- ja ohutusandmete 
kokkuvõtet kõigi tagajärgede kohta ning 
individuaalseid anonüümseid andmeid 
patsientide kohta tabelite või loeteludena.

Or. en

Selgitus

Kui kliiniliste uuringute aruandeid ei kaasata süstemaatilistesse läbivaatamistesse, toob see 
kaasa tõendite baasi ebatäielikkuse ja erapoolikud järeldused sekkumise mõju kohta; nt 
üksnes reboksetiini kohta avaldatud andmetes ülehinnati reboksetiini kasu – 115%, võrreldes 
platseeboga, ja samuti alahinnati kahjusid. Teise näitena ostsid liikmesriigid miljonite kaupa 
kokku neuraminidaasi inhibiitorit oseltamiviiri (Tamiflu), ilma et oleks olnud tõendeid 
tõhususe kohta gripi oluliste tüsistuste puhul.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– katse käigus saadud andmed on stabiilsed 
ja usaldusväärsed.

– katse käigus saadud andmed on 
asjakohased, stabiilsed, usaldusväärsed ja 
täielikult dokumenteeritud, ning
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Or. en

Selgitus

Kui andmeid ei ole täielikult dokumenteeritud, ei ole uuringu tegemisel mõtet. Kliiniliste 
katsete üksikasjalike tulemuste avalikustamata jätmine kliinilise uuringu aruannetena 
halvendab teaduslikke teadmisi ning viib erapoolikute avaldamisteni (halbu avastusi ei 
avaldata), mis omakorda loob ebakorrektse ettekujutuse ravimi tõhususest.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kliinilises katses saadud andmed 
täidavad dokumenteeritud lünka 
teaduslikes teadmistes, mida ei saa muul 
viisil hankida.

Or. en

Selgitus

Kavandada tuleks kvaliteetsed ja eetilised kliinilised katsed, et koguda vajalikke andmeid 
teaduslikele teadmistele inimeste kohta ja võimaluste kohta parandada nende teadmiste 
seisundit ning need teadmised tuleks hilisema kasutamise eesmärgil dokumenteerida. Uut 
uuringut ei peaks tegema muidu kui olukorras, kus uuringu alustamise ajal ei ole küsimustele, 
mida sellega kavatsetakse käsitleda, võimalik olemasolevate tõenditega rahuldavalt vastata, 
nt Cochrane’i läbivaatamiste puhul.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Eetikakomiteede roll ja suunised

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

Or. en

Selgitus

Helsingi deklaratsioonis ja Oviedo konventsioonis sätestatakse, et „Inimuuringu võib teha 
üksnes siis, kui … mitme eriala asjatundjad on hinnanud uuringu eetilist külge ning 
uuringukava on kinnitanud pädev instants”. Käesoleva määruse artikli 28 lõikes 2 
sätestatakse, et „katses osaleja õigused, ohutus ja heaolu on ülemuslikud teaduslike ja
ühiskondlike huvide suhtes”. Järjekindluse huvides peab loa, mida liikmesriik annab, saamine 
olema sõltuvuses nende vastutava eetikakomitee otsusest.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– katses osalejate sarnasus kavandatavate 
ravimisaajatega vanuse ja soo poolest 
ning kas katses osalejad on terved 
vabatahtlikud või patsiendid;

Or. en

Selgitus

Selleks et ravimid oleksid võimalikult tõhusad, tuleb neid katsetada sarnastes 
populatsioonides kui need, milles neid hakatakse kasutama; näiteks metaboliseeruvad teatud 
ravimid naistel ja meestel erinevalt.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Hindamisaruanne esitatakse ELi 
portaali kaudu, seda säilitatakse ELi 
andmebaasis ja see tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.
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Or. en

Selgitus

Hindamisaruanne tuleks teha üldsusele kättesaadavaks, et üldsus usaldaks loa andmise 
protsessi.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) eetikakomitee ei anna heakskiitu 
kliinilise katse tegemiseks asjaomases 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Sponsor võib taotluse mis tahes ajal tagasi 
võtta kuni hindamise kuupäevani. Sellisel 
juhul võetakse taotlus tagasi ainult kõikide 
asjaomaste liikmesriikide suhtes.

Sponsor võib taotluse mis tahes ajal tagasi 
võtta kuni hindamise kuupäevani. Sellisel 
juhul võetakse taotlus tagasi ainult kõikide 
asjaomaste liikmesriikide suhtes. 
Tagasivõetud taotluste registrit hoitakse 
ELi andmebaasis ja iga tagasivõtmise 
kohta esitatakse põhjused.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on saada aru, miks kliiniliste katsete taotlusi tagasi 
võetakse. Kliinilise katse taotluse tagasivõtmiseks või katse lõpetamiseks on mitu 
iseenesestmõistetavat põhjust, mis seonduvad patsientide ohutuse ja toote tõhususega. Katsete 
lõpetamise ajenditena on sageli toodud ka ärilisi põhjuseid. Kliinilise katse taotluse 
tagasivõtmine üksnes ärilistel põhjustel on ebaeetiline, kuna sellega jäetakse patsiendid ja 
ühiskond ilma võimalikust tõhusast meditsiinilisest uuendusest.
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Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olulist muudatust võib rakendada ainult 
juhul kui see on käesolevas peatükis 
sätestatud menetlusele vastavalt heaks 
kiidetud.

Olulist muudatust võib rakendada ainult 
juhul, kui see on käesolevas peatükis 
sätestatud menetlusele vastavalt heaks 
kiidetud ja kui eetikakomitee on selle 
eelnevalt heaks kiitnud.

Or. en

Selgitus

Kuna oluline muudatus on määratletud kui „muudatus, mis (...) mõjutab tõenäoliselt oluliselt 
katses osalejate ohutust või õigusi või katse käigus saadud andmete usaldusväärsust ja 
stabiilsust”, tuleks kohaldada sama menetlust kui kliinilise katse loa andmise korral.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2001/20/EÜ põhjenduse 11 säilitamiseks, milles ei nähta ette seda, et pädev asutus 
annab kaudse loa, kui eetikakomitee kliinilise katse poolt hääletanud ei ole.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kliiniline katse on tehtud väljaspool 
ELi, peab see vastama käesoleva 
määrusega samaväärsetele põhimõtetele 
nii katses osaleja õiguste ja ohutuse osas
kui ka kliinilise katse käigus saadud 
andmete usaldusväärsuse ja stabiilsuse 
osas.

5. Kui kliiniline katse on tehtud väljaspool 
ELi, peab see täielikult vastama käesoleva 
määruse põhimõtetele nii katses osaleja 
õiguste ja heaolu osas kui ka kliinilise 
katse käigus saadud andmete 
usaldusväärsuse ja stabiilsuse osas.

Or. en

Selgitus

Väljaspool ELi tehtud kliiniliste katsete nõuded peaksid olema täpselt samad kui 
kavandatavas määruses. Nende põhimõtete samaväärsus võimaldab kolmandatest isikutest 
sponsoritel neid erinevalt tõlgendada.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 ja lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Teadev nõusolek on kirjalik, 
kuupäevastatud ja allkirjastatud ning antud 
vabatahtlikult katses osaleja või tema 
seadusliku esindaja poolt pärast seda, kui 
teda on ammendavalt teavitatud kliinilise 
katse olemusest, kestusest, tähtsusest, 
mõjudest ja riskidest, sealhulgas ka sellest, 
kas kliiniline katse tuleb katkestada, 
võimalikest alternatiivsetest 
ravimeetoditest ning antud mis tahes 
muud riiklikes õigusaktides sätestatud 
teavet. Antud teave ja teadev nõusolek on 
asjakohaselt dokumenteeritud. Kui katses 
osaleja ei ole võimeline kirjutama, võib 
erandjuhtudel anda suulise nõusoleku 
vähemalt ühe sellise erapooletu tunnistaja 
juuresolekul, keda katses osaleja usaldab. 
Katses osalejale või tema seaduslikule 
esindajale antakse koopia dokumendist, 
millega ta andis teadva nõusoleku.

1 a. Dokumendil, millega antakse teadev 
nõusolek, on süstemaatiliselt esitatud kaks 
järgmist märget:
– katse registreerimisnumber ELi 
portaalis ja
– avaldus, et tulemused tehakse ELi 
portaalis kättesaadavaks aasta jooksul 
pärast katse lõpetamist, koos ligikaudse 
kuupäevaga.

Or. en

Selgitus

Võtab uuesti kasutusele direktiivis 2001/20/EÜ sätestatud minimaalse teabe teadva nõusoleku 
kohta, et võimaldada võrdseid õigusi kogu Euroopa kodanikele. Erapooletu tunnistaja tuleks 
identida ja ta peaks teadva nõusoleku vormi katses osaleja eest allkirjastama.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 a (uus) ja lõige 3 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui sponsor ei täida lõikes 3 osutatud 
kohustust, määravad asjaomased 
liikmesriigid ühtlustatud karistusi. 
Esimese 30 hilinetud päeva puhul on 
summa kuni 7000 eurot ja iga järgmise 
hilinetud päeva eest 7000 eurot, kuni 
kohustus on täidetud.
3 b. Vastavalt lõikes 3 osutatud 
kohustusele tuleb esitada 
vastavustunnistuse vorm ja see esitatakse 
ühise tehnilise dokumendi osana.

Or. en

Selgitus

Selleks et ärgitada sponsoreid esitama pädevale asutusele teavet aasta jooksul pärast 
kliinilise katse lõppu, tuleks kõigis liikmesriikides kohaldada hoiatavaid ja ühtlustatud 
karistusi. USAs kohaldatakse selliseid karistusi (kuni 10 000 dollarit trahvi tsiviilkaristusena 
esimese 30 päeva jooksul + kuni 10 000 dollarit iga päeva eest, kuni rikkumine on heastatud 
pärast esimest 30 päeva). Sellega tagatakse patsientide usaldus protsessi vastu.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sponsor esitab ELi andmebaasi jaoks 
kliinilise katse tulemuste kokkuvõtte ja 
kliinilise uuringu aruande ühe aasta 
jooksul pärast kliinilise katse lõpetamist.
Ühtegi uut sama sponsori esitatud 
kliinilise katse taotlust ei hinnata enne, 
kui tema varasemate registreeritud ja 
heakskiidetud katsetega seotud kliinilise 
uuringu aruanded on ELi andmebaasi 
esitatud. Sponsorid põhjendavad, miks 
nad ei ole esitanud tulemuste kokkuvõtet 
ega kliinilise uuringu aruandeid. 
Põhjendused tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en
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Selgitus

Kliiniliste katsete üksikasjalike tulemuste avalikustamata jätmine kliinilise uuringu 
aruannetena halvendab teaduslikke teadmisi ning viib erapoolikute avaldamisteni (halbu 
avastusi ei avaldata), mis omakorda loob ebakorrektse ettekujutuse ravimi tõhususest. Näiteks 
viis erapoolik avaldamine paroksetiini-nimelise antidepressandi (Seroxat) kasutamine laste ja 
teismeliste puhul, vaatamata ravimi vähesele toimele ja mis veel murettekitavam, suurenenud 
suitsiidiohule selles populatsioonis.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui teaduslikel põhjustel, mis on 
nõuetekohaselt põhjendatud ja 
eetikakomitee poolt usaldatavana heaks 
kiidetud, ei ole võimalik esitada tulemuste 
kokkuvõtet ja kliinilise uuringu aruannet
ühe aasta jooksul, esitatakse need niipea, 
kui need on olemas. Sel juhul täpsustatakse 
uuringuplaanis, millal on tulemused ja 
kliinilise uuringu aruanne olemas, ja 
antakse selgitused.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui pärast peatamist või ajutist 
peatamist kliinilist katset ei jätkata, 
käsitletakse käesoleva määruse kohaselt 
kliinilise katse lõppkuupäevana sponsori 
kliinilise katse mittejätkamise otsuse 
kuupäeva. Ennetähtaegse lõpetamise korral 
on kliinilise katse lõppkuupäevaks katse 
ennetähtaegse lõpetamise kuupäev. 12 
kuud pärast ajutist peatamist tehakse 
kliinilise katse andmed üldsusele 
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juurdepääsetavaks, ka juhul, kui need 
andmed ei ole täielikud.

Or. en

Selgitus

Vältida tuleks tähtajatute ajutiste peatamiste kasutamist, tegeliku eesmärgiga takistada 
andmete üldsusele kättesaadavaks tegemist.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Uurija teatab sponsorile viivitamata 
tõsistest kõrvalnähtudest, välja arvatud 
juhul, kui uuringuplaanis on sätestatud 
teatavad kõrvalnähud, millest ei ole vaja 
teatada. Uurija registreerib kõik tõsised 
kõrvalnähud. Vajaduse korral esitab uurija 
sponsorile järelmeetmete aruande.

2. Uurija teatab sponsorile viivitamata 
tõsistest kõrvalnähtudest. Uurija 
dokumenteerib kõik tõsised kõrvalnähud
ning saadab koopiad eetikakomiteele ja 
esitab koopiad ELi portaali kaudu ELi 
andmebaasi. Vajaduse korral esitab uurija 
sponsorile järelmeetmete aruande. 
Vahetult esitatavale aruandele järgnevad 
üksikasjalikud kirjalikud aruanded ning 
need saadetakse eetikakomiteedele ja 
liikmesriikidele ning need talletatakse ELi 
andmebaasis.

Or. en

Selgitus

Ravimite ohutusküsimusi saab aegsasti välja selgitada ja käsitleda üksnes ravimi 
kõrvaltoimete korrektsete ja täielike aruannete kogumise teel, piirates seega nii muidu 
ennetatavaid riske rahvatervisele kui ka välditavaid tervishoiukulusid.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sponsor ei saa vahendite 
puudumise tõttu esitada teavet artiklis 36 
osutatud elektroonilisele andmebaasile, 

välja jäetud
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võib ta esitada teabe liikmesriigile, kus 
tõsine ettearvamatu kõrvaltoime ilmnes. 
Kõnealune liikmesriik teatab tõsisest 
ettearvamatust kõrvaltoimest vastavalt 
lõikele 1.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Uuringutest saadud tõenditest nähtub, et kliiniliste uuringute aruannete väljajätmine 
süstemaatilistest läbivaatamistest toob kaasa tõendite baasi ebatäielikkuse ja erapoolikud 
järeldused sekkumise mõju kohta.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kliinilise katse peatoimikut säilitatakse 
määramata ajaks.
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säilitatakse vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsorile inspekteerimisakti 
kättesaadavaks tegemisel tagab esimeses 
lõigus osutatud liikmesriik 
konfidentsiaalsuse kaitse.

Inspekteerimisakti kokkuvõte tehakse 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide inspektoritele makstakse sageli riigi rahaga ning nii nende ülesanded kui 
volitused teenivad avalikku huvi. Samuti on kliinilises katses osalejatel õigus teada, kas katset 
tehakse/tehti kooskõlas õigusakti(de)ga, et nad saaksid oma nõusoleku vastava soovi 
tekkimisel tagasi võtta.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib korraldada 
inspekteerimisi, kui ta seda vajalikuks 
peab.

2. Komisjon võib korraldada 
inspekteerimisi, kui ta seda vajalikuks 
peab. Komisjoni inspekteerimisakti 
kokkuvõte tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en
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Selgitus

Vt artikli 75 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. ELi andmebaas võimaldab liikmesriikide 
pädevatel asutustel teha koostööd sellises 
ulatuses, mis on vajalik käesoleva määruse 
kohaldamiseks, ning otsida teavet 
konkreetsete kliiniliste katsete kohta. 
Samuti võimaldab see sponsoritel viidata 
varasematele taotlustele kliiniliste katsete 
lubamiseks või oluliseks muutmiseks. 
Samuti tuleks see luua, et võimaldada 
Euroopa Liidu kodanikel pääseda juurde 
lihtsasti teostatavat otsingut võimaldavas 
vormis kliinilisele teabele ravimite kohta, 
et nad saaksid teha teadvaid otsuseid oma 
tervise kohta.

Or. en

Selgitus

Kliiniliste katsete andmed on teadusandmed ja kuuluvad seega üldsusele. Patsiendid 
nõustuvad kliinilistes katsetes osalema seetõttu, et nende osalus toob teaduse edendamise 
kaudu üldsusele kasu. Kui andmeid ei tehta kunagi avalikuks, takistab see teadust. Veelgi 
enam, tööstusharu rahastatavad uuringud saavad kasu riigi rahastatavatest teadusasutustest 
– juurdepääs teadlastele ja uurimismeeskondadele riigi rahastatud teadusrajatistes; 
alusuuringute riiklik rahastamine.

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. ELi andmebaas on üldsusele kättesaadav 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1049/2001. 
Kui kohaldatakse konfidentsiaalse 
kaubandusliku teabe kaitset, tuleb teabe 
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põhjustel: avalikustamisel nõuetekohaselt 
põhjendada ja dokumenteerida ärihuvide 
kahjustamist ebamõistlikul määral, 
nõuetekohaselt tuleb määrata kindlaks 
ajavahemik, mille jooksul on nõutav 
kaubandusliku teabe konfidentsiaalsus, 
ning taotlevat isikut sellest teavitada, ja 
ükski avalik huvi ei peaks olema sedavõrd 
oluline, mis õigustaks viivitamatut 
avalikustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konfidentsiaalsete kaubanduslike 
andmete kaitse tagamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikide poolt tõhusa järelevalve 
tagamine kliinilise katse teostamise üle.

välja jäetud
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Or. en


