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LYHYET PERUSTELUT

Direktiivin 2001/20/EY hyväksyminen oli merkittävä virstanpylväs kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevien vähimmäisvaatimusten kehittämisessä niin unionissa kuin kansainvälisellä tasolla. 

Direktiivi vaikuttaa kuitenkin hankaloittaneen kliinisten lääketutkimusten suorittamista 
useissa jäsenvaltioissa, ja säännöksiä on yhdenmukaistettava. Myös nykyistä 
lainsäädäntökehystä on arvioitava perusteellisesti. On äärimmäisen tärkeää, että aiemmassa 
direktiivissä vahvistetuista tiukoista vähimmäisvaatimuksista pidetään kiinni eikä niistä 
luovuta pyrittäessä yksinkertaistamaan menettelyjä eri jäsenvaltioissa. 

Valmistelija esittää tarkistuksia, joita hän pitää tarpeellisina sen varmistamiseksi, että 
potilaiden hoitoa koskevat tiukat vähimmäisvaatimukset säilyvät unionissa ja samalla 
edistetään tieteellistä tutkimusta ja innovointia, kun varmistetaan tietojen julkinen saatavuus 
täydellisellä kliinisellä tutkimusraportilla. Nykyisessä talouskriisissä rahaa ei pidä tuhlata 
tehottomiin lääkkeisiin, ja kansalaisten on voitava tehdä tietoisia päätöksiä terveydestään. 

Valmistelija pitää uusia määritelmiä – esimerkiksi 2 artiklassa vahvistettuja 'kliinisen 
lääketutkimuksen', 'kliinisen tutkimuksen' ja 'alhaisen interventioasteen kliinisen 
lääketutkimuksen' määritelmiä – turhan monimutkaisina ja katsoo niiden jättävän tilaa 
väärintulkinnoille. Määritelmien olisi pikemminkin noudatettava sitä yksinkertaista 
periaatetta, että 'havainnot' kuuluvat 'tutkimuksen' luokkaan ja 'interventiot' kuuluvat 
'lääketutkimuksen' luokkaan. Jos nykyiseen ehdotukseen ei tehdä tätä tarkistusta – kun otetaan 
huomioon myös oletuksena oleva 'non-interventiotutkimuksen' määritelmä – 'kliinisiä 
tutkimuksia' (jotka eivät kuulu 'kliinisen lääketutkimuksen' määritelmän piiriin) voitaisiin 
tehdä kysymättä etukäteen potilaan suostumusta. Samasta syystä ehdotetaan myös muiden 
nykyiseen direktiiviin sisältyvien määritelmien palauttamista. 

Valmistelija pelkää, että nykyinen ehdotus heikentää eettisen toimikunnan asemaa, eikä tarjoa 
asianmukaista oikeusperustaa vastaavalle riippumattomalle arviointielimelle. Unionin olisi 
palautettava asetukseen riippumattomat eettiset toimikunnat ja osoitettava näin 
kunnioittavansa asianmukaisesti ihmisoikeuksia sekä potilaan turvallisuudelle ja eettiselle 
valvonnalle asetettuja korkeita vaatimuksia. 

Asetuksen 28 artiklan 2 kohdassa todetaan, että "tutkittavan oikeudet, turvallisuus ja 
hyvinvointi ovat tieteen ja yhteiskunnan etua tärkeämmät". Jotta kyseiset tavoitteet voidaan 
saavuttaa, on säädettävä, että jäsenvaltioiden myöntämä lupa riippuu monitieteellisen ja 
riippumattoman, kansallisen lainsäädännön perusteella toimivaltaisen eettisen toimikunnan 
tekemästä päätöksestä. 

Kliiniset lääketutkimukset ovat tieteellistä tietoa, joka on saatu tutkimukseen osallistuneilta 
kansalaisilta ja jolla on huomattavia vaikutuksia kansalaisiin. Tästä syystä tiedot ovat ensi 
sijassa kansalaisten omaisuutta. Lisäksi on pidettävä mielessä, että lääketutkimusten tulosten 
nopealla ja asianmukaisesti valvotulla saatavuudella on eettinen näkökohtansa, sillä näin 
varmistetaan, että viimeisimmät farmakologiset saavutukset ovat suoraan ja nopeasti 
potilaiden saatavilla. 
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Tiede kärsii ja tutkimuksen yhteiskunnallinen arvo laskee, jos tietoja ei koskaan julkaista. 
Tästä syystä valmistelija kehottaa lisäämään asetukseen selkeän säännöksen, että unionin 
kansalaisilla on pääsy lääkkeiden kliinisiin tietoihin, jotta he voivat tehdä tietoisia päätöksiä 
terveydestään.

Valmistelija kehottaa tallentamaan kliinisen tutkimusraportin muodossa olevat kliiniset tiedot 
EU:n tietokantaan. Tähänastiset kokemukset osoittavat, että tiivistelmän toimittaminen ei riitä 
suojelemaan potilaiden oikeuksia ja etuja. Se, että yksityiskohtaisia tuloksia lääketieteellisistä 
tutkimuksista ei julkaista, heikentää tieteellistä tietämystä ja johtaa tietojen valikoivaan 
julkaisemiseen (kun kielteisiä tutkimustuloksia ei julkaista), mikä puolestaan antaa väärän 
kuvan lääkkeen vaikutuksesta. Tietojen valikoiva julkaiseminen johti esimerkiksi 
masennuslääkkeenä käytettävän paroksetiinin käyttöön lapsilla ja nuorilla, vaikka sen tehossa 
oli puutteita ja – vielä pahempaa – vaikka se kasvatti kyseisten potilaiden itsemurhariskiä. 

Avoimuuden lisäämiseksi edelleen valmistelija kehottaa, että kliinisten lääketutkimusten 
kantatiedostot olisi säilytettävä pysyvästi, eikä vain viittä vuotta, kuten ehdotuksessa 
esitetään. Jotkut lääkkeiden pitkän aikavälin haittavaikutukset, kuten syöpä tai 
teratogeenisuus, ilmaantuvat vasta vuosikymmenten käytön jälkeen, joskus jopa potilasta 
seuraavassa sukupolvessa, kuten dietylstilbesterolin käyttöön liittynyt katastrofi osoitti 1950–
1970-luvuilla. Tämän vuoksi on tärkeää, että kantatiedosto säilytetään pysyvästi.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Hyvän kliinisen tutkimustavan 
noudattamista ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 4 päivänä huhtikuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/20/EY 
esitettyä tällä hetkellä voimassa olevaa 
kliinisen tutkimuksen määritelmää olisi 
selkeytettävä. Tätä varten kliinisen 
tutkimuksen käsite olisi määriteltävä 
tarkemmin ottamalla käyttöön laajempi 

(3) Hyvän kliinisen tutkimustavan 
noudattamista ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 4 päivänä huhtikuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/20/EY
esitettyä tällä hetkellä voimassa olevaa 
kliinisen tutkimuksen määritelmää ei 
tarvitse muuttaa, ja monet aikaisemman 
direktiivin määritelmistä olisi säilytettävä. 
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kliinisen tutkimuksen käsite, jonka yksi 
luokka on kliininen lääketutkimus. 
Kyseisen luokan määrittelyssä olisi 
käytettävä tarkkoja kriteerejä. Tämä 
toimintatapa noudattaa kansainvälisiä 
ohjeita ja EU:n lääkelainsäädäntöä, joka 
rakentuu käsitteiden 'kliininen tutkimus'
ja 'non-interventiotutkimus'
kahtiajakoon.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Menettelyn olisi oltava joustava ja 
tehokas, jotta kliinisten lääketutkimusten 
aloittamisessa vältetään hallinnollisia 
viiveitä.

(7) Menettelyn olisi oltava joustava ja 
tehokas, jotta kliinisten lääketutkimusten 
aloittamisessa vältetään hallinnollisia 
viiveitä vaarantamatta potilaiden 
turvallisuutta tai kansanterveyttä.

Or. en
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Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien 
hakemusasiakirjojen arvioinnille 
asetettavien määräaikojen olisi oltava 
riittävän pitkät asiakirjojen arvioimiseksi 
asianmukaisesti, mutta samalla olisi 
varmistettava, että uudet ja innovatiiviset 
hoidot saadaan nopeasti käyttöön ja että 
unioni pysyy houkuttelevana 
tutkimuspaikkana. Tätä taustaa vasten 
direktiivissä 2001/20/EY otettiin käyttöön
hiljaisen hyväksymisen käsite. Käsite olisi 
säilytettävä määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi. Kansanterveydellisissä 
kriisitilanteissa jäsenvaltioiden olisi 
voitava arvioida ja hyväksyä kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemus nopeasti.
Sen vuoksi hyväksymiselle ei pitäisi 
vahvistaa vähimmäismääräaikoja.

(8) Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien 
hakemusasiakirjojen arvioinnille 
asetettavien määräaikojen olisi oltava 
riittävän pitkät asiakirjojen arvioimiseksi 
asianmukaisesti, mutta samalla olisi 
varmistettava, että uudet ja innovatiiviset 
hoidot saadaan nopeasti käyttöön ja että 
unioni pysyy houkuttelevana 
tutkimuspaikkana. Tätä taustaa vasten 
direktiivissä 2001/20/EY otettiin käyttöön
epäsuoran hyväksymisen käsite, jos 
eettinen toimikunta antaa myönteisen 
lausunnon eikä asiasta vastaava 
viranomainen esitä määräajan kuluessa 
huomautuksia. Käsite olisi säilytettävä 
määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi. Kansanterveydellisissä 
kriisitilanteissa jäsenvaltioiden olisi 
voitava arvioida ja hyväksyä kliinisen 
lääketutkimuksen lupahakemus nopeasti.
Kansanterveydellisissä kriisitilanteissa
hyväksymiselle ei pitäisi vahvistaa 
vähimmäismääräaikoja.

Or. en

Perustelu

Viittauksen direktiiviin 2001/20/EY olisi oltava täsmällisempi. Direktiivin mukaisesti 
hyväksynnän olisi oltava epäsuora, eli hyväksyntä katsotaan myönnetyksi, jos eettinen 
toimikunta antaa myönteisen lausunnon eikä asiasta vastaava viranomainen esitä määräajan 
kuluessa huomautuksia. Erityisen ongelmallisia kysymyksiä koskevissa poikkeustapauksissa 
olisi kuitenkin edellytettävä nimenomaista kirjallista lupaa. Olisi selvennettävä sitä, että 
kohdan viimeinen lause viittaa ainoastaan kansanterveydellisiin kriisitilanteisiin.

Tarkistus 5
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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

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 

(52) Tietokannassa olisi oltava kaikki 
kliinistä lääketutkimusta koskevat oleelliset 
tiedot, myös kliininen tutkimusraportti, 
joka sisältää tilastoanalyysisuunnitelman 
ja tutkimussuunnitelman yksityiskohdat 
samoin kuin raakatiedot, ja sen olisi 
oltava muodossa, joka mahdollistaa 
hakujen suorittamisen helposti. Kliiniseen 
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unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa 
tunnustettua oikeutta yksityiselämään ja 
henkilötietojen suojaan.

lääketutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien kaikki henkilötiedot olisi 
puhdistettava tunnistetiedoista 
tietokannassa, ja tietojen olisi oltava 
julkisia Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission asiakirjojen saamisesta 
yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä 
toukokuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1049/20011 säädettyjen 
erityisvaatimusten mukaisesti ja pitäen 
mielessä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 42 artiklassa 
tunnustetun oikeuden tutustua 
asiakirjoihin.

____________
1 EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43

Or. en

Perustelu

Se, että yksityiskohtaisia tuloksia lääketieteellisistä tutkimuksista ei julkaista kliinisten 
tutkimusraporttien muodossa, heikentää tieteellistä tietämystä ja johtaa tietojen valikoivaan 
julkaisemiseen (kielteisiä tutkimustuloksia ei julkaista), mikä puolestaan antaa väärän kuvan 
lääkkeen vaikutuksesta. Tietojen valikoiva julkaiseminen johti esimerkiksi masennuslääkkeenä 
käytettävän (kauppanimellä Seroxat® tunnetun) paroksetiinin käyttöön lapsilla ja nuorilla, 
vaikka sen tehossa oli puutteita ja – vielä pahempaa – vaikka se kasvatti kyseisten potilaiden 
itsemurhariskiä.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Tämä asetus on tärkeimpien kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevien 
kansainvälisten ohjeasiakirjojen mukainen, 
joita ovat muun muassa uusin (vuodelta 
2008) Maailman lääkäriliiton Helsingin 
julistus ja hyvät kliiniset tutkimustavat, 
jotka perustuvat Helsingin julistukseen.

(63) Tämä asetus on tärkeimpien kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevien 
kansainvälisten ohjeasiakirjojen mukainen, 
joita ovat muun muassa uusin (vuodelta 
2008) Maailman lääkäriliiton Helsingin 
julistus, erityisesti ihmiseen kohdistuvan 
lääketieteellisen tutkimustyön eettiset 
periaatteet, mukaan lukien 
tunnistettavissa olevaan ihmismateriaaliin
ja tietoihin kohdistuva tutkimus, ja hyvät 
kliiniset tutkimustavat, jotka perustuvat 
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Helsingin julistukseen.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1) 'kliinisellä tutkimuksella' ihmiseen 
kohdistuvaa tutkimusta, jonka 
tarkoituksena on

1) 'kliinisellä lääketutkimuksella' ihmiseen 
kohdistuvaa tutkimusta, jonka 
tarkoituksena on
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Nämä uudet määritelmät ovat liian monimutkaisia ja vaikeita toteuttaa käytännössä, mikä 
lisää byrokratiaa. Yksinkertaisena periaatteena olisi pidettävä sitä, että 'havainnot' kuuluvat 
'tutkimuksen' luokkaan ja 'interventiot' 'lääketutkimuksen' luokkaan. Tämän vuoksi on
palautettava aiemman direktiivin 2001/20/EY täsmällisempi sanamuoto.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'kliinisellä lääketutkimuksella' kliinistä 
tutkimusta, joka täyttää jonkin 
seuraavista ehdoista:

Poistetaan.

a) tutkimuslääkkeillä ei ole myyntilupaa,
b) kliinisen tutkimuksen 
tutkimussuunnitelman mukaan 
tutkimuslääkkeitä ei käytetä 
asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa 
olevan myyntiluvan ehtojen mukaisesti,
c) tutkittavalle määrätään etukäteen 
erityinen hoito-ohjelma, joka poikkeaa 
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asianomaisen jäsenvaltion tavanomaista 
lääketieteellisestä käytännöstä,
d) päätös tutkimuslääkkeiden 
määräämisestä tehdään yhdessä 
tutkittavan kliiniseen tutkimukseen 
mukaan ottamista koskevan päätöksen 
kanssa,
e) tutkittaviin sovelletaan tavanomaisen 
lääketieteellisen käytännön lisäksi 
ylimääräisiä diagnostisia tai 
seurantamenetelmiä;

Or. en

Perustelu

Ks. edellinen perustelu.

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) tutkimuslääkkeillä on myyntilupa,
b) kliinisen lääketutkimuksen 
tutkimussuunnitelman perusteella 
tutkimuslääkkeitä käytetään myyntiluvan 
ehtojen mukaisesti tai niiden käyttö on 
vakiintunut hoitomuoto asianomaisessa 
jäsenvaltiossa,
c) ylimääräisten diagnostisten tai 
seurantamenetelmien aiheuttama lisäriski 
tai -rasitus tutkittavien turvallisuudelle 
verrattuna asianomaisen jäsenvaltion 
tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön on minimaalinen;

Or. en
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Perustelu

Jos myyntiluvan saanut tutkimuslääke otetaan tutkittavaksi myyntiluvan myöntämisen jälkeen, 
tämä tapahtuu ainoastaan siksi, että epäillään riittämätöntä vaikutusta tai potilaan 
turvallisuuteen kohdistuu kohonnut lisäriski verrattuna tavanomaiseen lääketieteelliseen 
käytäntöön, vaikka lääkettä käytettäisiinkin myyntiluvan ehtojen mukaisesti. Tällaisia 
tutkimuksia olivat esimerkiksi benfluoreksista (Mediator®) tehty REGULATE-tutkimus ja 
rofekoksibista (Vioxx®) tehty VIGOR-tutkimus. 

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'huomattavalla muutoksella' mihin 
tahansa kliinisen lääketutkimuksen osa-
alueeseen tehtävää mitä tahansa muutosta, 
joka tehdään 8, 14, 19, 20 ja 23 artiklassa 
tarkoitetusta päätöksestä ilmoittamisen 
jälkeen ja jolla on todennäköisesti
huomattava vaikutus tutkittavan 
turvallisuuteen tai oikeuksiin tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuten;

12) 'huomattavalla muutoksella' mihin 
tahansa kliinisen lääketutkimuksen osa-
alueeseen tehtävää mitä tahansa muutosta,
myös lääketutkimuksen ennenaikaista 
päättämistä ja lääketutkimukseen 
osallistuvien tutkittavien lukumäärässä 
tapahtuvaa muutosta, joka tehdään 8, 14, 
19, 20 ja 23 artiklassa tarkoitetusta 
päätöksestä ilmoittamisen jälkeen ja jolla
voisi olla huomattava vaikutus tutkittavan 
turvallisuuteen tai oikeuksiin tai kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuteen ja varmuuteen, eli joka 
voisi muuttaa lääketutkimuksen 
tekemisen tukena käytettyjen tieteellisten 
asiakirjojen tulkintaa, tai jos muutokset 
ovat muuten merkittäviä. 

Or. en

Perustelu

Kun tutkimus päätetään ennenaikaisesti, toimeksiantaja voi välttää riskin, että ero saattaisi 
menettää tilastollista merkitystä lääketutkimuksen lopussa, jos se johtui sattumasta. 
Mahdolliset muutokset kliinisten lääketutkimusten suorittamisessa, koeasetelmassa, 
tutkimusmenetelmissä, tutkimuslääkkeessä tai oheislääkkeessä sen jälkeen, kun lääkkeille on 
myönnetty myyntilupa, voivat heikentää tietojen luotettavuutta ja varmuutta. Tästä syystä on 
palautettu täsmällisempi sanamuoto direktiivin 2001/20/EY 10 a artiklasta.
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Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) 'eettisellä toimikunnalla'
jäsenvaltiossa olevaa riippumatonta 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ja 
muista kuin lääketieteen edustajista 
muodostettua elintä, jonka tehtävänä on 
suojella tutkimushenkilöiden oikeuksia, 
turvallisuutta ja hyvinvointia sekä saada 
yleisö vakuuttumaan tällaisesta suojelusta 
esimerkiksi antamalla lausunto 
tutkimussuunnitelmasta, tutkijoiden 
soveltuvuudesta, tilojen ja varustuksen 
tarkoituksenmukaisuudesta sekä 
menetelmistä ja asiakirja-aineistosta, joita 
käytetään tiedon antamiseksi 
tutkimushenkilöille tietoisen 
suostumuksen antamista varten;

Or. en

Perustelu

Palautetaan määritelmä direktiivistä 2001/20/EY.

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 28 alakohta

Komission teksti Tarkistus

28) 'haittatapahtumalla' lääkettä saaneelle 
tutkittavalle aiheutunutta haitallista 
lääketieteellistä tapahtumaa, joka ei 
välttämättä liity kyseiseen hoitoon;

28) 'haittavaikutuksella' lääkettä saaneelle 
tutkittavalle aiheutunutta haitallista 
lääketieteellistä tapahtumaa annoksesta 
riippumatta;

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en
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Perustelu

Palautetaan vanha hyvä sanamuoto direktiivistä 2001/20/EY.

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 30 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a) 'kliinisellä tutkimusraportilla'
raporttia, johon sisältyy täydellinen 
tutkimussuunnitelma ja siihen 
mahdollisesti myöhemmin tehdyt 
muutokset, tilastoanalyysisuunnitelma, 
kaikkien tulosten teho- ja 
turvallisuustietojen yhteenveto sekä 
tunnistetiedoista puhdistetut potilastiedot 
taulukoiden tai luettelojen muodossa. 

Or. en

Perustelu

Jos kliinisiä tutkimusraportteja ei sisällytetä systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin, tämä 
johtaa epätäydelliseen näyttöperustaan ja mahdollisesti valikoiviin päätelmiin intervention 
vaikutuksista. Esimerkiksi reboksetiinista julkaistut tiedot yliarvioivat reboksetiinin hyötyjä 
jopa 115 prosentilla lumelääkkeeseen nähden ja aliarvioivat haittoja. Toinen esimerkki: 
Jäsenvaltiot varastoivat neuraminidaasin estäjää oseltamiviiria (Tamiflu®) miljoonia 
annoksia, vaikka niillä ei ollut todisteita lääkkeen vaikutuksesta influenssaan liittyviin 
merkittäviin komplikaatioihin.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettavat 
tiedot ovat luotettavia ja varmoja.

– kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettavat 
tiedot ovat relevantteja, luotettavia ja 
varmoja, ja ne kirjataan ylös 
kokonaisuudessaan; ja

Or. en
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Perustelu

Jos tietoja ei kirjata kokonaisuudessaan ylös, tutkimuksesta tulee turhaa. Se, että 
yksityiskohtaisia tuloksia lääketieteellisistä tutkimuksista ei julkaista kliinisten 
tutkimusraporttien muodossa, heikentää tieteellistä tietämystä ja johtaa tietojen valikoivaan 
julkaisemiseen (kielteisiä tutkimustuloksia ei julkaista), mikä puolestaan antaa väärän kuvan 
lääkkeen vaikutuksesta. 

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotetuilla tiedoilla täytetään 
tutkimuskirjallisuudessa todettu aukko 
tieteellisessä tietämyksessä, jota ei voitaisi 
täyttää muilla keinoin.

Or. en

Perustelu

Olisi suunniteltava laadukkaita ja eettisiä lääketieteellisiä tutkimuksia, jotta voitaisiin tuottaa 
relevantteja tietoja tieteellisen tietämyksen saamiseksi ihmisistä sekä tavoista parantaa 
ihmisen vointia, ja tämä tietämys olisi kirjattava ylös myöhemmin käytettäväksi. Uutta 
tutkimusta olisi tehtävä vain siinä tapauksessa, että kysymyksiin, joita tutkimuksella halutaan 
selvittää, ei pystytä nykytiedoin vastaamaan tyydyttävästi tutkimuksen käynnistämisen 
hetkellä.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Eettisen toimikunnan tehtävät ja 

toimintaohjeet
1. Asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi myöntää 
luvan kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamiseen ainoastaan ja vasta sen 
jälkeen, kun asianomainen eettinen 
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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

Perustelu

Helsingin julistuksen ja Oviedon yleissopimuksen mukaan tutkittavilla voidaan tehdä kokeita 
vain, jos toimivaltainen elin on hyväksynyt tutkimushankkeen sen monitieteellisen eettisen 
tarkastelun jälkeen. Asetuksen 28 artiklan 2 kohdassa todetaan, että "tutkittavan oikeudet, 
turvallisuus ja hyvinvointi ovat tieteen ja yhteiskunnan etua tärkeämmät". 
Johdonmukaisuuden vuoksi on säädettävä, että jäsenvaltioiden myöntämä lupa riippuu 
toimivaltaisen eettisen toimikunnan päätöksestä.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– se, ovatko tutkittavat ja lääkkeiden 
kaavailtu kohderyhmä samankaltaisia 
iältään ja sukupuoleltaan, ja se, ovatko 
tutkittavat terveitä vapaaehtoisia vai 
potilaita;

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin mahdollistaa lääkkeiden paras mahdollinen teho, niitä olisi testattava 
henkilöillä, jotka ovat mahdollisimman samanlaisia kuin henkilöt, jotka niitä käyttävät. 
Esimerkiksi tietyt lääkkeet käyttäytyvät eri tavalla naisten ja miesten aineenvaihdunnassa.

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Arviointiraportti on toimitettava 
EU-portaalin kautta, se on tallennettava 
EU-tietokantaan ja julkaistava. 

Or. en

Perustelu

Arviointiraportit on julkaistava, jotta kansalaiset voivat luottaa lupien myöntämistä 
koskevaan menettelyyn.

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) eettinen toimikunta kieltäytyy 
hyväksymästä kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamista asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Toimeksiantaja voi peruuttaa hakemuksen 
milloin tahansa arviointipäivään asti. 
Tällöin hakemus on peruutettava kaikkien 
asianomaisten jäsenvaltioiden osalta.

Toimeksiantaja voi peruuttaa hakemuksen 
milloin tahansa arviointipäivään asti. 
Tällöin hakemus on peruutettava kaikkien 
asianomaisten jäsenvaltioiden osalta. 
Peruutetut hakemukset säilytetään EU-
tietokannassa, ja kaikille peruutuksille 
esitetään perustelut.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään saamaan tietoa syistä, miksi lääketieteellisiä tutkimuksia 
koskevia hakemuksia peruutetaan. Hakemuksen peruuttamiselle tai kliinisen lääketutkimuksen 
keskeyttämiselle on olemassa useita perusteltuja syitä, jotka liittyvät potilaiden 
turvallisuuteen ja lääkkeen vaikutukseen. Myös kaupalliset syyt mainitaan usein syinä 
lääketieteellisten tutkimusten keskeyttämiselle. Kliinistä lääketutkimusta koskevan 
hakemuksen peruuttaminen ainoastaan kaupallisista syistä on epäeettistä, sillä se epää 
potilailta ja yhteiskunnalta mahdollisesti tehokkaan lääketieteellisen innovaation.

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Huomattava muutos voidaan panna 
täytäntöön vain, jos se on hyväksytty tässä 
luvussa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Huomattava muutos voidaan panna 
täytäntöön vain, jos se on hyväksytty tässä 
luvussa vahvistetun menettelyn mukaisesti 
ja jos eettinen toimikunta on hyväksynyt 
sen tätä ennen.

Or. en

Perustelu

Koska 'huomattava muutos' on määritelty niin, että sillä tarkoitetaan "(...) muutosta (...) jolla 
on todennäköisesti huomattava vaikutus tutkittavan turvallisuuteen tai oikeuksiin tai 
kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen luotettavuuteen ja varmuuteen", olisi 
sovellettava samaa menettelyä kuin kliinisen lääketutkimuksen myöntämiseen.

Tarkistus 23
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.

Poistetaan.

Or. en
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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 24
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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Säilytetään direktiivin 2001/20/EY johdanto-osan 11 kappale, jossa ei vahvisteta asiasta 
vastaavan viranomaisen hiljaisen hyväksynnän mahdollisuudesta, jos eettinen toimikunta ei 
ole antanut myönteistä lausuntoa.

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Mikäli kliininen lääketutkimus on 
suoritettu unionin ulkopuolella, sen on 
oltava tämän asetuksen periaatteita 
vastaavien periaatteiden mukainen 
tutkittavan oikeuksien ja turvallisuuden
sekä kliinisessä lääketutkimuksessa 
tuotettavien tietojen luotettavuuden ja 
varmuuden osalta.

5. Mikäli kliininen lääketutkimus on 
suoritettu unionin ulkopuolella, sen on 
oltava täysin tämän asetuksen periaatteiden 
mukainen tutkittavan oikeuksien ja
hyvinvoinnin sekä kliinisessä 
lääketutkimuksessa tuotettavien tietojen 
luotettavuuden ja varmuuden osalta.
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Or. en

Perustelu

Unionin ulkopuolella suoritettaviin lääketutkimuksiin olisi sovellettava samoja vaatimuksia 
kuin ehdotetussa asetuksessa. Jos säädetään, että periaatteiden on oltava näitä vastaavia, 
mahdollistetaan se, että kolmansien maiden toimeksiantajat tulkitsevat vaatimuksia eri 
tavalla. 

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 ja 1 a 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 
toimitettava kopio asiakirjasta, jolla 
tietoinen suostumus annettiin.

1. Tutkittavan tai hänen laillisen 
edustajansa on annettava kirjallisesti 
vapaaehtoinen tietoinen suostumus, joka on 
päivättävä ja allekirjoitettava, sen jälkeen, 
kun hänelle on kattavasti selvitetty 
kliinisen lääketutkimuksen luonne, kesto,
merkitys, seuraukset ja riskit myös, jos 
kliininen lääketutkimus on keskeytettävä, 
mahdolliset hoitovaihtoehdot ja 
mahdolliset muut, kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditut tiedot.
Toimitetut tiedot ja tietoinen suostumus 
on dokumentoitava asianmukaisesti.
Mikäli tutkittava ei kykene kirjoittamaan, 
hän voi poikkeustapauksissa antaa 
suostumuksensa suullisesti vähintään 
yhden puolueettoman ja tutkittavalle 
luotettavan todistajan läsnä ollessa.
Tutkittavalle tai hänen lailliselle 
edustajalleen on toimitettava kopio 
asiakirjasta, jolla tietoinen suostumus 
annettiin.

1 a. Asiakirjassa, jolla tietoinen 
suostumus annetaan, on aina oltava kaksi 
mainintaa:
– EU-portaaliin rekisteröity 
lääketutkimuksen numero ja
– ilmoitus, että tulokset asetetaan 
saataville EU-portaalissa vuoden kuluessa 
lääketutkimuksen päättämisestä, sekä 
tutkimuksen arvioitu päättymispäivä.
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Or. en

Perustelu

Palautetaan tietoiseen suostumukseen direktiivissä 2001/20/EY säädetty 
vähimmäistietovaatimus, jotta voidaan taata tasavertaiset oikeudet Euroopan kansalaisille.
'Puolueettoman todistajan' henkilöllisyys olisi tarkistettava, ja hänen olisi allekirjoitettava 
tietoisen suostumuksen vahvistava lomake tutkittavan puolesta.

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 a–3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos toimeksiantaja ei noudata 
3 kohdassa säädettyä velvoitetta, 
asianomaisten jäsenvaltioiden on pantava 
täytäntöön yhdenmukaistettuja 
seuraamuksia. Sakko on enintään 
7 000 euroa ensimmäisten 30 päivän 
osalta, joina velvoitetta ei noudateta, ja 
enintään 7 000 euroa kultakin päivältä 
tämän jälkeen aina siihen saakka, kun 
velvoitetta noudatetaan.
3 b. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun 
velvoitteen noudattamisen vahvistava 
lomake on toimitettava asiakirjan 
Common Technical Document (yhteinen 
tekninen asiakirja) yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Jotta kannustettaisiin toimeksiantajaa raportoimaan tiedoista toimivaltaisille viranomaisille 
vuoden kuluessa kliinisen lääketutkimuksen päättymisestä, olisi sovellettava varoittavia ja 
jäsenvaltioiden kesken yhdenmukaistettuja seuraamuksia. Yhdysvalloissa tällaisia 
seuraamuksia käytetään (enintään 10 000 USD:n sakkorangaistus ensimmäisten 30 päivän 
ajalta + enintään 10 000 USD kultakin päivältä ensimmäisten 30 päivän jälkeen aina siihen 
saakka, kunnes sääntöjenvastaisuus on korjattu). Näin varmistetaan potilaiden luottamus 
menettelyyn.

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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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 sekä kliininen 
tutkimusraportti vuoden kuluessa kliinisen 
lääketutkimuksen päättymisestä. Kliinisen 
lääketutkimuksen tekemistä koskevia 
uusia hakemuksia tietyltä 
toimeksiantajalta ei käsitellä, ennen kuin 
toimeksiantajan rekisteröityihin ja 
hyväksyttyihin aiempiin 
lääketutkimuksiin liittyvät kliiniset 
tutkimusraportit on toimitettu EU:n 
tietokantaan. Toimeksiantajien on 
toimitettava perustelut sille, miksi ne eivät 
ole toimittaneet tiivistelmiä tuloksista ja 
kliinisiä tutkimusraportteja. Perustelut 
ovat julkisia.

Or. en

Perustelu

Se, että yksityiskohtaisia tuloksia lääketieteellisistä tutkimuksista ei julkaista kliinisten 
tutkimusraporttien muodossa, heikentää tieteellistä tietämystä ja johtaa tietojen valikoivaan 
julkaisemiseen (kielteisiä tutkimustuloksia ei julkaista), mikä puolestaan antaa väärän kuvan 
lääkkeen vaikutuksesta. Tietojen valikoiva julkaiseminen johti esimerkiksi masennuslääkkeenä 
käytettävän (kauppanimellä Seroxat® tunnetun) paroksetiinin käyttöön lapsilla ja nuorilla, 
vaikka sen tehossa oli puutteita ja – vielä pahempaa – vaikka se kasvatti kyseisten potilaiden 
itsemurhariskiä. 

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

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.

Mikäli asianmukaisesti perustelluista ja 
eettisen toimikunnan päteviksi 
hyväksymistä tieteellisistä syistä tulosten 
tiivistelmän ja kliinisen tutkimusraportin
toimittaminen ei kuitenkaan ole 
mahdollista vuoden kuluessa, tulokset ja 
tutkimusraportti on toimitettava heti, kun
ne ovat saatavilla. Tällöin 
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tutkimussuunnitelmassa on mainittava 
erikseen, milloin tulosten ja kliinisen 
tutkimusraportin on määrä olla saatavilla, 
sekä annettava sille perustelut.

Or. en

Tarkistus 30
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 tilapäisestä keskeyttämisestä 
on kulunut 12 kuukautta, kliinisen 
lääketutkimuksen tiedot julkaistaan, 
vaikka tutkimus olisi kesken.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tutkijan on välittömästi ilmoitettava 
toimeksiantajalle vakavista 

2. Tutkijan on välittömästi ilmoitettava 
toimeksiantajalle vakavista 
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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.

haittatapahtumista. Tutkijan on kirjattava
ylös kaikki vakavat haittatapahtumat ja 
lähetettävä jäljennökset eettiselle 
toimikunnalle sekä toimitettava EU-
portaalin kautta jäljennökset EU:n 
tietokantaan. Tutkijan on tarvittaessa 
toimitettava toimeksiantajalle myöhemmin 
annettava raportti. Välittömän ilmoituksen 
jälkeen on toimitettava yksityiskohtainen 
kirjallinen raportti, joka lähetetään 
eettiselle toimikunnalle sekä 
jäsenvaltioille ja tallennetaan EU:n 
tietokantaan.

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden turvallisuutta koskeviin huolenaiheisiin voidaan puuttua ajoissa ainoastaan, jos 
haittatapahtumista kerätään täsmälliset ja täydelliset raportit. Näin voidaan rajoittaa 
kansanterveydelle aiheutuvia riskejä, jotka olisivat muuten vältettävissä, ja terveydenhoidon 
kustannuksia, jotka voitaisiin välttää. 

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 33
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 helpot haut mahdollistavien 
kliinisten tutkimusraporttien muodossa, 
jotta ne voidaan tarkasti raportoida, tulkita 
ja varmentaa ja että tutkittavia koskevien 
kirjattujen tietojen ja henkilötietojen 
luottamuksellisuus samalla suojataan 
sovellettavan tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti.

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 34
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 arkistoitava määräämättömäksi ajaksi.

Or. en

Perustelu

Jotkut lääkkeiden pitkän aikavälin haittavaikutukset, kuten syöpä tai teratogeenisuus, 
ilmaantuvat vasta vuosikymmenten käytön jälkeen, joskus jopa potilasta seuraavassa 
sukupolvessa, kuten dietylstilbesterolin käyttöön liittynyt katastrofi osoitti 1950–1970-
luvuilla.
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Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Toimittaessaan raportin toimeksiantajan 
saataville ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun jäsenvaltion on varmistettava 
luottamuksellisuuden suoja.

Tarkastusraportin tiivistelmä on 
julkaistava.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden tarkastajien palkat maksetaan usein verovaroista, ja sekä tarkastajien tehtävä 
että toimeksianto ovat tärkeitä yleisen edun kannalta. Lisäksi kliiniseen lääketutkimukseen 
osallistuvilla tutkittavilla on oikeus tietää, onko tutkimus suoritettu asetuksen (asetusten) 
mukaisesti, jotta he voisivat halutessaan peruuttaa suostumuksensa.

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tehdä tarpeelliseksi 
katsomiaan tarkastuksia.

2. Komissio voi tehdä tarpeelliseksi 
katsomiaan tarkastuksia. Komission 
tarkastusraportin tiivistelmä on 
julkaistava.

Or. en

Perustelu

Ks. 75 artiklaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EU-tietokanta perustetaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen yhteistyön 

2. EU-tietokanta perustetaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen yhteistyön 
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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.

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. Tietokannan perustamisella 
annetaan myös unionin kansalaisille 
mahdollisuus tutustua lääkkeiden 
kliinisiin tietoihin helposti haettavassa 
muodossa, jotta nämä voisivat tehdä 
tietoisia päätöksiä terveydestään.

Or. en

Perustelu

Kliinisen lääketutkimuksen tiedot ovat tieteellistä tietoa ja kuuluvat näin kansalaisille. 
Potilaat osallistuvat kliinisiin lääketutkimuksiin, koska heidän osallistumisensa hyödyttää 
yleisöä, kun se vie tiedettä eteenpäin. Jos tietoja ei koskaan julkaista, tiede kärsii. Lisäksi 
teollisuuden rahoittama tutkimus hyötyy julkisrahoitteisista tutkimuselimistä, sillä julkiset 
tutkimuslaitokset ovat tutkijoiden ja tutkimusryhmien käytössä ja perustutkimus rahoitetaan 
julkisin varoin.

Tarkistus 38
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 mukaisesti. 
Jos halutaan suojata kaupallisesti 
luottamuksellisia tietoja, on perusteltava 
asianmukaisesti ja dokumentoitava 
tietojen julkistamisen kaupallisille eduille 
aiheuttama huomattava haitta ja 
määritettävä asianmukaisesti ja 
ilmoitettava hakijalle ajanjakso, joksi 
kaupallisesti luottamuksellisten tietojen 
suojaa pyydetään, eikä saa olla mitään 
sellaista erittäin tärkeää yleistä etua, joka 
oikeuttaisi välittömän julkaisemisen.

Or. en
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Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kaupallisesti luottamuksellisten tietojen 
suoja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kliinisen lääketutkimuksen 
suorittamista koskevan jäsenvaltioiden 
toteuttaman tehokkaan valvonnan 
varmistaminen.

Poistetaan.

Or. en


