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Muudatusettepanek 13
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Taotlustoimiku keelenõuete 
kehtestamine peaks jääma liikmesriikide 
ülesandeks. Et tagada kliinilise katse 
loataotluse hindamise sujuv toimimine, 
peaksid liikmesriigid kaaluma
meditsiinivaldkonnas üldiselt arusaadava
keele aktsepteerimist sellise 
dokumentatsiooni keelena, mis ei ole 
määratud katses osalejale tutvumiseks.

(21) Taotlustoimiku keelenõuete 
kehtestamine peaks jääma liikmesriikide 
ülesandeks. Et tagada kliinilise katse 
loataotluse hindamise sujuv toimimine, 
peaksid liikmesriigid kaaluma inglise keele 
aktsepteerimist sellise dokumentatsiooni 
keelena, mis ei ole määratud katses 
osalejale tutvumiseks.

Or. nl

Muudatusettepanek 14
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Käesolevas määruses esitatud 
tegevuste läbiviimiseks peaks 
liikmesriikidel olema õigus küsida tasu.
Liikmesriigid ei peaks aga nõudma 
mitmekordsete maksete tasumist ühes 
liikmesriigis kliinilise katse loataotlust 
hindavatele eri asutustele.

(55) Käesolevas määruses esitatud 
tegevuste läbiviimiseks peaks 
liikmesriikidel olema õigus küsida tasu.

Or. nl

Muudatusettepanek 15
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) uurija võtab arvesse oma arvamust 
formuleerida ja seda teavet hinnata 
suutva piiratud teovõimega isiku 
sõnaselget tahet keelduda kliinilises 
katses osalemisest või lõpetada mis tahes 
ajal selles osalemine;

c) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lähtudes alaealise vanusest ja 
küpsusastmest võtab uurija nõuetekohaselt 
arvesse oma arvamust formuleerida ja 
seda teavet hinnata suutva alaealise 
sõnaselget tahet keelduda kliinilises katses 
osalemisest või lõpetada selles osalemine 
mis tahes ajal;

c) vaatamata alaealise vanusele või 
küpsusastmele arvestab uurija alaealise 
sõnaselget tahet keelduda kliinilises katses 
osalemisest või lõpetada selles osalemine 
mis tahes ajal, olenemata tema ametliku 
eestkostja seisukohast;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alaealine osaleb teadva nõusoleku 
andmise menetluses viisil, mis võtab 
arvesse tema vanust ja küpsusastet.

2. Alaealisel on õigus anda või mitte anda 
oma teadev nõusolek vaatamata tema
vanusele või küpsusastmele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 18
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) piiratud teovõimega isikute ja alaealiste
puhul tuleb lõikes 1 osutatud teadev 
nõusolek saada võimalikult kiiresti 
seaduslikult esindajalt ja lõikes 1 osutatud 
teave tuleb edastada katses osalejale nii 
kiiresti kui võimalik;

(a) piiratud teovõimega isikute puhul tuleb 
lõikes 1 osutatud teadev nõusolek saada 
võimalikult kiiresti seaduslikult esindajalt 
ja lõikes 1 osutatud teave tuleb edastada 
katses osalejale nii kiiresti kui võimalik;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 a
Patsientide isikuandmete töötlus toimub 
eelpool kirjeldatud andmebaasis viisil, mis 
ei võimalda patsiente otseselt kindlaks 
teha (nime ega aadressi ei mainita).Siiski 
on isikutel, kel on vaja patsientide isikut 
kindlaks teha selleks, et kaitsta nende 
elulisi huve, võimalik sellele teabele ligi 
pääseda (vastava koodi abil).

Or. en

Selgitus

EMA andmebaasi üks põhimõtteid on mitte võimaldada patsiendi isikut otseselt välja 
selgitada. Andmebaasis sisalduvad andmed peavad seega olema seotud pseudonüümiga, et 
neid andmeid oleks võimalik avalikustada ainult nendel isikutel, kellel on tõepoolest vaja 
osalejate isik kindlaks teha, et anda patsientidele vajaduse korral vajalikku ravi.
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Muudatusettepanek 20
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ravimiameti elektroonilises 
andmebaasis sisalduvaid isikuandmeid 
säilitatakse senikaua kui ühe või mitme 
katses osaleva uuritava ravimi toimeained 
on väljatöötamisjärgus või ELi turul 
ringluses.

Or. en

Selgitus

Many drugs are known to have late toxicities. These may occur 10-20 years after the 
completion of the clinical trial. It is essential that EMA keeps record of long term toxicities 
(including sometimes consequences for unborn or not yet conceived children) as some of them 
may be prevented or minimised if know and described. Such long term data are essential for 
the advance of the healthcare and may potentially lead to the full re-evaluation of drugs or 
treatments already on the market. Same stands for combination of drugs and active 
substancies. Deletion of any safety information about active substancies, drugs or treatments 
still in use is unethical and directly jeopardise the safety and integrity of individuals having 
participated to clinical research and in some cases to their partners and children.

Muudatusettepanek 21
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Igal aastal esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile aruande kõnealuse artikli 
alusel läbi viidud kontrollimiste ja 
inspekteerimiste kohta.

Or. fr
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Muudatusettepanek 22
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. ELi andmebaas ei sisalda katses 
osalejate isikuandmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Katses osalejate isikuandmeid ja 
Euroopa Liidu andmebaasi sisu 
säilitatakse pärast kliiniliste katsete 
lõpetamist kuni viis aastat. Pärast selle 
perioodi lõppu tuleb kõik kliinilisi katseid 
puudutavad küsimused esitada peamisele 
kontaktisikule, kelle määrab projekti 
sponsor.

Or. en

Selgitus

Ettepanek ei sisalda sätteid säilitusaja kohta ELi andmebaasis. ELi andmekaitseõigus näeb 
ette võimaluse kehtestada teadusliku uurimustöö korral isikuandmete säilitamiseks pikem 
tähtaeg, juhul kui kohaldatakse asjakohaseid turvameetmeid. Muudatusettepanekuga 
kehtestatakse piisavalt pikad andmehoiu tähtajad, et võimaldada tuvastada tagasiulatuvalt 
kliiniliste katsetega seotud kuritarvitamise juhtumeid. Muudatusettepanekus võetakse arvesse 
Euroopa andmekaitseinspektori arvamust.

Muudatusettepanek 24
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – osa 12 – punkt 54 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– alaealise või piiratud teovõimega isiku 
kaasamisel katsesse kirjeldatakse 
lapsevanema(te)lt või seaduslikult 
esindajalt teadva nõusoleku küsimise 
menetlust ning alaealise või piiratud 
teovõimega isiku kaasamist sellesse 
menetlusse;

– piiratud teovõimega isiku kaasamisel 
katsesse kirjeldatakse lapsevanema(te)lt 
või seaduslikult esindajalt teadva 
nõusoleku küsimise menetlust ning piiratud 
teovõimega isiku kaasamist sellesse 
menetlusse;

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – osa 12 – punkt 54 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– alaealise isiku kaasamisel katsesse 
kirjeldatakse alaealiselt ja tema 
vanema(te)lt või seaduslikult esindajalt 
teadva nõusoleku küsimise menetlusi ning 
alaealise isiku kaasamist sellesse 
menetlusse;

Or. fr


