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Tarkistus 13
Daniël van der Stoep

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltiot voivat itse päättää 
hakemusasiakirjoihin liittyvistä 
kielivaatimuksista. Sen varmistamiseksi, 
että kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksen arviointi sujuu 
moitteettomasti, jäsenvaltioiden olisi 
harkittava lääketieteen alalla yleisesti 
ymmärretyn kielen hyväksymistä 
sellaisissa asiakirjoissa käytettäväksi 
kieleksi, joita ei ole tarkoitettu tutkittavan 
käyttöön.

(21) Jäsenvaltiot voivat itse päättää 
hakemusasiakirjoihin liittyvistä 
kielivaatimuksista. Sen varmistamiseksi, 
että kliinisen lääketutkimuksen 
lupahakemuksen arviointi sujuu 
moitteettomasti, jäsenvaltioiden olisi 
harkittava englannin hyväksymistä 
sellaisissa asiakirjoissa käytettäväksi 
kieleksi, joita ei ole tarkoitettu tutkittavan 
käyttöön.

Or. nl

Tarkistus 14
Daniël van der Stoep

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
tämän asetuksen edellyttämät toimet, 
niiden olisi voitava periä maksuja. 
Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin vältettävä 
kyseisessä jäsenvaltiossa kliinisten 
lääketutkimusten lupahakemusten 
arviointiin osallistuville eri elimille 
maksettavia moninkertaisia maksuja.

(55) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
tämän asetuksen edellyttämät toimet, 
niiden olisi voitava periä maksuja.

Or. nl

Tarkistus 15
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkijan on otettava huomioon 
vajaakykyisen tutkittavan, joka kykenee 
muodostamaan mielipiteen ja arvioimaan 
saamiaan tietoja, nimenomainen toivomus 
kieltäytyä osallistumasta kliiniseen 
lääketutkimukseen tai vetäytyä siitä milloin 
tahansa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 16
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkijan on otettava asianmukaisesti 
huomioon sellaisen alaikäisen iän ja 
kypsyyden mukaisesti, joka kykenee 
muodostamaan mielipiteen ja arvioimaan 
saamiaan tietoja, tämän nimenomainen 
toivomus kieltäytyä osallistumasta 
kliiniseen lääketutkimukseen tai vetäytyä 
kliinisestä lääketutkimuksesta milloin 
tahansa;

c) alaikäisen nimenomaista toivomusta
kieltäytyä osallistumasta kliiniseen 
lääketutkimukseen tai vetäytyä kliinisestä 
lääketutkimuksesta milloin tahansa on 
kunnioitettava riippumatta alaikäisen 
laillisen edustajan kannasta ja alaikäisen 
iästä ja kypsyydestä;

Or. fr

Tarkistus 17
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Alaikäisen on osallistuttava 2. Alaikäinen voi vapaasti antaa 
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suostumuksen antamiseen ikänsä ja 
kypsyytensä mukaan.

suostumuksensa tai olla antamatta sitä 
riippumatta iästään tai kypsyydestään.

Or. fr

Tarkistus 18
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) alaikäisten ja vajaakykyisten 
tutkittavien osalta 1 kohdassa tarkoitettu 
tietoinen suostumus on saatava 
mahdollisimman pian lailliselta edustajalta, 
ja 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava tutkittavalle mahdollisimman 
pian;

a) vajaakykyisten tutkittavien osalta 
1 kohdassa tarkoitettu tietoinen suostumus 
on saatava mahdollisimman pian lailliselta 
edustajalta, ja 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
on annettava tutkittavalle mahdollisimman 
pian;

Or. fr

Tarkistus 19
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
Potilaiden henkilötietoja on käsiteltävä 
edellä mainitussa tietokannassa siten, että 
potilasta ei voida tunnistaa (niissä ei saa 
mainita potilaan nimeä tai osoitetta). 
Henkilöillä, joiden on tiedettävä potilaan 
henkilöllisyys tämän tärkeiden etujen 
suojelemiseksi, on kuitenkin oltava 
mahdollisuus saada selville potilaan 
henkilöllisyys (asianomaisen koodin 
avulla).
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Or. en

Perustelu

Euroopan lääkeviraston sähköisen tietokannan yhtenä periaatteena on, että se ei mahdollista 
potilaan tunnistamista. Tietokannan on siksi sisällettävä vain salanimiä, joiden perusteella 
kyseisen henkilön henkilöllisyyden voivat saada selville vain henkilöt, joiden on todella 
tiedettävä se voidakseen antaa potilaalle tämän tarvitsemaa hoitoa.

Tarkistus 20
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lääkeviraston perustamassa 
sähköisessä tietokannassa käsiteltävät 
tiedot on säilytettävä niin kauan kuin 
jonkin tutkimuslääkkeen jotakin 
vaikuttavaa ainetta kehitetään tai se on 
EU:n markkinoilla.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 21
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio antaa vuosittain Euroopan 
parlamentille kertomuksen tämän artiklan 
mukaisesti suoritetusta valvonnasta ja 
tarkastuksista.

Or. fr

Tarkistus 22
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EU:n tietokanta ei saa sisältää 
tutkittavien henkilötietoja.

Or. en

Tarkistus 23
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Tutkittavien henkilötiedot ja 
Euroopan unionin tietokannan sisältö 
säilytetään enintään viiden vuoden ajan 
tutkimuksen suorittamisen jälkeen. 
Tämän ajanjakson kuluttua kaikki 
kliinistä tutkimusta koskevat kysymykset 
on osoitettava toimeksiantajan 
ilmoittamalle yhteyshenkilölle.

Or. en
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Perustelu

Ehdotuksessa ei säädetä, kuinka kauan tiedot säilytetään unionin tietokannassa. EU:n 
tietosuojalainsäädäntö mahdollistaa henkilötietojen pitempiaikaisen säilyttämisen tieteellisen 
tutkimuksen kyseessä ollessa, edellyttäen että toteutetaan riittävät suojatoimet. Tarkistuksessa 
vahvistetaan riittävän pitkät säilytysajat kliinisissä tutkimuksissa tapahtuneiden 
väärinkäytöksien havaitsemiseksi. Siinä otetaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 
kanta.

Tarkistus 24
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – osa 12 – 54 kohta - 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– alaikäisten ja vajaakykyisten tutkittavien 
osalta on kuvattava menettelyt, joilla 
saadaan tietoinen suostumus vanhemmalta 
tai vanhemmilta tai lailliselta edustajalta, 
sekä alaikäisten ja vajaakykyisten 
tutkittavien osallistuminen;

– vajaakykyisten tutkittavien osalta on 
kuvattava menettelyt, joilla saadaan 
tietoinen suostumus vanhemmalta tai 
vanhemmilta tai lailliselta edustajalta, sekä 
vajaakykyisten tutkittavien osallistuminen;

Or. fr

Tarkistus 25
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – osa 12 – 54 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– alaikäisten tutkittavien osalta on 
kuvattava menettelyt, joilla saadaan 
tietoinen suostumus alaikäiseltä ja 
vanhemmilta tai lailliselta edustajalta, 
sekä alaikäisten tutkittavien 
osallistuminen;

Or. fr


