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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen tarkoituksena on lisätä ja edistää kliinistä tutkimusta unionissa 
yksinkertaistamalla sääntöjä ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista. 
Ehdotus korvaa nykyisen direktiivin 2001/20/EY asetuksella, joka muodostaa uudenaikaisen 
yhtenäisen unionin tason oikeudellisen kehyksen, vähentää byrokratiaa ja poistaa eroja 
direktiivin 2001/20/EY täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden välillä.

Ehdotuksen mukaisesti luodaan Euroopan lääkeviraston valvoma sähköinen tietokanta, johon 
ilmoitetaan epäillyt odottamattomat vakavat haittavaikutukset. Sen mukaisesti luodaan myös 
komission valvoma unionin laajuinen keskustietokanta (EU-tietokanta), joka mahdollistaa 
kliinisten lääketutkimusten lupahakemusten jättämisen keskitetysti unionissa.

Valmistelija kannattaa ehdotuksessa asetettuja tavoitteita. Erityisen hyvänä hän pitää sitä, että 
säädösmuodoksi on valittu asetus. Asetus on oikea tapa luoda yhtenäinen oikeudellinen 
järjestelmä unioniin ja parantaa näin oikeusvarmuutta ja poistaa nykyiset sääntelylliset ja 
hallinnolliset rasitteet, jotka aiheutuvat siitä, että jäsenvaltiot ovat toimineet eri tavoin 
direktiivin 2001/20/EY täytäntöönpanossa ja sen kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattamisessa.

Kliinisillä lääketutkimuksilla on merkittäviä vaikutuksia yksittäisten ihmisten 
perusoikeuksiin, joita ovat etenkin ihmisarvon loukkaamattomuus (1 artikla), oikeus elämään 
(2 artikla), oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen (3 artikla), oikeus yksityis- ja perhe-
elämän kunnioittamiseen (7 artikla), oikeus henkilötietojen suojaan (8 artikla), lapsen 
oikeudet (24 artikla) ja oikeus terveydenhoitoon (35 artikla). On tärkeää, että tulevan 
asetuksen avulla voidaan varmistaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisten 
perusoikeuksien toteutuminen. Vaikka johdanto-osan 65 kappaleessa todetaan, että 
asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan periaatteet, mitään erityistä mekanismia ei luoda näiden asioiden 
varmistamiseksi. Siksi on tarpeen varmistaa, että perusoikeuksien kunnioittamisen ja niiden 
turvaamiseksi toteutettujen toimenpiteiden arvioinnista tehdään osa kliinisten 
lääketutkimusten lupahakemusten arviointiprosessia. Tämän mukaisesti on muutettava 
7 artiklan 1 kohtaa, 31 artiklaa sekä liitteessä I olevan 4 osan 13 kohtaa ja liitteessä II olevaa 
4 osaa.

Kliinisissä lääketutkimuksissa henkilötietoja käsittelevät monet eri toimijat (vähintään 
toimeksiantajat, tutkijat, käsittelijät, komissio ja lääkevirasto). Käsiteltävät henkilötiedot 
liittyvät erilaisiin tietoluokkiin, joilla on vaikutusta tutkittaviin, kuten kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistuvat tutkittavat, tietoisen suostumuksen antavat henkilöt, 
toimeksiantajat ja tutkijat. Lisäksi käsitellään erilaisia henkilötietojen luokkia, kuten 
”arkaluonteisia tietoja”. Valmistelija on tyytyväinen, että johdanto-osan 52 ja 59 kappaleessa 
sekä 89 artiklassa (Tietosuoja) todetaan selvästi, että jäsenvaltioissa tämän asetuksen nojalla 
toteutettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan direktiiviä 95/46/EY ja komission ja 
Euroopan lääkeviraston tämän asetuksen nojalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn 
asetusta (EY) N:o 45/2001.
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Euroopan lääkeviraston luomaan sähköiseen ilmoitustietokantaan ei saisi sisältyä 
henkilötietoja, joiden avulla potilaat ovat tunnistettavissa. Sen pitäisi sisältää ainoastaan 
pseudonymisoituja tietoja (avainkoodattuja tietoja), joista tutkittavan voivat tunnistaa 
ainoastaan ne, jotka tosiasiallisesti tarvitsevat näitä tietoja (esimerkiksi tarvittavaa hoitoa 
varten), kun taas lääkeviraston tietokannassa tutkittavat eivät olisi suoraan tunnistettavissa 
tällaisten tietojen avulla. Ehdotuksen 36 artiklassa olisi oltava maininta tästä.

EU-tietokannan (78 artikla) tarkoituksena on järkevöittää ja helpottaa tiedonkulkua 
toimeksiantajien ja jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioiden välillä. Vaikka johdanto-osan 
52 kappaleessa todetaan, että EU-tietokantaan ei pitäisi kirjata kliiniseen lääketutkimukseen 
osallistuvien tutkittavien henkilötietoja, 78 artiklan sanamuoto ei ole selvä. Sen mukaan EU-
tietokannassa on henkilötietoja siinä määrin kuin on tarpeen niitä tarkoituksia varten, joihin 
tietokanta luotiin. Tämä ei estä potilaiden henkilötietojen sisällyttämistä. Koska potilaiden 
henkilötietojen käsittelyn kielto EU-tietokannassa on yksi sen peruselementtejä, 78 artiklan 
4 kohtaa olisi muutettava siten, että tämä edellytys käy selvästi ilmi: koska nykyinen 
johdanto-osan kappale ei ole oikeudellisesti sitova, se ei ole riittävä.

Ehdotuksen 78 artiklan 7 kohdassa käsitellään tutkittavien tiedonsaantioikeutta sekä oikeutta 
oikaista omat henkilötietonsa ja saada tietoja poistetuiksi. Siinä säädetään, että tutkittavan 
pyytämät poistot ja oikaisut on tehtävä 60 päivän kuluessa hänen esittämästään pyynnöstä. 
Säännöstä olisi täydennettävä ottamalla mukaan oikeus suojata henkilötiedot. Tämä oikeus 
tunnustetaan unionin tietosuojalainsäädännössä kuten muutkin säännöksessä mainitut 
oikeudet.

Ehdotuksessa ei ole säännöstä lääkeviraston tietokannassa ja EU-tietokannassa käsiteltävien 
potilas- ja henkilötietojen säilytysajasta. Säilytysajan määritteleminen on tärkeä 
tietosuojaperiaate. Säilytysaikaa ei ilmeisesti ole määritelty sen vuoksi, että tutkijat tarvitsevat 
henkilötietoja useita vuosia kliinisen lääketutkimuksen valmistumisen jälkeen pystyäkseen 
jälkikäteen toteamaan väärinkäyttötapaukset. Tämä ei kuitenkaan oikeuta henkilötietojen 
rajoittamatonta säilytysaikaa. Unionin tietosuojalainsäädännössä annetaan mahdollisuus 
asettaa pidempiä henkilötietojen säilytysaikoja tieteellisissä tutkimuksissa, kunhan 
huolehditaan asianmukaisista takeista. Siksi valmistelija katsoo, että olisi määriteltävä 
asianmukainen ja riittävän pitkä säilytysaika, joka mahdollistaisi kliinisiin lääketutkimuksiin 
liittyvien väärinkäyttötapausten toteamisen jälkikäteen.

Esitetyt tarkistukset parantavat ehdotuksen oikeusvarmuutta ja vahvistavat yksittäisten 
henkilöiden takeita ja suojaa. Näin ne varmistavat unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan, 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan sekä direktiivin 95/46/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 noudattamisen.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

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

Komission teksti Tarkistus

h a) arviointi tutkittavien oikeuksien 
kunnioittamisesta, mukaan lukien 
ihmisarvon loukkaamattomuus, oikeus 
ruumiilliseen ja henkiseen 
koskemattomuuteen, oikeus yksityis- ja 
perhe-elämän kunnioittamiseen ja lasten 
oikeudet.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa myönnetään, että sillä on merkittäviä vaikutuksia perusoikeuksiin, ja todetaan, 
että siinä kunnioitetaan perusoikeuksia. Siihen ei kuitenkaan sisälly mekanismia 
kunnioittamisen varmistamiseksi. Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että kliinisten 
lääketutkimusten lupahakemusten arvioinnin yhteydessä arvioidaan myös perusoikeuksien 
kunnioittamista.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Suostumus ei kuitenkaan merkitse, 
että tutkittavat luopuisivat oikeudestaan 
vaatia oikeuksiensa kunnioittamista, 
mukaan lukien ihmisarvon 
loukkaamattomuus, oikeus ruumiilliseen 
ja henkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamiseen ja lasten oikeudet.

Or. en
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Perustelu

Suostumus ei saa olla tapa saada tutkittavat luopumaan perusoikeuksistaan, mukaan lukien 
ihmisarvon loukkaamattomuus, oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja lasten oikeudet.

Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

h a) potilaan etu on aina tieteelle tai 
yhteiskunnalle koituvaa etua tärkeämpi.

Or. en

Perustelu

Voimassa olevassa direktiivissä2001/20/EY säädetään nimenomaisesti alaikäisiä koskevan 
kliinisen lääketutkimuksen suorittamisen edellytyksistä, että potilaan etu on aina tieteelle tai 
yhteiskunnalle koituvaa etua tärkeämpi. Tämä edellytys olisi säilytettävä, jotta voidaan 
ilmaista selvästi, että alaikäisten oikeudet turvataan.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Potilaiden henkilötietoja on 
käsiteltävä tietokannassa siten, että 
potilaan tunnistaminen on mahdollista 
ainoastaan niille, joiden on tiedettävä 
potilaan henkilöllisyys hänen 
elintärkeiden etujensa turvaamiseksi. 
Potilaiden henkilötiedot pidetään erillään 
muista tietokannassa käsiteltävistä 
tiedoista.

Or. en



PA\930473FI.doc 7/12 PE506.211v03-00

FI

Perustelu

Lääkeviraston tietokannan tarkoitus on sellainen, että se ei edellytä potilaiden tunnistamista. 
Siksi tämän tietokannan olisi sisällettävä ainoastaan pseudonymisoituja tietoja 
(avainkoodatut tiedot), joista tutkittavan voivat tunnistaa vain ne, jotka tosiasiallisesti 
tarvitsevat tietoja esimerkiksi potilaan tarvitsemaa hoitoa varten. Tässä tarkistuksessa on 
otettu huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
vuotuiseen raporttiin saa sisältyä vain 
koostettuja ja anonyymeja tietoja.

Or. en

Perustelu

Vuotuiseen raporttiin saa sisältyä vain koostettuja tietoja eikä siihen ole tarpeen sisällyttää 
potilaiden henkilötietoja. Tässä tarkistuksessa on otettu huomioon Euroopan 
tietosuojavaltuutetun lausunto.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
41 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 a artikla
Lääkeviraston perustamassa sähköisessä 
tietokannassa käsiteltäviä henkilötietoja 
saa säilyttää enintään viisi vuotta 
kliinisen lääketutkimuksen valmistumisen 
jälkeen. Käsiteltyjä henkilötietoja on 
tämän määräajan jälkeen vielä 
säilytettävä erillään kymmenen vuoden 
ajan pseudonymisoituina 
(avainkoodattuina) siten, että niiden 
käyttömahdollisuutta rajoitetaan tänä 
aikana, jotta voidaan todeta 
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väärinkäyttötapaukset. Tämän ajan 
jälkeen henkilötiedot on tuhottava.

Or. en

Perustelu

Tietojen säilytys on tärkeä periaate unionin tietosuojalainsäädännössä. Ehdotuksessa ei ole 
säännöksiä tietojen säilyttämisajoista lääkeviraston tietokannassa ja EU-tietokannassa. 
Rajoittamaton säilytysaika ei ole tietosuojalainsäädännön mukainen. Tässä tarkistuksessa 
määritellään riittävän pitkät ajanjaksot, jotta jälkikäteen voidaan todeta mahdolliset 
kliinisten lääketutkimusten väärinkäyttötapaukset. Tässä tarkistuksessa on otettu huomioon 
Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tietojen säilytys on tärkeä periaate unionin tietosuojalainsäädännössä. Ehdotuksessa olisi 
määriteltävä säilytyksen enimmäiskesto, ei vähimmäiskesto. Vähimmäiskesto ei edistä 
oikeusvarmuutta. Tässä tarkistuksessa on otettu huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 
lausunto.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EU-tietokannassa on henkilötietoja siinä 
määrin kuin on tarpeen 2 kohdan 
tarkoituksia varten. 

4. EU-tietokannassa on henkilötietoja siinä 
määrin kuin on tarpeen 2 kohdan 
tarkoituksia varten. Kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistuvien 
potilaiden henkilötietoja ei missään 
tilanteessa saa käsitellä EU-
tietokannassa.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 52 kappaleessa todetaan, että EU-tietokantaan ei pitäisi kirjata kliiniseen 
lääketutkimukseen osallistuvien tutkittavien henkilötietoja. 78 artiklan sanamuoto ei ole selvä 
eikä estä potilaiden henkilötietojen sisällyttämistä. Koska potilaiden henkilötietojen käsittelyn 
kielto EU-tietokannassa on yksi sen peruselementtejä, asiasta on annettava johdanto-osan 
kappaleen lisäksi yksiselitteinen säännös. Tämä on myös Euroopan tietosuojavaltuutetun 
lausunnon mukaista. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että rekisteröity voi 
tosiasiallisesti käyttää 
tiedonsaantioikeuttaan sekä oikeuttaan 
oikaista henkilötietonsa ja vastustaa niiden 
käsittelyä asetuksen (EY) N:o 45/2001 
mukaisesti ja direktiivin 95/46/EY 
täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Niiden 
on varmistettava, että rekisteröity voi 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan saada 
itseään koskevia tietoja sekä oikeuttaan 
saada virheelliset tai puutteelliset tiedot 
oikaistuiksi ja poistetuiksi. 

7. Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että rekisteröity voi 
tosiasiallisesti käyttää 
tiedonsaantioikeuttaan sekä oikeuttaan 
oikaista henkilötietonsa, suojata ne ja 
vastustaa niiden käsittelyä asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 mukaisesti ja direktiivin 
95/46/EY täytäntöönpanemiseksi annetun 
kansallisen tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti. Niiden on varmistettava, että 
rekisteröity voi tosiasiallisesti käyttää 
oikeuttaan saada itseään koskevia tietoja 
sekä oikeuttaan saada virheelliset tai 
puutteelliset tiedot oikaistuiksi ja 
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Vastuualueidensa puitteissa komission ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
virheelliset ja luvatta käsitellyt tiedot 
poistetaan sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti. Oikaisut ja poistot on tehtävä 
mahdollisimman pian mutta viimeistään 60 
päivän kuluttua rekisteröidyn esittämästä 
pyynnöstä. 

poistetuiksi tai suojata ne. 
Vastuualueidensa puitteissa komission ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
virheelliset ja luvatta käsitellyt tiedot 
poistetaan sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti. Oikaisut ja poistot sekä 
suojaus on tehtävä mahdollisimman pian 
mutta viimeistään 60 päivän kuluttua 
rekisteröidyn esittämästä pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Ehdotukseen on sisällytettävä henkilötietojen suojaamista koskeva oikeus, joka tunnustetaan 
unionin tietosuojalainsäädännössä kuten muutkin tässä artiklassa mainitut oikeudet. 
Tarkistus on Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon mukainen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. EU-tietokannassa käsiteltäviä 
henkilötietoja saa säilyttää enintään viisi 
vuotta kliinisen lääketutkimuksen 
valmistumisen jälkeen. Käsiteltyjä 
henkilötietoja on tämän määräajan 
jälkeen vielä säilytettävä erillään 
kymmenen vuoden ajan 
pseudonymisoituina (avainkoodattuina) 
siten, että niiden käyttömahdollisuutta 
rajoitetaan tänä aikana, jotta voidaan 
todeta väärinkäyttötapaukset. Tämän ajan 
jälkeen henkilötiedot on tuhottava.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa ei ole säännöksiä tietojen säilyttämisajoista EU-tietokannassa. Unionin 
tietosuojalainsäädännössä annetaan mahdollisuus asettaa pidempiä henkilötietojen 
säilytysaikoja tieteellisissä tutkimuksissa, kunhan huolehditaan asianmukaisista takeista. 
Tässä tarkistuksessa määritellään riittävän pitkät ajanjaksot, jotta jälkikäteen voidaan todeta 
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mahdolliset kliinisten lääketutkimusten väärinkäyttötapaukset. Tämä on myös Euroopan 
tietosuojavaltuutetun lausunnon mukaista.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 jakso – 13 kohta – 16 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kuvaus arvioinnista tutkittavien 
oikeuksien kunnioittamisesta, mukaan 
lukien ihmisarvon loukkaamattomuus, 
oikeus ruumiilliseen ja henkiseen 
koskemattomuuteen, oikeus yksityis- ja 
perhe-elämän kunnioittamiseen ja lasten 
oikeudet, sekä näiden oikeuksien 
turvaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan arvioida perusoikeuksien kunnioittamista kliinisissä lääketutkimuksissa, 
alkuperäisen hakemuksen hakemusasiakirjoihin olisi sisällyttävä kuvaus perusoikeuksien 
kunnioittamisen ja niiden turvaamiseksi toteutettujen toimenpiteiden arvioinnista. Tämä 
tarkistus on yhdenmukainen tarkistuksen 1 kanssa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 jakso – 4 kohta – 3 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kuvaus arvioinnista tutkittavien 
oikeuksien kunnioittamisesta, mukaan 
lukien ihmisarvon loukkaamattomuus, 
oikeus ruumiilliseen ja henkiseen 
koskemattomuuteen, oikeus yksityis- ja 
perhe-elämän kunnioittamiseen ja lasten 
oikeudet, sekä näiden oikeuksien 
turvaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

Or. en
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Perustelu

Jotta voidaan arvioida perusoikeuksien kunnioittamista kliinisissä lääketutkimuksissa, 
alkuperäisen hakemuksen hakemusasiakirjoihin olisi sisällyttävä kuvaus perusoikeuksien 
kunnioittamisen ja niiden turvaamiseksi toteutettujen toimenpiteiden arvioinnista. Tämä 
tarkistus on yhdenmukainen tarkistuksen 1 kanssa.


