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Pakeitimas 75
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) atliekant klinikinį tyrimą turėtų būti 
apsaugotos tiriamų asmenų teisės ir
užtikrinta jų sauga, o gaunami duomenys 
turėtų būti patikimi ir patvarūs;

(1) atliekant klinikinį tyrimą turėtų būti 
apsaugotos tiriamų asmenų teisės, 
užtikrinta jų sauga ir gerovė, o gaunami 
duomenys turėtų būti patikimi ir patvarūs;

Or. en

Pagrindimas

Pagal pasiūlyto reglamento 3 straipsnį ir Pasaulio gydytojų asociacijos Helsinkio 
deklaracijos dėl medicinos mokslinių tyrimų su žmonėmis etikos principų (Seulas, 2008 m.) 
6 straipsnį asmenų saugai, teisėms ir gerovei turėtų būti suteiktas prioritetas.

Pakeitimas 76
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) atliekant klinikinį tyrimą turėtų būti 
apsaugotos tiriamų asmenų teisės ir 
užtikrinta jų sauga, o gaunami duomenys 
turėtų būti patikimi ir patvarūs;

(1) atliekant klinikinį tyrimą turėtų būti 
apsaugotos tiriamų asmenų teisės, sveikata
ir užtikrinta jų sauga, o gaunami duomenys 
turėtų būti patikimi ir patvarūs;

Or. en

Pakeitimas 77
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) atliekant klinikinį tyrimą turėtų būti 
apsaugotos tiriamų asmenų teisės ir 
užtikrinta jų sauga, o gaunami duomenys 
turėtų būti patikimi ir patvarūs;

(1) atliekant klinikinį tyrimą turėtų būti 
apsaugotos tiriamų asmenų teisės ir 
užtikrinta jų sauga, o gaunami duomenys 
turėtų būti patikimi, patvarūs ir atspindėti 
gyventojų įvairovę atsižvelgiant į amžių ir 
lytį;

Or. en

Pakeitimas 78
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) atliekant klinikinį tyrimą turėtų būti 
apsaugotos tiriamų asmenų teisės ir 
užtikrinta jų sauga, o gaunami duomenys 
turėtų būti patikimi ir patvarūs.

(1) atliekant klinikinį tyrimą turėtų būti 
apsaugotos tiriamų asmenų teisės ir 
užtikrinta jų sauga, o gaunami duomenys 
turėtų būti patikimi ir patvarūs. Tyrimo 
dalyvių interesai visuomet turėtų būti 
svarbesni už kitus interesus;

Or. sl

Pakeitimas 79
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant leisti nepriklausomą kontrolę, 
leidžiančią patikrinti, ar šių principų 
laikomasi, klinikinis tyrimas turėtų būti 
atliekamas tik gavus išankstinį leidimą;

(2) siekiant leisti nepriklausomą kontrolę, 
leidžiančią patikrinti, ar šių principų 
laikomasi, klinikinis tyrimas turėtų būti 
atliekamas tik gavus išankstinį leidimą ir 
turėtų būti užtikrinta, kad asmenys, 
suteikiantys leidimą, neturėtų interesų 
konfliktų ir būtų nepriklausomi nuo 
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užsakovo, tyrimo vietos institucijos ir 
dalyvaujančių tyrėjų;

Or. en

Pakeitimas 80
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant leisti nepriklausomą kontrolę, 
leidžiančią patikrinti, ar šių principų 
laikomasi, klinikinis tyrimas turėtų būti 
atliekamas tik gavus išankstinį leidimą;

(2) siekiant leisti nepriklausomą kontrolę, 
leidžiančią patikrinti, ar šių principų 
laikomasi, klinikinis tyrimas turėtų būti 
atliekamas tik gavus išankstinį leidimą ir 
išankstinį etikos komiteto patvirtinimą;

Or. en

Pagrindimas

Šis papildymas atitinka Direktyvos 2001/20/EB 9 straipsnio 1 dalį ir juo įtvirtinamas 
principas dėl išankstinio leidimo gavimo tyrimo protokolui pagal Pasaulio gydytojų 
asociacijos Helsinkio deklaracijos 15 straipsnį (Seulas, 2008 m.) ir pasiūlyto reglamento 
konstatuojamosiose dalyse minimų ICH geros klinikinės praktikos gairių 2.6 skirsnį. 

Pakeitimas 81
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant leisti nepriklausomą kontrolę, 
leidžiančią patikrinti, ar šių principų 
laikomasi, klinikinis tyrimas turėtų būti 
atliekamas tik gavus išankstinį leidimą;

(2) siekiant leisti nepriklausomą kontrolę, 
leidžiančią patikrinti, ar šių principų 
laikomasi, klinikinis tyrimas turėtų būti 
atliekamas tik gavus išankstinį leidimą, 
kuriame turėtų būti pateikiamas etikos 
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komiteto įvertinimas;

Or. en

Pagrindimas

Nors sutinkame, kad etikos komiteto patvirtinimas yra būtinas, griežtai laikomės dabartinio 
pasiūlymo, kad viena valstybė narė turi pateikti vieną sprendimą. Skaitant tekstą dabartine 
redakcija susidaro įspūdis, kad yra du etapai, o taip neabejotinai neturėtų būti. Tekstą reikėtų 
pakeisti taip, kad būtų aišku, jog etikos komiteto patvirtinimas yra įtrauktas į leidimą ir 
reikalaujamas pagal reglamentą, taip pat yra nurodomi terminai.

Pakeitimas 82
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant leisti nepriklausomą kontrolę, 
leidžiančią patikrinti, ar šių principų 
laikomasi, klinikinis tyrimas turėtų būti 
atliekamas tik gavus išankstinį leidimą;

(2) siekiant leisti nepriklausomą kontrolę, 
leidžiančią patikrinti, ar šių principų 
laikomasi, klinikinis tyrimas turėtų būti 
atliekamas tik gavus išankstinį leidimą. Šis 
leidimas turėtų apimti mokslinius, etinius 
ir administracinius aspektus;

Or. en

Pagrindimas

Mokslinis ir etinis įvertinimai yra neatskiriami.

Pakeitimas 83
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) esama klinikinių tyrimų apibrėžtis, 
nurodyta 2001 m. balandžio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

(3) esama klinikinių tyrimų apibrėžtis, 
nurodyta 2001 m. balandžio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
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2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su geros 
klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant 
žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, 
turėtų būti patikslinta. Šiuo tikslu 
klinikinio tyrimo sąvoka turėtų būti 
tiksliau apibrėžta nustatant platesnę 
sąvoką – klinikinis eksperimentinis 
tyrimas, kurio viena kategorijų yra 
klinikinis tyrimas. Ta kategorija turėtų 
būti apibrėžta pagal konkrečius kriterijus. 
Laikantis šio požiūrio tinkamai 
atsižvelgiama į tarptautines 
rekomendacijas ir tai atitinka ES teisės 
aktus, reglamentuojančius vaistus, kurie 
grindžiami klinikinių tyrimų ir 
neintervencinių tyrimų dichotomija;

2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su geros 
klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant 
žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, 
turėtų būti patikslinta;

Or. en

Pagrindimas

Senoji klinikinio tyrimo sąvokos apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 2001/20/EB, turėtų būti 
išlaikyta, papildant ją nauja mažos intervencijos tyrimų sąvoka ir pateikiant vieną 
paaiškinimą; turėtų būti aišku, kad poregistracinio saugumo ir veiksmingumo tyrimai yra 
įtraukti į klinikinio tyrimo apibrėžtį, taigi ir į reglamentą. Šie pakeitimai yra įtraukti į mūsų 
pateiktus 3, 4 ir 5 pakeitimus.

Pakeitimas 84
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siūlomo reglamento taikymo sritis yra 
identiška Direktyvos 2001/20/EB taikymo 
sričiai. Reglamentas taikomas tik 
klinikiniams žmonėms skirtų vaistų 
moksliniams tyrimams, tačiau jo taikymo 
sritis yra labai plati, nes jis netaikomas tik 
klinikiniams tyrimams, kuriuose 
nenumatytos intervencinės priemonės, 
pavyzdžiui, gydytojų apklausos be 
papildomos intervencijos). 
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Neintervenciniai tyrimai – tai tokie 
tyrimai, kurie yra poregistraciniai 
saugumo tyrimai, kurie inicijuojami, 
valdomi arba finansuojami rinkodaros 
leidimo turėtojo. Jiems leidžiama 
duomenų gavyba. Jiems taikoma 2001 m. 
lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyva 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus;

Or. fr

Pakeitimas 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2001/20/EB buvo siekiama 
supaprastinti ir suderinti administracines 
nuostatos, reglamentuojančias klinikinius 
tyrimus Europos Sąjungoje. Tačiau patirtis 
rodo, kad suderintas požiūris dėl klinikinių 
tyrimų reguliavimo pasiektas tik iš dalies. 
Todėl ypač sunku atlikti klinikinį vaistų 
tyrimą keliose valstybėse narėse. Tačiau 
mokslo raida rodo, kad būsimi klinikiniai 
tyrimai bus atliekami su labiau tikslinėmis 
pacientų grupėmis, pavyzdžiui, su 
grupėmis, nustatytomis pagal genomo 
informaciją. Siekiant įtraukti pakankamą 
pacientų skaičių į šiuos tyrimus, gali reikėti 
įtraukti daugelį valstybių narių arba jas 
visas. Naujos leidimo atlikti klinikinius 
tyrimus leidimo suteikimo procedūros 
turėtų paskatinti įtraukti kuo daugiau 
valstybių narių. Todėl, siekiant 
supaprastinti paraiškų teikimo procedūras, 
turėtų būti vengiama daugkartinio didžia 
dalimi identiškos informacijos teikimo ir 
jis turėtų būti pakeistas vienu paraiškos 
dokumentų rinkinio pateikimu per vieną 
pateikimo portalą visoms susijusioms 

(4) Direktyva 2001/20/EB buvo siekiama 
supaprastinti ir suderinti administracines 
nuostatos, reglamentuojančias klinikinius 
tyrimus Europos Sąjungoje. Tačiau patirtis 
rodo, kad suderintas požiūris dėl klinikinių 
tyrimų reguliavimo pasiektas tik iš dalies. 
Todėl ypač sunku atlikti klinikinį vaistų 
tyrimą keliose valstybėse narėse. Tačiau 
mokslo raida rodo, kad būsimi klinikiniai 
tyrimai bus atliekami su labiau tikslinėmis 
pacientų grupėmis, pavyzdžiui, su 
grupėmis, nustatytomis pagal genomo 
informaciją. Siekiant įtraukti pakankamą 
pacientų skaičių į šiuos tyrimus, gali reikėti 
įtraukti daugelį valstybių narių arba jas 
visas. Naujos leidimo atlikti klinikinius 
tyrimus leidimo suteikimo procedūros 
turėtų paskatinti įtraukti kuo daugiau 
valstybių narių. Todėl, siekiant 
supaprastinti paraiškų teikimo procedūras, 
turėtų būti vengiama daugkartinio didžia 
dalimi identiškos informacijos teikimo ir 
jis turėtų būti pakeistas vienu paraiškos 
dokumentų rinkinio pateikimu per vieną 
pateikimo portalą visoms susijusioms 
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valstybėms narėms; valstybėms narėms. Portalas turėtų padėti 
sumažinti nereikalingą biurokratizmą, 
kad jis būtų naudingas ne tik užsakovams 
ir daugiašalius mokslinius tyrimus 
atliekantiems akademiniams tyrėjams, bet 
ir valdžios institucijoms; 

Or. fi

Pakeitimas 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2001/20/EB buvo siekiama 
supaprastinti ir suderinti administracines 
nuostatos, reglamentuojančias klinikinius 
tyrimus Europos Sąjungoje. Tačiau patirtis 
rodo, kad suderintas požiūris dėl klinikinių 
tyrimų reguliavimo pasiektas tik iš dalies. 
Todėl ypač sunku atlikti klinikinį vaistų 
tyrimą keliose valstybėse narėse. Tačiau 
mokslo raida rodo, kad būsimi klinikiniai 
tyrimai bus atliekami su labiau tikslinėmis 
pacientų grupėmis, pavyzdžiui, su 
grupėmis, nustatytomis pagal genomo 
informaciją. Siekiant įtraukti pakankamą 
pacientų skaičių į šiuos tyrimus, gali reikėti 
įtraukti daugelį valstybių narių arba jas 
visas. Naujos leidimo atlikti klinikinius 
tyrimus leidimo suteikimo procedūros 
turėtų paskatinti įtraukti kuo daugiau 
valstybių narių. Todėl, siekiant 
supaprastinti paraiškų teikimo procedūras, 
turėtų būti vengiama daugkartinio didžia 
dalimi identiškos informacijos teikimo ir 
jis turėtų būti pakeistas vienu paraiškos 
dokumentų rinkinio pateikimu per vieną 
pateikimo portalą visoms susijusioms 
valstybėms narėms;

(4) Direktyva 2001/20/EB buvo siekiama 
supaprastinti ir suderinti administracines 
nuostatas, reglamentuojančias klinikinius 
tyrimus Europos Sąjungoje. Tačiau patirtis 
rodo, kad suderintas požiūris dėl klinikinių 
tyrimų reguliavimo pasiektas tik iš dalies. 
Todėl ypač sunku atlikti klinikinį vaistų 
tyrimą keliose valstybėse narėse. Tačiau 
mokslo raida rodo, kad būsimi klinikiniai 
tyrimai bus atliekami su labiau tikslinėmis 
pacientų grupėmis, pavyzdžiui, su 
grupėmis, nustatytomis pagal genomo 
informaciją. Siekiant įtraukti pakankamą 
pacientų skaičių į šiuos tyrimus, gali reikėti 
įtraukti daugelį valstybių narių arba jas 
visas. Naujos leidimo atlikti klinikinius 
tyrimus leidimo suteikimo procedūros 
turėtų paskatinti įtraukti kuo daugiau 
valstybių narių. Todėl, siekiant 
supaprastinti paraiškų teikimo procedūras, 
turėtų būti vengiama daugkartinio didžia
dalimi identiškos informacijos teikimo ir 
jis turėtų būti pakeistas vienu paraiškos 
dokumentų rinkinio pateikimu per vieną 
pateikimo portalą visoms susijusioms 
valstybėms narėms. Kadangi vienoje 
valstybėje narėje atliekami klinikiniai 
tyrimai yra būtini kitoje valstybėje narėje 
atliekamiems Europos klinikiniams 
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tyrimams, šiuo reglamentu numatyta 
procedūra turėtų apimti klinikinius 
tyrimus. Šių klinikinių tyrimų duomenys 
taip pat turėtų būti perkelti į bendrą 
Europos duomenų portalą;

Or. fr

Pakeitimas 87
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Direktyvos 2001/20/EB taikymo 
patirtis taip pat parodė, kad, siekiant 
supaprastinti ir suderinti klinikinius 
tyrimus reglamentuojančias 
administracines nuostatas Sąjungoje, 
direktyvos nepakanka, tai galima pasiekti 
tik teisine reglamento forma. Tik teisinė 
reglamento forma užtikrina, kad valstybės 
narės vertindamos paraišką dėl leidimo 
atlikti klinikinį tyrimą, remsis tapačiais 
kriterijais, o ne skirtingomis perkėlimo į 
nacionalinę teisę priemonėmis. Tai būtų 
taikoma ne tik visam leidimo suteikimo 
procesui, bet ir visiems kitiems 
klausimams, nustatytiems šiame 
reglamente, pvz., saugumo pranešimams 
atliekant klinikinius tyrimus ir klinikiniame 
tyrime vartojamų vaistų ženklinimui;

(5) Direktyvos 2001/20/EB taikymo 
patirtis taip pat parodė, kad, siekiant 
supaprastinti ir suderinti klinikinius 
tyrimus reglamentuojančias nuostatas 
Sąjungoje, direktyvos nepakanka, tai 
galima pasiekti tik teisine reglamento 
forma. Tik teisinė reglamento forma 
užtikrina, kad valstybės narės vertindamos 
paraišką dėl leidimo atlikti klinikinį tyrimą, 
remsis tapačiais kriterijais, o ne 
skirtingomis perkėlimo į nacionalinę teisę 
priemonėmis. Tai būtų taikoma ne tik 
visam leidimo suteikimo procesui, bet ir 
visiems kitiems klausimams, nustatytiems 
šiame reglamente, pvz., saugumo 
pranešimams atliekant klinikinius tyrimus 
ir klinikiniame tyrime vartojamų vaistų 
ženklinimui;

Or. en

Pagrindimas

Žodį „administracines“ reikėtų išbraukti, nes reikia suderinti ne tik administracinius, bet ir 
etinius aspektus.

Pakeitimas 88
Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) susijusios valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti vertindamos paraišką dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą; Šis 
bendradarbiavimas neturėtų apimti nei iš 
esmės nacionalinio pobūdžio aspektų, nei 
etinių klinikinio tyrimo klausimų, 
pavyzdžiui, informuoto asmens sutikimo;

(6) susijusios valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti vertindamos paraišką dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą;

Or. fr

Pakeitimas 89
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) susijusios valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti vertindamos paraišką dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą. Šis 
bendradarbiavimas neturėtų apimti nei iš 
esmės nacionalinio pobūdžio aspektų, nei 
etinių klinikinio tyrimo klausimų, 
pavyzdžiui, informuoto asmens sutikimo;

(6) susijusios valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti vertindamos paraišką dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą. Toks 
bendradarbiavimas neturėtų apimti iš 
esmės nacionalinio pobūdžio aspektų;

Or. en

Pakeitimas 90
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) paraiškos leisti atlikti klinikinius 
tyrimus dokumentų vertinimo terminai 
turėtų būti pakankamai ilgi, kad būtų 

(8) paraiškos leisti atlikti klinikinius 
tyrimus dokumentų vertinimo terminai 
turėtų būti pakankamai ilgi, kad būtų 



PE506.158v01-00 12/71 AM\928644LT.doc

LT

galima įvertinti bylą, kartu užtikrinant 
greitą prieigą prie naujų, inovacinių 
gydymo būdų ir tai, kad Europos Sąjunga 
tebėra patraukli klinikiniams tyrimams 
atlikti. Atsižvelgiant į tai, Direktyvoje 
2001/20/EB buvo numatyta tylaus 
pritarimo leidimo suteikimo koncepcija. Ši 
sąvoka turėtų būti išlaikyta siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi terminų. 
Įvykus visuomenės sveikatos krizei, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
sklandžiai įvertinti leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą paraišką ir spręsti dėl leidimo 
suteikimo. Todėl nereikėtų nustatyti 
minimalių paraiškos patvirtinimo terminų;

galima įvertinti bylą, kartu užtikrinant 
greitą prieigą prie naujų, inovacinių 
gydymo būdų ir tai, kad Europos Sąjunga 
tebėra patraukli klinikiniams tyrimams 
atlikti. Atsižvelgiant į tai, Direktyvoje 
2001/20/EB buvo numatyta tylaus 
pritarimo leidimo suteikimo koncepcija. Ši 
sąvoka turėtų būti išlaikyta siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi terminų. 
Jeigu susijusi valstybė narė ir ataskaitą 
rengianti valstybė narė nepateikia 
vertinimo ataskaitos, jos vertinimas ar 
sprendimas pagal tylaus pritarimo leidimo 
suteikimo koncepciją per tam tikrą laiką 
taikomas automatiškai. Įvykus 
visuomenės sveikatos krizei, valstybės 
narės turėtų turėti galimybę sklandžiai 
įvertinti leidimo atlikti klinikinį tyrimą 
paraišką ir spręsti dėl leidimo suteikimo. 
Todėl nereikėtų nustatyti minimalių 
paraiškos patvirtinimo terminų;

Or. fr

Pakeitimas 91
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) paraiškos leisti atlikti klinikinius 
tyrimus dokumentų vertinimo terminai 
turėtų būti pakankamai ilgi, kad būtų 
galima įvertinti bylą, kartu užtikrinant 
greitą prieigą prie naujų, inovacinių 
gydymo būdų ir tai, kad Europos Sąjunga 
tebėra patraukli klinikiniams tyrimams 
atlikti. Atsižvelgiant į tai, Direktyvoje 
2001/20/EB buvo numatyta tylaus 
pritarimo leidimo suteikimo koncepcija. Ši 
sąvoka turėtų būti išlaikyta siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi terminų. 
Įvykus visuomenės sveikatos krizei, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
sklandžiai įvertinti leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą paraišką ir spręsti dėl leidimo 

(8) paraiškos leisti atlikti klinikinius 
tyrimus dokumentų vertinimo terminai 
turėtų būti pakankamai ilgi, kad būtų 
galima įvertinti bylą, kartu užtikrinant 
greitą prieigą prie naujų, inovacinių 
gydymo būdų ir tai, kad Europos Sąjunga 
tebėra patraukli klinikiniams tyrimams 
atlikti. Atsižvelgiant į tai, Direktyvoje 
2001/20/EB buvo numatyta tylaus 
pritarimo leidimo suteikimo koncepcija. Ši 
sąvoka turėtų būti išlaikyta siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi terminų, 
nebent valstybės narės nurodo, kad 
susiklostė išimtinės aplinkybės, 
pateisinančios minimalų vėlavimą. Įvykus 
visuomenės sveikatos krizei, valstybės 
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suteikimo. Todėl nereikėtų nustatyti 
minimalių paraiškos patvirtinimo terminų;

narės turėtų turėti galimybę sklandžiai 
įvertinti leidimo atlikti klinikinį tyrimą 
paraišką ir spręsti dėl leidimo suteikimo. 
Todėl nereikėtų nustatyti minimalių 
paraiškos patvirtinimo terminų;

Or. en

Pagrindimas

Nors terminų turėtų būti laikomasi, valstybių narių galimybė jų laikytis priklauso ir nuo 
nustatytų, ir nuo nenumatytų elementų, susijusių su paraiškos turiniu ir veiklos pajėgumu, 
kurie galėtų sutrukdyti greitai atlikti įvertinimą. Susiklosčius išimtinėms aplinkybėms, 
valstybės narės turėtų galėti apie jas pranešti, kad būtų užkirstas kelias tylaus pritarimo 
leidimo suteikimui, ir toliau siekti užbaigti vertinimą tinkamu laiku.

Pakeitimas 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) paraiškos leisti atlikti klinikinius 
tyrimus dokumentų vertinimo terminai 
turėtų būti pakankamai ilgi, kad būtų 
galima įvertinti bylą, kartu užtikrinant 
greitą prieigą prie naujų, inovacinių 
gydymo būdų ir tai, kad Europos Sąjunga 
tebėra patraukli klinikiniams tyrimams 
atlikti. Atsižvelgiant į tai, Direktyvoje 
2001/20/EB buvo numatyta tylaus
pritarimo leidimo suteikimo koncepcija. Ši 
sąvoka turėtų būti išlaikyta siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi terminų. 
Įvykus visuomenės sveikatos krizei, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
sklandžiai įvertinti leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą paraišką ir spręsti dėl leidimo 
suteikimo. Todėl nereikėtų nustatyti 
minimalių paraiškos patvirtinimo terminų;

(8) paraiškos leisti atlikti klinikinius 
tyrimus dokumentų vertinimo terminai 
turėtų būti pakankamai ilgi, kad būtų 
galima įvertinti bylą, kartu užtikrinant 
greitą prieigą prie naujų, inovacinių 
gydymo būdų ir tai, kad Europos Sąjunga 
tebėra patraukli klinikiniams tyrimams 
atlikti. Atsižvelgiant į tai, Direktyvoje 
2001/20/EB buvo numatyta abejonių 
nekeliančio leidimo suteikimo koncepcija, 
jei etikos komitetas balsuota už ir per 
nustatytą laikotarpį kompetentinga 
institucija nepateikė prieštaravimo. Ši 
sąvoka turėtų būti išlaikyta siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi terminų. 
Įvykus visuomenės sveikatos krizei, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
sklandžiai įvertinti leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą paraišką ir spręsti dėl leidimo 
suteikimo. Visuomenės sveikatos krizės 
atveju nereikėtų nustatyti minimalių
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paraiškos patvirtinimo terminų;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų tiksliau remtis Direktyva 2001/20/EB. Pagal šią direktyvą leidimas turi nekelti 
abejonių, t. y. jei etikos komitetas balsavo už klinikinius tyrimus, o kompetentinga institucija 
per nustatytą laikotarpį nepateikė prieštaravimo. Tačiau išskirtiniais atvejais, kai iškyla ypač 
sudėtingos problemos, turėtų būti pateikiamas oficialus rašytinis leidimas. Turėtų būti aiškiau, 
kad paskutinis šios dalies sakinys reiškia tik visuomenės sveikatos krizės atvejus.

Pakeitimas 93
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) paraiškos leisti atlikti klinikinius 
tyrimus dokumentų vertinimo terminai 
turėtų būti pakankamai ilgi, kad būtų 
galima įvertinti bylą, kartu užtikrinant 
greitą prieigą prie naujų, inovacinių 
gydymo būdų ir tai, kad Europos Sąjunga 
tebėra patraukli klinikiniams tyrimams 
atlikti. Atsižvelgiant į tai, Direktyvoje 
2001/20/EB buvo numatyta tylaus 
pritarimo leidimo suteikimo koncepcija. Ši 
sąvoka turėtų būti išlaikyta siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi terminų. 
Įvykus visuomenės sveikatos krizei, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
sklandžiai įvertinti leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą paraišką ir spręsti dėl leidimo 
suteikimo. Todėl nereikėtų nustatyti 
minimalių paraiškos patvirtinimo terminų;

(8) paraiškos leisti atlikti klinikinius 
tyrimus dokumentų vertinimo terminai 
turėtų būti pakankamai ilgi, kad būtų 
galima įvertinti bylą, kartu užtikrinant 
greitą prieigą prie naujų, inovacinių 
gydymo būdų ir tai, kad Europos Sąjunga 
tebėra patraukli klinikiniams tyrimams 
atlikti pirmiausia užtikrinant visų tyrimo 
dalyvių saugą ir gerovę. Atsižvelgiant į tai, 
Direktyvoje 2001/20/EB buvo numatyta 
tylaus pritarimo leidimo suteikimo 
koncepcija. Ši sąvoka turėtų būti išlaikyta 
siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
terminų. Įvykus visuomenės sveikatos 
krizei, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę sklandžiai įvertinti leidimo atlikti 
klinikinį tyrimą paraišką ir spręsti dėl 
leidimo suteikimo. Todėl nereikėtų 
nustatyti minimalių paraiškos patvirtinimo 
terminų;

Or. el

Pakeitimas 94
Antonyia Parvanova
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) paraiškos leisti atlikti klinikinius 
tyrimus dokumentų vertinimo terminai 
turėtų būti pakankamai ilgi, kad būtų 
galima įvertinti bylą, kartu užtikrinant 
greitą prieigą prie naujų, inovacinių 
gydymo būdų ir tai, kad Europos Sąjunga 
tebėra patraukli klinikiniams tyrimams 
atlikti. Atsižvelgiant į tai, Direktyvoje 
2001/20/EB buvo numatyta tylaus 
pritarimo leidimo suteikimo koncepcija. Ši 
sąvoka turėtų būti išlaikyta siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi terminų. 
Įvykus visuomenės sveikatos krizei, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
sklandžiai įvertinti leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą paraišką ir spręsti dėl leidimo 
suteikimo. Todėl nereikėtų nustatyti 
minimalių paraiškos patvirtinimo terminų;

(8) paraiškos leisti atlikti klinikinius 
tyrimus dokumentų vertinimo terminai 
turėtų būti pakankamai ilgi, kad būtų 
galima įvertinti bylą, kartu užtikrinant 
greitą prieigą prie naujų, inovacinių 
gydymo būdų, taip pat dabartinių gydymo 
būdų (pvz., naudojant generinius vaistus)
ir tai, kad Europos Sąjunga tebėra patraukli 
klinikiniams tyrimams atlikti. Atsižvelgiant 
į tai, Direktyvoje 2001/20/EB buvo 
numatyta tylaus pritarimo leidimo 
suteikimo koncepcija. Ši sąvoka turėtų būti 
išlaikyta siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi terminų. Įvykus visuomenės 
sveikatos krizei, valstybės narės turėtų 
turėti galimybę sklandžiai įvertinti leidimo 
atlikti klinikinį tyrimą paraišką ir spręsti 
dėl leidimo suteikimo. Todėl nereikėtų 
nustatyti minimalių paraiškos patvirtinimo 
terminų;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad tokiems tyrimams, susijusiems su leidimu naudoti generinius vaistus, būtų 
užtikrinta veiksminga leidimo atlikti klinikinius tyrimus suteikimo sistema (ypač vis-à-vis
terminai), kad dabartiniai patentais neapsaugoti gydymo būdai galėtų būti skubiai 
įregistruoti kaip generiniai vaistai, kuriais būtų gydoma daugiau pacientų ir kuriuos 
naudojant būtų sutaupyta sveikatos priežiūros sistemai skiriamų lėšų.

Pakeitimas 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) valstybės narės turi užtikrinti, kad 
klinikinius tyrimus vienodomis sąlygomis 
būtų galima plėtoti tiek viešuosiuose, tiek 
privačiuose centruose, jeigu jie atitinka 
reikalavimus, kurie gali būti nustatyti 
teisės aktais;

Or. es

Pagrindimas

Valstybėse narėse, kuriose viešoji ir privačioji sveikatos priežiūros sistemos labai skiriasi, 
pavyzdžiui, Ispanijoje, šis paaiškinimas būtinas siekiant užtikrinti, kad nebūtų atsisakyta 
atlikti tyrimą privačiame centre.

Pakeitimas 96
Tadeusz Cymański

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) informacinės infrastruktūros, kuria 
naudojantis valstybėms narėms būtų 
lengviau patikslinti terminus, nustatytus 
leidimams išduoti, modernizavimas galėtų 
būti bendrai finansuojamas iš 
struktūrinių fondų;

Or. pl

Pakeitimas 97
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) rizika tiriamam asmeniui klinikinio (9) rizika tiriamam asmeniui klinikinio 
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tyrimo metu daugiausia kyla iš dviejų 
šaltinių: tiriamųjų vaistų ir intervencijos. 
Daug klinikinių tyrimų kelia tik nedidelę 
papildomą riziką tiriamo asmens saugai, 
palyginti su įprasta klinikine praktika. Taip 
yra ypač tais atvejais, kai tiriamojo vaisto 
rinkodaros leidimas suteiktas (t. y. kokybė, 
saugumas ir veiksmingumas jau įvertinti 
suteikiant rinkodaros leidimą), ir jei 
intervencija kelia tik labai nedidelę 
papildomą riziką, palyginti su įprasta 
klinikine praktika. Tokie mažos 
intervencijos klinikiniai tyrimai dažnai yra 
labai svarbūs siekiant įvertinti standartines 
gydymo ir diagnostikos metodus, taip 
optimizuojant vaistų vartojimą ir padedant 
siekti aukšto visuomenės sveikatos lygio. 
Jiems turėtų būti taikomos mažiau griežtos 
taisyklės, pavyzdžiui, trumpesni 
patvirtinimo terminai;

tyrimo metu daugiausia kyla iš dviejų 
šaltinių: tiriamųjų vaistų ir intervencijos. 
Daug klinikinių tyrimų kelia tik nedidelę 
papildomą riziką tiriamojo asmens saugai, 
palyginti su įprasta klinikine praktika. Taip 
yra ypač tais atvejais, kai tiriamojo vaisto 
rinkodaros leidimas suteiktas (t. y. kokybė, 
saugumas ir veiksmingumas jau įvertinti 
suteikiant rinkodaros leidimą), ir jei 
intervencija kelia tik labai nedidelę 
papildomą riziką, palyginti su geriausia 
turima pripažinta intervencija. Tokie 
mažos intervencijos klinikiniai tyrimai 
dažnai yra labai svarbūs siekiant įvertinti 
standartines gydymo ir diagnostikos 
metodus, taip optimizuojant vaistų 
vartojimą ir padedant siekti aukšto 
visuomenės sveikatos lygio. Jiems turėtų 
būti taikomos mažiau griežtos taisyklės, 
pavyzdžiui, trumpesni patvirtinimo 
terminai;

Or. en

Pakeitimas 98
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) rizika tiriamam asmeniui klinikinio 
tyrimo metu daugiausia kyla iš dviejų 
šaltinių: tiriamųjų vaistų ir intervencijos. 
Daug klinikinių tyrimų kelia tik nedidelę 
papildomą riziką tiriamo asmens saugai, 
palyginti su įprasta klinikine praktika. Taip 
yra ypač tais atvejais, kai tiriamojo vaisto 
rinkodaros leidimas suteiktas (t. y. kokybė, 
saugumas ir veiksmingumas jau įvertinti 
suteikiant rinkodaros leidimą), ir jei 
intervencija kelia tik labai nedidelę 
papildomą riziką, palyginti su įprasta 
klinikine praktika. Tokie mažos 
intervencijos klinikiniai tyrimai dažnai yra 

(9) rizika tiriamajam asmeniui klinikinio 
tyrimo metu daugiausia kyla iš dviejų 
šaltinių: tiriamųjų vaistų ir intervencijos. 
Daug klinikinių tyrimų kelia tik nedidelę 
papildomą riziką tiriamojo asmens saugai, 
palyginti su įprasta klinikine praktika. Taip 
yra ypač tais atvejais, kai tiriamojo vaisto 
rinkodaros leidimas suteiktas (t. y. kokybė, 
saugumas ir veiksmingumas jau įvertinti 
suteikiant rinkodaros leidimą), ir jei 
intervencija kelia tik labai nedidelę 
papildomą riziką, palyginti su įprasta 
klinikine praktika. Tokie mažos 
intervencijos klinikiniai tyrimai dažnai yra 
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labai svarbūs siekiant įvertinti standartines 
gydymo ir diagnostikos metodus, taip 
optimizuojant vaistų vartojimą ir padedant 
siekti aukšto visuomenės sveikatos lygio. 
Jiems turėtų būti taikomos mažiau griežtos 
taisyklės, pavyzdžiui, trumpesni 
patvirtinimo terminai;

labai svarbūs siekiant įvertinti standartines 
gydymo ir diagnostikos metodus, taip 
optimizuojant vaistų vartojimą ir padedant 
siekti aukšto visuomenės sveikatos lygio. 
Jiems turėtų būti taikomos mažiau griežtos 
administracinės taisyklės, pavyzdžiui, 
trumpesni patvirtinimo terminai;

Or. en

Pagrindimas

Pritariame mažos intervencijos klinikinių tyrimų sąvokai ir palankiai vertiname tai, kad 
nustatytas trumpesnis patvirtinimo terminas. Tačiau tai neturėtų reikšti, kad tyrimuose 
dalyvaujantys asmenys bus mažiau apsaugoti. Be to, pasiūlytas EB patikrinimas, regis, 
prieštarauja neseniai patvirtintiems farmakologinio budrumo teisės aktams, kuriuose 
pabrėžiama, kad prieš patvirtinimą ir po patvirtinimo vaistų saugai ir toliau visada turi būti 
skiriamas didelis dėmesys.

Pakeitimas 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) rizika tiriamam asmeniui klinikinio 
tyrimo metu daugiausia kyla iš dviejų 
šaltinių: tiriamųjų vaistų ir intervencijos. 
Daug klinikinių tyrimų kelia tik nedidelę 
papildomą riziką tiriamo asmens saugai, 
palyginti su įprasta klinikine praktika. Taip 
yra ypač tais atvejais, kai tiriamojo vaisto 
rinkodaros leidimas suteiktas (t. y. kokybė, 
saugumas ir veiksmingumas jau įvertinti 
suteikiant rinkodaros leidimą), ir jei 
intervencija kelia tik labai nedidelę 
papildomą riziką, palyginti su įprasta 
klinikine praktika. Tokie mažos 
intervencijos klinikiniai tyrimai dažnai yra 
labai svarbūs siekiant įvertinti standartines
gydymo ir diagnostikos metodus, taip 
optimizuojant vaistų vartojimą ir padedant 
siekti aukšto visuomenės sveikatos lygio. 
Jiems turėtų būti taikomos mažiau griežtos 

(9) rizika tiriamajam asmeniui klinikinio 
tyrimo metu daugiausia kyla iš dviejų 
šaltinių: tiriamųjų vaistų ir intervencijos. 
Daug klinikinių tyrimų kelia tik nedidelę 
papildomą riziką tiriamojo asmens saugai, 
palyginti su įprasta klinikine praktika. Taip 
yra ypač tais atvejais, kai tiriamojo vaisto 
rinkodaros leidimas suteiktas (t. y. kokybė, 
saugumas ir veiksmingumas jau įvertinti 
suteikiant rinkodaros leidimą), ir jei 
intervencija kelia tik labai nedidelę 
papildomą riziką, palyginti su įprasta 
klinikine praktika. Tokie mažos 
intervencijos klinikiniai tyrimai dažnai yra 
labai svarbūs siekiant įvertinti 
standartinius gydymo ir diagnostikos 
metodus, taip optimizuojant vaistų 
vartojimą ir padedant siekti aukšto 
visuomenės sveikatos lygio. Jiems turėtų 
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taisyklės, pavyzdžiui, trumpesni 
patvirtinimo terminai;

būti taikomos mažiau griežtos taisyklės, 
pavyzdžiui, trumpesni patvirtinimo 
terminai, nepažeidžiant mokslinės 
kompetencijos ir visuomet užtikrinant 
pacientų saugumą;

Or. es

Pakeitimas 100
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) rizika tiriamam asmeniui klinikinio 
tyrimo metu daugiausia kyla iš dviejų 
šaltinių: tiriamųjų vaistų ir intervencijos. 
Daug klinikinių tyrimų kelia tik nedidelę 
papildomą riziką tiriamo asmens saugai, 
palyginti su įprasta klinikine praktika. Taip 
yra ypač tais atvejais, kai tiriamojo vaisto 
rinkodaros leidimas suteiktas (t. y. kokybė, 
saugumas ir veiksmingumas jau įvertinti 
suteikiant rinkodaros leidimą), ir jei 
intervencija kelia tik labai nedidelę 
papildomą riziką, palyginti su įprasta 
klinikine praktika. Tokie mažos 
intervencijos klinikiniai tyrimai dažnai yra 
labai svarbūs siekiant įvertinti standartines 
gydymo ir diagnostikos metodus, taip 
optimizuojant vaistų vartojimą ir padedant 
siekti aukšto visuomenės sveikatos lygio. 
Jiems turėtų būti taikomos mažiau griežtos 
taisyklės, pavyzdžiui, trumpesni 
patvirtinimo terminai;

(9) rizika tiriamam asmeniui klinikinio 
tyrimo metu daugiausia kyla iš dviejų 
šaltinių: tiriamųjų vaistų ir intervencijos. 
Daug klinikinių tyrimų kelia tik nedidelę 
papildomą riziką tiriamo asmens saugai, 
palyginti su įprasta klinikine praktika. Taip 
yra ypač tais atvejais, kai tiriamojo vaisto 
rinkodaros leidimas suteiktas (t. y. kokybė, 
saugumas ir veiksmingumas jau įvertinti 
suteikiant rinkodaros leidimą), ir jei 
intervencija kelia tik labai nedidelę 
papildomą riziką, palyginti su įprasta 
klinikine praktika. Tokie mažos rizikos 
klinikiniai tyrimai dažnai yra labai svarbūs 
siekiant įvertinti standartines gydymo ir 
diagnostikos metodus, taip optimizuojant 
vaistų vartojimą ir padedant siekti aukšto 
visuomenės sveikatos lygio. Jiems turėtų 
būti taikomos mažiau griežtos taisyklės, 
pavyzdžiui, trumpesni patvirtinimo 
terminai;

Or. fr

Pakeitimas 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) susiklosčius ekstremaliai situacijai, 
taip pat retų ir labai retų ligų, keliančių 
pavojų gyvybei, kurių gydymo galimybės 
ribotos, o žinios apie jų gydymą 
geografiškai pasklidusios po visą pasaulį, 
atveju valstybės narės turėtų turėti 
galimybę įvertinti paraiškas dėl leidimo 
atlikti klinikinį tyrimą ir suteikti leidimą 
pirmumo tvarka;

Or. en

Pakeitimas 102
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) įprastos klinikinės praktikos sąvoka 
yra labai svarbi nustatant, ar paraiškos 
pateikėjui leidžiama atlikti mažos 
intervencijos klinikinį tyrimą. Komisija 
gairėse turėtų pateikti aiškesnę įprastos 
klinikinės praktikos sąvokos apibrėžtį; 

Or. en

Pagrindimas

Įprastos klinikinės praktikos apibrėžtis yra labai svarbi pirmuoju leidimo suteikimo 
procedūros etapu, kai ataskaitą rengianti valstybė narė atlieka pradinį paraiškos dėl leidimo 
atlikti klinikinį tyrimą vertinimą pagal 5 straipsnį. Ši apibrėžtis turėtų būti lanksti, tačiau 
Komisija turėtų pateikti su teisėkūra nesusijusias gaires šiuo klausimu, kad valstybėms 
narėms būtų padėta šiame darbe.

Pakeitimas 103
Antonyia Parvanova
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) klinikiniai tyrimai, kuriais remiama 
generinių vaistų registracija (pvz., 
biologinio arba terapinio lygiavertiškumo 
tyrimai) kelia minimalią riziką ir 
nepatogumų tiriamiesiems asmenims, 
palyginti su šiame reglamente apibrėžta 
įprasta klinikine praktika, nes kontrolinis 
vaistas, naudojamas kaip lyginamasis 
vaistas, yra aiškiai apibūdintas 
patvirtintas produktas, kurio kokybė 
saugos ir veiksmingumo požiūriu jau 
įvertinta;

Or. en

Pakeitimas 104
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9d) tiriamasis vaistas – farmacinė 
aktyvios sudedamosios medžiagos arba jos 
placebo forma, kuri tiriama arba 
vartojama klinikiniame tyrime kaip vaisto 
arba kontrolės atitikmuo, įskaitant 
vaistus, kuriais prekiauti rinkoje jau 
išduoti leidimai, bet kurie yra vartojami 
ne pagal instrukciją arba pagal įprastą 
klinikinę praktiką;

Or. fr

Pakeitimas 105
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 e konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9e) pagalbinis vaistas – vaistas, 
naudojamas klinikiniuose tyrimuose, bet 
ne kaip tiriamasis vaistas. Pagalbiniai 
vaistai visų pirma apima asmens 
pagrindinėms ligoms gydyti vartojamus 
vaistus, farmakologines medžiagas, 
vaistus gyvybei gelbėti arba vaistus, 
vartojamus siekiant įvertinti klinikinio 
tyrimo orientacinius kriterijus. 
Pagalbiniai vaistai neapima su klinikiniu 
tyrimu nesusijusių ir tyrimo planavimui 
nesvarbių vaistų;

Or. fr

Pakeitimas 106
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9f) visi šiame reglamente minėti terminai 
skaičiuojami kalendorinėmis dienomis. 
Grindžiant procedūrą darbo dienomis, 
susijusiose valstybėse narėse būtų taikomi 
skirtingi priimtinumo, vertinimo ir 
sprendimo priėmimo terminai;

Or. fr

Pagrindimas

Reglamento projektą reikėtų grįsti kalendorinėmis, o ne darbo dienomis. Siekiant laikytis 
terminų (terminų laikymasis yra Europos klinikinių tyrimų konkurencingumo veiksnys), 
susijusios valstybės narės turi veiksmingai bendradarbiauti. Valstybėse narėse švenčių dienos 
skiriasi. Grindžiant procedūrą darbo dienomis, susijusiose valstybėse narėse būtų taikomi 
skirtingi validacijos, vertinimo ir sprendimo priėmimo terminai.
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Pakeitimas 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) vertinant paraišką dėl leidimo atlikti 
klinikinį tyrimą visų pirma turėtų būti 
nagrinėjama numatoma nauda terapiniu ir 
visuomenės sveikatos požiūriu 
(tinkamumas) ir rizika tiriamam asmeniui 
bei jo patiriami nepatogumai. Dėl 
tinkamumo reikėtų atsižvelgti į daugelį 
aspektų, įskaitant tai, ar klinikinio tyrimo 
atlikimas buvo rekomenduojamas, ar 
privalomai nustatytas priežiūros institucijų, 
atsakingų už vertinimą ir leidimo pateikti 
vaistus rinkai suteikimą;

(10) vertinant paraišką dėl leidimo atlikti 
klinikinį tyrimą visų pirma turėtų būti 
nagrinėjama numatoma nauda terapiniu ir 
visuomenės sveikatos požiūriu 
(tinkamumas) ir rizika tiriamam asmeniui 
bei jo patiriami nepatogumai. Dėl 
tinkamumo reikėtų atsižvelgti į daugelį 
aspektų, kaip antai į tiriamas gyventojų 
grupes ir galimus veiksmingumo ir (arba) 
saugos skirtumus konkrečiose gyventojų 
grupėse, ypač lyties ir amžiaus skirtumus, 
arba į tai, ar klinikinio tyrimo atlikimas 
buvo rekomenduojamas, ar privalomai 
nustatytas priežiūros institucijų, atsakingų 
už vertinimą ir leidimo pateikti vaistus 
rinkai suteikimą;

Or. en

Pakeitimas 108
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) vertinant paraišką dėl leidimo atlikti 
klinikinį tyrimą visų pirma turėtų būti 
nagrinėjama numatoma nauda terapiniu ir 
visuomenės sveikatos požiūriu 
(tinkamumas) ir rizika tiriamam asmeniui 
bei jo patiriami nepatogumai. Dėl 
tinkamumo reikėtų atsižvelgti į daugelį 
aspektų, įskaitant tai, ar klinikinio tyrimo 
atlikimas buvo rekomenduojamas, ar 
privalomai nustatytas priežiūros institucijų, 
atsakingų už vertinimą ir leidimo pateikti 

(10) vertinant paraišką dėl leidimo atlikti 
klinikinį tyrimą visų pirma turėtų būti 
nagrinėjama numatoma nauda terapiniu ir 
visuomenės sveikatos požiūriu 
(tinkamumas) ir rizika tiriamam asmeniui 
bei jo patiriami nepatogumai. Dėl 
tinkamumo reikėtų atsižvelgti į daugelį 
aspektų, įskaitant tai, ar užtikrinama, kad 
tyrimuose dalyvaujančių tiriamų asmenų 
grupė būtų reprezentatyvi asmenų, 
kuriems bus taikomas gydymas, įskaitant 
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vaistus rinkai suteikimą; moteris ir pagyvenusius asmenis, 
atžvilgiu, ir tai, ar klinikinio tyrimo 
atlikimas buvo rekomenduojamas, ar 
privalomai nustatytas priežiūros institucijų, 
atsakingų už vertinimą ir leidimo pateikti 
vaistus rinkai suteikimą;

Or. en

Pakeitimas 109
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) vertinant paraišką dėl leidimo atlikti 
klinikinį tyrimą visų pirma turėtų būti 
nagrinėjama numatoma nauda terapiniu ir 
visuomenės sveikatos požiūriu 
(tinkamumas) ir rizika tiriamam asmeniui 
bei jo patiriami nepatogumai. Dėl 
tinkamumo reikėtų atsižvelgti į daugelį 
aspektų, įskaitant tai, ar klinikinio tyrimo 
atlikimas buvo rekomenduojamas, ar 
privalomai nustatytas priežiūros institucijų, 
atsakingų už vertinimą ir leidimo pateikti 
vaistus rinkai suteikimą;

(10) vertinant paraišką dėl leidimo atlikti 
klinikinį tyrimą visų pirma turėtų būti 
nagrinėjama numatoma nauda terapiniu ir 
visuomenės sveikatos požiūriu 
(tinkamumas) ir rizika tiriamam asmeniui 
bei jo patiriami nepatogumai. Dėl 
tinkamumo reikėtų atsižvelgti į daugelį 
aspektų, įskaitant tai, ar tyrimuose 
dalyvaujančių tiriamų asmenų grupė yra 
reprezentatyvi asmenų, kuriems bus 
taikomas gydymas, atžvilgiu, ir tai, ar 
klinikinio tyrimo atlikimas buvo 
rekomenduojamas, ar privalomai nustatytas
priežiūros institucijų, atsakingų už 
vertinimą ir leidimo pateikti vaistus rinkai 
suteikimą;

Or. en

Pakeitimas 110
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) vertinant paraišką dėl leidimo atlikti 
klinikinį tyrimą visų pirma turėtų būti 

(10) vertinant paraišką dėl leidimo atlikti 
klinikinį tyrimą visų pirma turėtų būti 
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nagrinėjama numatoma nauda terapiniu ir 
visuomenės sveikatos požiūriu 
(tinkamumas) ir rizika tiriamam asmeniui 
bei jo patiriami nepatogumai. Dėl 
tinkamumo reikėtų atsižvelgti į daugelį 
aspektų, įskaitant tai, ar klinikinio tyrimo 
atlikimas buvo rekomenduojamas, ar 
privalomai nustatytas priežiūros institucijų,
atsakingų už vertinimą ir leidimo pateikti 
vaistus rinkai suteikimą;

nagrinėjama numatoma nauda terapiniu ir 
visuomenės sveikatos požiūriu 
(tinkamumas) ir rizika tiriamam asmeniui 
bei jo patiriami nepatogumai. Dėl 
tinkamumo reikėtų atsižvelgti į daugelį 
aspektų; vėlesniais tyrimo etapais šie 
aspektai turėtų apimti tai, ar tyrimuose 
dalyvaujančių tiriamų asmenų grupė yra 
reprezentatyvi asmenų, kuriems vaistas 
bus skiriamas, atžvilgiu, ir tai, ar 
klinikinio tyrimo atlikimas buvo 
rekomenduojamas, ar privalomai nustatytas 
priežiūros institucijų, atsakingų už 
vertinimą ir leidimo pateikti vaistus rinkai 
suteikimą;

Or. en

Pagrindimas

Tyrime dalyvaujantys asmenys turėtų kuo labiau atspindėti tikslinę grupę, kuriai tiriamas 
vaistas bus skiriamas. Tai ypač svarbu tyrimo III ir IV etapais, kai turėtų būti vertinama 
vaisto sauga ir veiksmingumas atliekant tyrimus su asmenimis, kuriems vaistas greičiausiai 
bus skiriamas po to, kai jis bus pateiktas rinkai. Ankstesni tyrimo etapai yra susiję su 
bendresniais saugos aspektais ir surinkti reprezentacinę tyrime dalyvaujančių asmenų grupę 
nėra taip svarbu.

Pakeitimas 111
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant patobulinti gydymo būdus, 
prieinamus pažeidžiamoms grupėms, pvz., 
ligotiems arba vyresniems asmenims, 
asmenims, kenčiantiems dėl daugybinių 
lėtinių ligų, psichinės sveikatos sutrikimų 
turintiems asmenims, vaistai, kurie 
greičiausia gali turėti didelę klinikinę 
vertę, turėtų būti visapusiškai ir tinkamai 
ištirti siekiant nustatyti jų poveikį šioms 
konkrečioms grupėms, taip pat jų atitiktį 
reikalavimams, susijusiems su 
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konkrečiomis šių grupių 
charakteristikomis bei jų sveikatos ir 
gerovės apsauga;

Or. en

Pakeitimas 112
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) patirtis, įgyta įgyvendinant 
Direktyvą 2001/20/EB, taip pat parodė, 
kad apie 60 proc. klinikinių tyrimų 
užsakomi farmacijos pramonės, o 40 proc. 
– kitų suinteresuotųjų šalių, pvz., 
akademinių institucijų atstovų. Valstybės 
narės turėtų deramai pripažinti 
akademinių institucijų indėlio vertę. 
Užsakovai iš akademinių institucijų 
dažnai priklauso nuo finansavimo, kurį iš 
dalies arba visą gauna iš valstybės fondų 
arba labdaros organizacijų. Siekiant 
užtikrinti kuo didesnę šio vertingo indėlio 
naudą ir toliau skatinti akademinius 
mokslinius tyrimus, bet be jokios 
diskriminacijos tyrimų kokybės atžvilgiu, 
valstybės narės turėtų taikyti priemones, 
pagal kurias tyrimus atliekantys 
akademiniai užsakovai būtų atleidžiami 
nuo atitinkamų mokesčių (paraiškos 
mokesčio, tikrinimo mokesčio ir pan.);

Or. en

Pagrindimas

Atleidimas nuo mokesčių nedaro jokio poveikio tyrimo kokybei. Valstybės fondų lėšos ir 
labdaros organizacijų teikiama parama turėtų būti naudojamos tyrimams, kuriuos atlikti 
neturint šio finansavimo būtų neįmanoma, o ne mokesčiams sumokėti.
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Pakeitimas 113
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) leidimų suteikimo procedūroje turėtų 
būti numatyta galimybė sustabdyti 
vertinimą, kad užsakovas reaguotų į 
klausimus arba pastabas, išreikštas per 
paraiškos dokumentų rinkinio vertinimą. 
Nustatant didžiausią sustabdymo trukmę 
reikėtų atsižvelgti į tai, ar klinikinis tyrimas 
yra mažos intervencijos klinikinis tyrimas, 
ar ne. Be to, reikėtų užtikrinti, kad, 
pasibaigus sustabdymui, visada būtų 
pakankamai laiko įvertinti pateiktą 
papildomą informaciją;

(11) leidimų suteikimo procedūroje turėtų 
būti numatyta galimybė sustabdyti 
vertinimą, kad užsakovas reaguotų į 
klausimus arba pastabas, išreikštas per 
paraiškos dokumentų rinkinio vertinimą. 
Nustatant didžiausią sustabdymo trukmę 
reikėtų atsižvelgti į tai, ar klinikinis tyrimas 
yra mažos arba vidutinės rizikos klinikinis 
tyrimas, ar ne. Be to, reikėtų užtikrinti, 
kad, pasibaigus sustabdymui, visada būtų 
pakankamai laiko įvertinti pateiktą 
papildomą informaciją;

Or. fr

Pakeitimas 114
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) siekiant užtikrinti galimybę sekti 
konkretaus tyrimo eigą nuo pradinio 
etikos komiteto patvirtinimo iki galutinio 
paskelbimo, kiekvienam tyrimui, kurį 
numatoma atlikti Europos Sąjungoje arba 
kurio rezultatai įtraukiami į bendrąjį 
techninį dokumentą, pateikiamą kartu su 
paraiška dėl leidimo prekiauti vaistu, 
turėtų būti suteiktas universalus tyrimo 
registracijos numeris (UTRN);

Or. en
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Pakeitimas 115
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) ES teisės aktais apibrėžtų retųjų 
ligų atveju duomenys ir kompetencija, 
būtini siekiant atlikti tinkamai 
informacija pagrįstą paraiškos dėl leidimo 
atlikti klinikinį tyrimą vertinimą, 
nacionaliniu lygmeniu gali būti 
nepakankami. Todėl tokios patirties turėtų 
būti siekiama Europos lygmeniu. Šiuo 
tikslu ataskaitą rengianti valstybė narė 
vertinimo procedūros metu turėtų 
bendradarbiauti su Europos vaistų 
agentūros Moksline konsultacine darbo 
grupe, kuri turėtų pateikti nuomonę apie 
atitinkamą ligą ar ligų grupę. Prireikus ši 
nuomonė gali apimti aspektus, susijusius 
vertinimo ataskaitos II dalimi, ir tokiu 
atveju ataskaitą rengianti valstybė narė 
turėtų pranešti apie tai susijusioms 
valstybėms narėms. Šis 
bendradarbiavimas turėtų būti 
organizuojamas laikantis tų pačių 
terminų, kurie šiame reglamente numatyti 
klinikiniams tyrimams, atliekamiems kitų 
nei retosios ligų atveju;

Or. en

Pakeitimas 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) kadangi dauguma klinikinių tyrimų 
atliekami siekiant įvertinti vaistus, skirtus 
didelėms pacientų populiacijoms, ir juose 
dalyvauja didelė pacientų populiacijoms 



AM\928644LT.doc 29/71 PE506.158v01-00

LT

atstovaujančių tiriamų asmenų grupė, 
taikant šį reglamentą retomis ir labai 
retomis ligomis sergantys pacientai 
neturėtų būti diskriminuojami ir retai 
pasitaikančių susirgimų ypatybės turėtų 
būti įtraukiamos į tyrimo įvertinimą;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme neatsižvelgiama į retų ir labai retų ligų ypatybes. Būsimame reglamente 
turi būti atsižvelgta į terapines inovacijas ir jis turi atitikti politiką retų ir labai retų ligų 
srityje, plėtojamą nuo tada, kai buvo priimta Direktyva 2001/20/EB.

Pakeitimas 117
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) leidimas atlikti klinikinį tyrimą turėtų 
apimti visus aspektus, susijusius su tiriamo 
asmens apsauga ir duomenų patikimumu 
bei patvarumu. Todėl leidimas atlikti 
klinikinį tyrimą turėtų būti vienas 
administracinis atitinkamos valstybės 
narės sprendimas;

(13) leidimas atlikti klinikinį tyrimą turėtų 
apimti visus aspektus, susijusius su tiriamo 
asmens apsauga ir duomenų patikimumu 
bei patvarumu. Todėl leidimas atlikti 
klinikinį tyrimą turėtų būti vienas 
atitinkamos valstybės narės sprendimas;

Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje, kaip ir 5 konstatuojamoje dalyje, žodis „administracinis“ turėtų būti išbrauktas. 
Reikia supaprastinti ir sutrumpinti etinio patvirtinimo procesą nesumažinant pacientų 
apsaugos. Tyrimui pradėti reikėtų gauti vieną patvirtinimą, apimantį EB ir administracinius 
aspektus.

Pakeitimas 118
Roberta Angelilli
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) reikėtų leisti, kad atitinkamos 
valstybės narės galėtų pačios nustatyti 
atitinkamą įstaigą arba įstaigas, 
dalyvaujančias šiame vertinime. Šis 
sprendimas yra kiekvienos valstybės narės 
vidaus organizacijos reikalas. Valstybės 
narės, nustatydamos atitinkamą įstaigą ar 
įstaigas, turėtų užtikrinti, kad procese 
dalyvautų visuomenės atstovai ir pacientai. 
Jos taip pat turėtų užtikrinti būtiną 
kompetenciją. Tačiau bet kuriuo atveju 
pagal tarptautines rekomendacijas 
vertinimą turėtų kartu atlikti pagrįstas 
skaičius asmenų, kurie turi būtiną 
kvalifikaciją ir patirtį. Asmenys, 
vertinantys paraišką, turėtų būti 
nepriklausomi nuo užsakovo, tyrimą 
atliekančios institucijos ir tyrėjų, taip pat 
jiems neturėtų būti daroma jokia kita 
netinkama įtaka;

(14) reikėtų leisti, kad atitinkamos 
valstybės narės galėtų pačios nustatyti 
atitinkamą įstaigą arba įstaigas, 
dalyvaujančias šiame vertinime. Šios 
įstaigos turėtų būti įsteigtos pagal 
žmonėms skirtų vaistų registracijos 
techninių reikalavimų tarptautines gaires 
dėl gerosios klinikinės praktikos, (ICH E 
6 tema (R1)), kuriose išsamiai apibrėžtos 
pareigos, sudėtis, funkcijos, operacijos ir 
procedūros. Šis sprendimas yra kiekvienos 
valstybės narės vidaus organizacijos 
reikalas. valstybės narės, nustatydamos 
atitinkamą įstaigą ar įstaigas, turėtų 
užtikrinti, kad procese dalyvautų 
visuomenės atstovai ir pacientai. Jos taip 
pat turėtų užtikrinti būtiną kompetenciją. 
Tačiau bet kuriuo atveju pagal tarptautines 
rekomendacijas vertinimą turėtų kartu 
atlikti pagrįstas skaičius asmenų, kurie turi 
būtiną kvalifikaciją ir patirtį. Asmenys, 
vertinantys paraišką, turėtų būti 
nepriklausomi nuo užsakovo, tyrimą 
atliekančios įstaigos ir tyrėjų, taip pat jiems 
neturėtų būti daroma jokia kita netinkama 
įtaka;

Or. en

Pagrindimas

Reglamento preambulėje negalėtų būti neatsižvelgta į tarptautiniu mastu patvirtintą 
metodologinį ir etinį standartą, pateiktą gairėse dėl geros klinikinės praktikos.

Pakeitimas 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) reikėtų leisti, kad atitinkamos 
valstybės narės galėtų pačios nustatyti 
atitinkamą įstaigą arba įstaigas, 
dalyvaujančias šiame vertinime. Šis 
sprendimas yra kiekvienos valstybės narės 
vidaus organizacijos reikalas. Valstybės 
narės, nustatydamos atitinkamą įstaigą ar 
įstaigas, turėtų užtikrinti, kad procese 
dalyvautų visuomenės atstovai ir pacientai. 
Jos taip pat turėtų užtikrinti būtiną 
kompetenciją. Tačiau bet kuriuo atveju 
pagal tarptautines rekomendacijas 
vertinimą turėtų kartu atlikti pagrįstas 
skaičius asmenų, kurie turi būtiną 
kvalifikaciją ir patirtį. Asmenys, 
vertinantys paraišką, turėtų būti 
nepriklausomi nuo užsakovo, tyrimą 
atliekančios institucijos ir tyrėjų, taip pat 
jiems neturėtų būti daroma jokia kita 
netinkama įtaka;

(14) reikėtų leisti, kad atitinkamos 
valstybės narės galėtų pačios nustatyti 
atitinkamą įstaigą arba įstaigas, 
dalyvaujančias šiame vertinime. Šis 
sprendimas yra kiekvienos valstybės narės 
vidaus organizacijos reikalas. valstybės 
narės, nustatydamos atitinkamą įstaigą ar 
įstaigas, turėtų užtikrinti, kad procese 
dalyvautų visuomenės atstovai ir pacientai. 
Jos taip pat turėtų užtikrinti būtiną 
kompetenciją. Tačiau bet kuriuo atveju 
pagal tarptautines rekomendacijas 
vertinimą turėtų kartu atlikti pagrįstas 
skaičius asmenų, kurie turi būtiną 
kvalifikaciją ir patirtį. Asmenys, 
vertinantys paraišką, turėtų būti 
nepriklausomi nuo užsakovo, tyrimą 
atliekančios įstaigos ir tyrėjų, taip pat jiems 
neturėtų būti daroma jokia kita netinkama 
įtaka. Paraišką vertinančių asmenų 
pavardės, kvalifikacijos ir interesų 
deklaracijos turėtų būti viešai skelbiamos;

Or. en

Pakeitimas 120
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) kol rinkodaros leidimas negautas, 
klinikinio tyrimo duomenys turėtų būti 
laikomi komerciškai konfidencialia 
informacija. Kai rinkodaros leidimas jau 
yra gautas, turėtų būti numanoma, kad 
rinkodaros leidimo dokumentuose 
pateiktuose duomenyse gali būti 
konfidencialios ir komerciniu požiūriu 
slaptos informacijos;
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Or. en

Pagrindimas

Klinikinio tyrimo duomenų naudojimas dar neturint rinkodaros leidimo ir jį gavus turėtų būti 
vertinamas skirtingai. Konfidencialumo prielaida gavus rinkodaros leidimą atitinka 
EMA/HMA gaires.

Pakeitimas 121
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama pačioms nustatyti reikalavimus 
dėl paraiškos dokumentų kalbos. Siekiant 
užtikrinti, kad leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą paraiškos vertinimas galėtų būti
sklandžiai atliekamas, valstybės narės 
turėtų apsvarstyti galimybę leisti vartoti 
bendrai suprantamą medicinos srities kalbą 
dokumentuose, neskirtuose tiriamam 
asmeniui;

(21) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama pačioms nustatyti reikalavimus 
dėl paraiškos dokumentų kalbos. Siekiant 
užtikrinti, kad leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą paraiškos vertinimas galėtų būti 
sklandžiai atliekamas, valstybės narės 
turėtų siekti leisti vartoti bendrai 
suprantamą medicinos srities kalbą 
dokumentuose, neskirtuose tiriamam 
asmeniui, pvz., informacijos apie pacientą 
dokumente ir informuoto asmens 
sutikimo rašte;

Or. en

Pakeitimas 122
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) žmogaus orumas ir teisė į asmens 
neliečiamybę pripažįstami Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų 
pirma chartijoje reikalaujama, kad bet 
kokios intervencijos biologijos ir 
medicinos srityje negali būti vykdomos be 
atitinkamo asmens, kuriam prieš tai buvo 

(22) žmogaus orumas ir teisė į asmens 
neliečiamybę pripažįstami Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų 
pirma chartijoje reikalaujama, kad bet 
kokios intervencijos biologijos ir 
medicinos srityje negali būti vykdomos be 
atitinkamo asmens, kuriam prieš tai buvo 
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suteikta informacija, laisvo sutikimo. 
Direktyvoje 2001/20/EB buvo nustatytos 
išsamios tiriamų asmenų apsaugos 
taisyklės. Šių taisyklių turėtų būti 
laikomasi. Taisyklės dėl teisinio atstovo, 
atstovaujančio neveiksniems asmenims ir 
nepilnamečiams, valstybėse narėse yra 
skirtingos. Todėl tai turėtų likti valstybių 
narių kompetencija – nustatyti neveiksnių 
asmenų ir nepilnamečių teisinį atstovą;

suteikta informacija, laisvo sutikimo. 
Pažeidžiamų asmenų grupėms 
priklausantiems tiriamiems asmenims, 
pvz., neveiksniems tiriamiesiems, 
nepilnamečiams ar kitiems 
pažeidžiamiems asmenims, reikia taikyti 
papildomas apsaugos priemones.
Direktyvoje 2001/20/EB buvo nustatytos 
išsamios tiriamų asmenų, įskaitant vaikus 
ir neveiksnius asmenis, apsaugos 
taisyklės. Be to, specialių taisyklių 
taikymas pediatrinei populiacijai yra 
numatytas Rekomendacijoje dėl etikos 
(EB, 2008 m.). Šių taisyklių turėtų būti 
laikomasi ir jos turėtų būti toliau 
integruojamos siekiant įtraukti visas 
pažeidžiamas grupes (nėščias moteris, 
pagyvenusius žmones, kritinėje padėtyje 
esančius asmenis ir pan.). Taisyklės dėl 
teisinio atstovo, atstovaujančio
neveiksniems asmenims ir 
nepilnamečiams, valstybėse narėse yra 
skirtingos. Todėl tai turėtų likti valstybių 
narių kompetencija – nustatyti tiriamųjų 
neveiksnių asmenų ir nepilnamečių teisinį 
atstovą;

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį reglamentą turėtų būti užtikrinta ne mažesnė apsauga nei pagal Direktyvą 
2001/20/EB ir susijusius teisės aktus, pvz., Rekomendaciją dėl pediatrijos etikos. Priešingai, 
reglamentas turėtų suteikti galimybę taikyti dabar galiojančias taisykles ir užpildyti spragą 
konkrečiuose sektoriuose.

Pakeitimas 123
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) žmogaus orumas ir teisė į asmens (22) žmogaus orumas ir teisė į asmens 
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neliečiamybę pripažįstami Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų 
pirma chartijoje reikalaujama, kad bet 
kokios intervencijos biologijos ir 
medicinos srityje negali būti vykdomos be 
atitinkamo asmens, kuriam prieš tai buvo 
suteikta informacija, laisvo sutikimo. 
Direktyvoje 2001/20/EB buvo nustatytos 
išsamios tiriamų asmenų apsaugos 
taisyklės. Šių taisyklių turėtų būti 
laikomasi. Taisyklės dėl teisinio atstovo, 
atstovaujančio neveiksniems asmenims ir 
nepilnamečiams, valstybėse narėse yra 
skirtingos. Todėl tai turėtų likti valstybių 
narių kompetencija – nustatyti neveiksnių 
asmenų ir nepilnamečių teisinį atstovą;

neliečiamybę pripažįstami Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų 
pirma chartijoje reikalaujama, kad bet 
kokios intervencijos biologijos ir 
medicinos srityje negali būti vykdomos be 
atitinkamo asmens, kuriam prieš tai buvo 
suteikta informacija, laisvo sutikimo. 
Direktyvoje 2001/20/EB buvo nustatytos 
išsamios tiriamųjų asmenų apsaugos 
taisyklės. Šių taisyklių turėtų būti 
laikomasi. Pažeidžiamų asmenų grupėms 
priklausantiems tiriamiems asmenims, 
pvz., neveiksniems tiriamiesiems, 
nepilnamečiams, pagyvenusiems 
žmonėms ar kitiems pažeidžiamiems 
asmenims, reikia taikyti papildomas 
apsaugos priemones. Taisyklės dėl teisinio 
atstovo, atstovaujančio neveiksniems 
asmenims ir nepilnamečiams, valstybėse 
narėse yra skirtingos. Todėl tai turėtų likti 
valstybių narių kompetencija – nustatyti 
tiriamųjų neveiksnių asmenų, pagyvenusių 
žmonių ir nepilnamečių teisinį atstovą;

Or. en

Pakeitimas 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) žmogaus orumas ir teisė į asmens 
neliečiamybę pripažįstami Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų 
pirma chartijoje reikalaujama, kad bet 
kokios intervencijos biologijos ir 
medicinos srityje negali būti vykdomos be 
atitinkamo asmens, kuriam prieš tai buvo 
suteikta informacija, laisvo sutikimo. 
Direktyvoje 2001/20/EB buvo nustatytos 
išsamios tiriamųjų asmenų apsaugos 
taisyklės. Šių taisyklių turėtų būti 
laikomasi. Taisyklės dėl teisinio atstovo, 

(22) žmogaus orumas ir teisė į asmens 
neliečiamybę pripažįstami Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų 
pirma chartijoje reikalaujama, kad bet 
kokios intervencijos biologijos ir 
medicinos srityje negali būti vykdomos be 
atitinkamo asmens, kuriam prieš tai buvo 
suteikta informacija, laisvo sutikimo. 
Direktyvoje 2001/20/EB buvo nustatytos 
išsamios tiriamų asmenų apsaugos 
taisyklės. Šių taisyklių turėtų būti 
laikomasi. Taisyklės dėl teisinio atstovo, 
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atstovaujančio neveiksniems asmenims ir 
nepilnamečiams, valstybėse narėse yra 
skirtingos. Todėl tai turėtų likti valstybių 
narių kompetencija – nustatyti neveiksnių
asmenų ir nepilnamečių teisinį atstovą;

atstovaujančio neveiksniems asmenims ir 
nepilnamečiams, neveiksnaus asmens ir 
pažeidžiamo asmens apibrėžtys bei su tuo 
susijusios nuostatos valstybėse narėse yra 
skirtingos. Todėl tai turėtų likti valstybių 
narių kompetencija – nustatyti neveiksnių 
asmenų ir nepilnamečių teisinį atstovą – ir 
galimai taikyti labiau apsaugančias 
nuostatas nacionaliniu mastu;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų priminti, kad užtikrinant pažeidžiamų asmenų kategorijų apsaugą šiame reglamente 
turi būti laikomasi ribojamųjų nuostatų, kurias susijusios valstybės narės yra numačiusios 
kitoms pažeidžiamų asmenų kategorijoms, pavyzdžiui, nėščioms moterims, gimdyvėms, 
žindyvėms ir laisvės netekusiems asmenims.

Pakeitimas 125
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) žmogaus orumas ir teisė į asmens 
neliečiamybę pripažįstami Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų 
pirma chartijoje reikalaujama, kad bet 
kokios intervencijos biologijos ir 
medicinos srityje negali būti vykdomos be 
atitinkamo asmens, kuriam prieš tai buvo 
suteikta informacija, laisvo sutikimo. 
Direktyvoje 2001/20/EB buvo nustatytos 
išsamios tiriamų asmenų apsaugos 
taisyklės. Šių taisyklių turėtų būti 
laikomasi. Taisyklės dėl teisinio atstovo, 
atstovaujančio neveiksniems asmenims ir 
nepilnamečiams, valstybėse narėse yra 
skirtingos. Todėl tai turėtų likti valstybių 
narių kompetencija – nustatyti neveiksnių 
asmenų ir nepilnamečių teisinį atstovą;

(22) žmogaus orumas ir teisė į asmens 
neliečiamybę pripažįstami Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir 
sprendime Brüstle c. Greenpeace, C-
34/10. Visų pirma chartijoje reikalaujama, 
kad bet kokios intervencijos biologijos ir 
medicinos srityje negali būti vykdomos be 
atitinkamo asmens, kuriam prieš tai buvo 
suteikta informacija, laisvo sutikimo. 
Direktyvoje 2001/20/EB buvo nustatytos 
išsamios tiriamų asmenų apsaugos 
taisyklės. Šių taisyklių turėtų būti 
laikomasi. Taisyklės dėl teisinio atstovo, 
atstovaujančio neveiksniems asmenims ir 
nepilnamečiams, valstybėse narėse yra 
skirtingos. Todėl tai turėtų likti valstybių 
narių kompetencija – nustatyti neveiksnių 
asmenų ir nepilnamečių teisinį atstovą;
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Or. fr

Pakeitimas 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šiame reglamente turėtų būti 
nustatytos aiškios taisyklės dėl informuoto 
asmens sutikimo ekstremalių situacijų 
atvejais. Tokios situacijos susijusios su 
atvejais, kai, pavyzdžiui, paciento būklė 
staiga tapo gyvybei pavojinga būkle dėl 
daugybinių traumų, insulto ar širdies 
infarkto ir reikalinga skubi medicininė 
intervencija. Tokiais atvejais intervencija 
atliekant jau patvirtintą klinikinį tyrimą 
gali būti neišvengiama. Tačiau tokiomis 
aplinkybėmis pacientui esant be sąmonės ir 
nesant galimybės greitai pakviesti jo teisinį 
atstovą, nėra įmanoma gauti informuoto 
asmens sutikimo prieš atliekant 
intervenciją. Todėl reglamente reikėtų 
nustatyti aiškias taisykles, pagal kurias 
tokių pacientų klinikiniai tyrimai galėtų 
būti atliekami labai griežtomis sąlygomis. 
Be to, minėti klinikiniai tyrimai turėtų būti 
tiesiogiai susiję su klinikine būkle, dėl 
kurios tapo neįmanoma gauti informuoto 
asmens sutikimo iš paciento. Turi būti 
paisoma bet kurio anksčiau paciento 
pareikšto prieštaravimo, o informuoto 
tiriamo asmens arba informuoto teisinio 
atstovo sutikimas turėtų būti gautas kuo 
greičiau;

(23) šiame reglamente turėtų būti 
nustatytos aiškios taisyklės dėl informuoto 
asmens sutikimo ekstremalių situacijų 
atvejais. Tokios situacijos susijusios su 
atvejais, kai, pavyzdžiui, paciento būklė 
staiga tapo gyvybei pavojinga būkle dėl 
daugybinių traumų, insulto ar širdies 
infarkto ir reikalinga skubi medicininė 
intervencija. Tokiais atvejais intervencija 
atliekant jau patvirtintą klinikinį tyrimą 
gali būti neišvengiama. Tačiau tokiomis 
aplinkybėmis pacientui esant be sąmonės ir 
nesant galimybės greitai pakviesti jo teisinį 
atstovą, nėra įmanoma gauti informuoto 
asmens sutikimo prieš atliekant 
intervenciją. Todėl reglamente reikėtų 
nustatyti aiškias taisykles, pagal kurias 
tokių pacientų klinikiniai tyrimai galėtų 
būti atliekami labai griežtomis sąlygomis. 
Pavyzdžiui, jeigu tyrimas turi būti 
atliekamas nedelsiant ir yra pagrindo 
tikėtis, kad dėl dalyvavimo klinikiniame 
tyrime galima nauda tiriamajam asmeniui 
bus didesnė už riziką arba jis patirs tik 
minimalią riziką, turėtų būti leidžiama 
klinikinį tyrimą pradėti negavus 
išankstinio sutikimo. Be to, minėti 
klinikiniai tyrimai turėtų būti tiesiogiai 
susiję su klinikine būkle, dėl kurios tapo 
neįmanoma gauti informuoto asmens 
sutikimo iš paciento. Turi būti paisoma bet 
kurio anksčiau paciento pareikšto 
prieštaravimo, o informuoto tiriamo 
asmens arba informuoto teisinio atstovo 
sutikimas turėtų būti gautas kuo greičiau;
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Or. fr

Pagrindimas

Philippe Juvin palankiai vertina reglamento projektu suteikiamą galimybę taikyti išimtį ir 
nereikalauti išankstinio sutikimo, kai klinikiniai tyrimai atliekami ekstremaliomis situacijomis. 
Tačiau jis mano, kad nereikia riboti šios galimybės atliekant minimalios rizikos klinikinius 
tyrimus. Praktikoje ši nuostata būtų per griežta. Ji nebūtų taikoma daugeliui tyrimų 
reanimacijos ir skubios medicinos pagalbos srityse, susijusiose su novatoriškais produktais.

Pakeitimas 127
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šiame reglamente turėtų būti 
nustatytos aiškios taisyklės dėl informuoto 
asmens sutikimo ekstremalių situacijų 
atvejais. Tokios situacijos susijusios su 
atvejais, kai, pavyzdžiui, paciento būklė 
staiga tapo gyvybei pavojinga būkle dėl 
daugybinių traumų, insulto ar širdies 
infarkto ir reikalinga skubi medicininė 
intervencija. Tokiais atvejais intervencija 
atliekant jau patvirtintą klinikinį tyrimą 
gali būti neišvengiama. Tačiau tokiomis 
aplinkybėmis pacientui esant be sąmonės ir 
nesant galimybės greitai pakviesti jo teisinį 
atstovą, nėra įmanoma gauti informuoto 
asmens sutikimo prieš atliekant 
intervenciją. Todėl reglamente reikėtų 
nustatyti aiškias taisykles, pagal kurias 
tokių pacientų klinikiniai tyrimai galėtų 
būti atliekami labai griežtomis sąlygomis. 
Be to, minėti klinikiniai tyrimai turėtų būti 
tiesiogiai susiję su klinikine būkle, dėl 
kurios tapo neįmanoma gauti informuoto 
asmens sutikimo iš paciento. Turi būti 
paisoma bet kurio anksčiau paciento 
pareikšto prieštaravimo, o informuoto 
tiriamo asmens arba informuoto teisinio 
atstovo sutikimas turėtų būti gautas kuo 
greičiau;

(23) šiame reglamente turėtų būti 
nustatytos aiškios taisyklės dėl informuoto 
asmens sutikimo ekstremalių situacijų 
atvejais. Tokios situacijos susijusios su 
atvejais, kai, pavyzdžiui, paciento būklė 
staiga tapo gyvybei pavojinga būkle dėl 
daugybinių traumų, insulto ar širdies 
infarkto ir reikalinga skubi medicininė 
intervencija. Tokiais atvejais intervencija 
atliekant jau patvirtintą klinikinį tyrimą 
gali būti neišvengiama. Tačiau tokiomis 
aplinkybėmis pacientui esant be sąmonės ir 
nesant galimybės greitai pakviesti jo teisinį 
atstovą, nėra įmanoma gauti informuoto 
asmens sutikimo prieš atliekant 
intervenciją. Todėl reglamente reikėtų 
nustatyti aiškias taisykles, pagal kurias 
tokių pacientų klinikiniai tyrimai galėtų 
būti atliekami labai griežtomis sąlygomis. 
Be to, minėti klinikiniai tyrimai turėtų būti 
tiesiogiai susiję su klinikine būkle, dėl 
kurios tapo neįmanoma gauti informuoto 
asmens sutikimo iš paciento. Turi būti 
paisoma bet kurio anksčiau paciento 
pareikšto prieštaravimo, o informuoto 
tiriamo asmens arba informuoto teisinio 
atstovo sutikimas turėtų būti gautas kuo 
greičiau. Etikos komitetas turėtų teigiamai 
įvertinti tiesioginę klinikinio tyrimo naudą 
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pacientui, taip pat tai, kad klinikinis 
tyrimas kelia minimalią riziką ir sudaro 
minimalią naštą tiriamajam asmeniui;

Or. en

Pagrindimas

Atsakingas etikos komitetas turėtų įvertinti tiesioginę klinikinio tyrimo naudą pacientui. 
Klinikiniai tyrimai ekstremalių situacijų atvejais neturėtų būti atliekami jokiais kitais tikslais, 
tik siekiant naudos konkrečiam tiriamajam asmeniui.

Pakeitimas 128
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) pagal tarptautines gaires informuoto 
asmens laisvas sutikimas turėtų būti 
rašytinis, išskyrus atvejus, kai susiklosto 
ypatingos aplinkybės. Jis turėtų būti 
pagrįstas informacija, kuri yra aiški, 
tinkama ir suprantama tiriamam asmeniui;

(24) pagal tarptautines gaires informuoto 
asmens laisvas sutikimas turėtų būti 
pateikiamas raštu, išskyrus atvejus, kai 
susiklosto ypatingos aplinkybės. Jis turėtų 
būti pagrįstas informacija, kuri yra aiški, 
tinkama ir suprantama tiriamam asmeniui. 
Kai įmanoma, tokia informacija turėtų 
būti teikiama žodžiu, kad tiriamas asmuo 
turėtų galimybę užduoti klausimus, ir 
tiriamam asmeniui turėtų būti pateikta 
išsami informacija raštu, kurią jis ar ji 
galėtų pasiimti. Asmeniui turėtų būti 
suteikta pakankamai laiko apsispręsti;

Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje turėtų būti paminėta galimybė teikti žodžiu informaciją tiriamiesiems asmenims.

Pakeitimas 129
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) pagal tarptautines gaires informuoto 
asmens laisvas sutikimas turėtų būti 
rašytinis, išskyrus atvejus, kai susiklosto 
ypatingos aplinkybės. Jis turėtų būti 
pagrįstas informacija, kuri yra aiški, 
tinkama ir suprantama tiriamam asmeniui;

(24) pagal tarptautines gaires informuoto 
asmens laisvas sutikimas turėtų būti 
rašytinis, išskyrus atvejus, kai susiklosto 
ypatingos aplinkybės. Jis turėtų būti 
pagrįstas informacija, kuri yra aiški, 
tinkama ir suprantama tiriamam asmeniui 
ir pateikta tiriamojo asmens vartojama 
kalba;

Or. en

Pakeitimas 130
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) remiantis Rekomendacijomis dėl 
etikos (EB, 2008 m.) ir papildant tai, kas 
išdėstyta pirmiau, atliekant klinikinius 
tyrimus pediatrijos srityje informuoto 
asmens sutikimui gauti turėtų būti 
taikomos atitinkamos procedūros. Šiose 
procedūrose turėtų būti atsižvelgta į vaikų 
amžių ir brandą;

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijos 2008 m. pateiktos Rekomendacijos dėl pediatrijos parengtos tam, kad 
būtų užtikrinta didesnė vaikų apsauga, turint omenyje į eksperimentinį tyrimą. Šios taisyklės 
turėtų būti įtrauktos į reglamentą siekiant išvengti pagrindinių vaikų teisių panaikinimo.

Pakeitimas 131
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kad pacientai galėtų įvertinti 
galimybes dalyvauti klinikiniuose 
tyrimuose ir būtų sudarytos sąlygos 
veiksmingai susijusios valstybės narės 
atliekamai klinikinio tyrimo priežiūrai, apie 
klinikinio tyrimo pradžią, įtraukimo į 
klinikinį tyrimą pabaigą ir klinikinio 
tyrimo pabaigą turėtų būti pranešta. 
Laikantis tarptautinių standartų, apie 
klinikinio tyrimo rezultatus turėtų būti 
pranešta kompetentingoms institucijoms 
per vienerius metus nuo klinikinio tyrimo 
pabaigos;

(25) kad pacientai galėtų įvertinti 
galimybes dalyvauti klinikiniuose 
tyrimuose ir būtų sudarytos sąlygos 
veiksmingai susijusios valstybės narės 
atliekamai klinikinio tyrimo priežiūrai, apie 
klinikinio tyrimo pradžią, įtraukimo į 
klinikinį tyrimą pabaigą ir klinikinio 
tyrimo pabaigą turėtų būti pranešta. 
Laikantis tarptautinių standartų, apie 
klinikinio tyrimo rezultatus turėtų būti 
pranešta kompetentingoms institucijoms 
per dvejus metus nuo klinikinio tyrimo 
pabaigos;

Or. fr

Pakeitimas 132
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kad užsakovas galėtų įvertinti visą 
galimą svarbią saugumo informaciją, 
tyrėjas turėtų pranešti jam apie visus 
sunkius padarinius sukėlusius 
nepageidaujamus reiškinius;

(26) kad užsakovas galėtų įvertinti visą 
galimą svarbią saugumo informaciją, 
tyrėjas turėtų pranešti jam apie visus 
sunkius padarinius sukėlusius 
nepageidaujamus reiškinius ir visus 
įtariamus nepageidaujamus reiškinius, 
galinčius sukelti sunkius padarinius;

Or. en

Pakeitimas 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) užsakovas turėtų įvertinti tyrėjo 
pateiktą informaciją ir perduoti saugumo 
informaciją apie sunkius padarinius 
sukėlusius nepageidaujamus reiškinius, 
kurie yra įtariamos netikėtos sunkius 
padarinius sukėlusios nepageidaujamos 
reakcijos, Agentūrai;

(27) užsakovas turėtų įvertinti tyrėjo 
pateiktą informaciją ir nedelsdamas 
perduoti saugumo informaciją apie sunkius 
padarinius sukėlusius nepageidaujamus 
reiškinius, kurie yra įtariamos netikėtos 
sunkius padarinius sukėlusios 
nepageidaujamos reakcijos, Agentūrai 
naudodamas elektroninę duomenų bazę, 
minimą 36 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 134
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Agentūra turėtų šią informaciją 
perduoti valstybėms narėms, kad jos galėtų 
ją įvertinti;

(28) Agentūra turėtų šią informaciją kuo 
skubiau perduoti valstybėms narėms, kad 
jos galėtų ją įvertinti;

Or. en

Pakeitimas 135
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Tarptautinės konferencijos dėl 
žmonėms skirtų vaistų registracijos 
techninių reikalavimų derinimo (ICH) 
dalyviai sutarė dėl išsamių gerosios 
klinikinės praktikos gairių, kurios dabar 
yra tarptautiniu mastu pripažįstami 
standartai planuojant, atliekant ir 

(29) Tarptautinės konferencijos dėl 
žmonėms skirtų vaistų registracijos 
techninių reikalavimų derinimo (ICH) 
dalyviai sutarė dėl išsamių gerosios 
klinikinės praktikos gairių, kurios dabar 
yra tarptautiniu mastu pripažįstami 
standartai planuojant, atliekant ir 
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registruojant klinikinius tyrimus ir 
pateikiant jų ataskaitas, atitinkantys 
principus, kurie pirmą kartą nustatyti 
Pasaulio gydytojų asociacijos Helsinkio 
deklaracijoje. Planuojant, atliekant ir 
registruojant klinikinius tyrimus ir 
pateikiant jų ataskaitas, gali kilti išsamių 
klausimų dėl atitinkamo kokybės 
standarto. Tokiu atveju reikėtų vadovautis 
ICH geros klinikinės praktikos gairėmis 
taikant šiame reglamente išdėstytas 
taisykles, su sąlyga, kad nėra kitų 
konkrečių rekomendacijų, nustatytų 
Komisijos, ir kad tos gairės nepažeidžia 
šio reglamento;

registruojant klinikinius tyrimus ir 
pateikiant jų ataskaitas, atitinkantys 
principus, kurie pirmą kartą nustatyti 
Pasaulio gydytojų asociacijos Helsinkio 
deklaracijoje. Planuojant, atliekant ir 
registruojant klinikinius tyrimus ir 
pateikiant jų ataskaitas, reikėtų vadovautis 
ICH geros klinikinės praktikos gairėmis ir 
kitomis EB paskelbtomis gairėmis taikant 
šiame reglamente išdėstytas taisykles.
Todėl gairės dėl geros klinikinės praktikos 
turėtų būti įtrauktos į šį reglamentą ir 
pateiktos [xxx] priede;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant Direktyvą 2001/20/EB atitiktis gerajai klinikinei praktikai tapo teisiškai 
privaloma visiems Europoje atliekamiems vaistų tyrimams. Geroji klinikinė praktika dabar 
papildoma mokslinių gairių rinkiniu, kurį parengė Žmonėms skirtų vaistų komitetas (CHMP) 
konsultuodamasis su valstybėmis narėmis ir išleido Europos Komisija. Šis gairių rinkinys ir 
toliau turėtų būti laikomas paraiškų dėl rinkodaros leidimo teikimo pagrindu.

Pakeitimas 136
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) atliekant klinikinį tyrimą, užsakovas 
turėtų tinkamai jį stebėti, kad būtų galima 
užtikrinti rezultatų patikimumą bei 
patvarumą. Stebėsena taip pat gali 
prisidėti prie tiriamo asmens saugos, 
atsižvelgiant į klinikinio tyrimo 
charakteristikas ir paisant pagrindinių 
tiriamo asmens teisių. Nustatant 
stebėsenos mastą, turėtų būti 
atsižvelgiama į klinikinio tyrimo 
charakteristikas;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

ICH gairės dėl gerosios klinikinės praktikos turėtų būti įtrauktos į reglamentą atskiru priedu.

Pakeitimas 137
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) atliekant klinikinį tyrimą, užsakovas 
turėtų tinkamai jį stebėti, kad būtų galima 
užtikrinti rezultatų patikimumą bei 
patvarumą. Stebėsena taip pat gali prisidėti 
prie tiriamo asmens saugos, atsižvelgiant į 
klinikinio tyrimo charakteristikas ir paisant 
pagrindinių tiriamo asmens teisių. 
Nustatant stebėsenos mastą, turėtų būti 
atsižvelgiama į klinikinio tyrimo
charakteristikas;

(30) atliekant klinikinį tyrimą, užsakovas 
turėtų tinkamai jį stebėti, kad būtų galima 
užtikrinti rezultatų patikimumą bei 
patvarumą. Stebėsena taip pat gali prisidėti 
prie tiriamo asmens saugos, atsižvelgiant į 
klinikinio tyrimo charakteristikas ir paisant 
pagrindinių tiriamo asmens teisių. 
Stebėsenos sistema turėtų būti pritaikyta 
prie tyrimo pobūdžio ir vykdant stebėseną 
labiausiai turėtų būti siekiama sumažinti 
pagrindinius rizikos veiksnius;

Or. en

Pagrindimas

Kiekviename paraiškos dėl leidimo atlikti tyrimą dokumentų rinkinyje turėtų būti pateiktas 
rizikos įvertinimas, apimantis visą rizikos veiksnių spektrą ir rizikos poveikį tyrimo valdymui, 
įskaitant, bet tuo neapsiribojant, tyrimo stebėseną.

Pakeitimas 138
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) asmenys, dalyvaujantys atliekant 
klinikinį tyrimą, ypač tyrėjai ir kiti 
sveikatos priežiūros darbuotojai turėtų 

Išbraukta.
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būti tinkamai parengti atlikti savo 
užduotis klinikinio tyrimo metu, o 
patalpos, kuriose klinikinis tyrimas turi 
būti atliktas, turėtų būti tinkamos 
klinikiniam tyrimui atlikti;

Or. en

Pagrindimas

ICH gairės dėl gerosios klinikinės praktikos turėtų būti įtrauktos į reglamentą atskiru priedu.

Pakeitimas 139
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) asmenys, dalyvaujantys atliekant 
klinikinį tyrimą, ypač tyrėjai ir kiti 
sveikatos priežiūros darbuotojai turėtų būti 
tinkamai parengti atlikti savo užduotis 
klinikinio tyrimo metu, o patalpos, kuriose 
klinikinis tyrimas turi būti atliktas, turėtų 
būti tinkamos klinikiniam tyrimui atlikti;

(31) asmenys, dalyvaujantys atliekant 
klinikinį tyrimą, ypač tyrėjai ir kiti 
sveikatos priežiūros specialistai turėtų būti 
tinkamai parengti atlikti savo užduotis 
klinikinio tyrimo metu, o patalpos, kuriose 
klinikinis tyrimas turi būti atliktas, turėtų 
būti tinkamos klinikiniam tyrimui atlikti;

Or. en

Pakeitimas 140
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) atsižvelgiant į klinikinio tyrimo 
aplinkybes turėtų būti įmanoma atsekti 
tiriamuosius ir tam tikrus pagalbinius 
vaistus siekiant užtikrinti tiriamo asmens 
saugą ir duomenų patikimumą bei 
patvarumą. Dėl tų pačių priežasčių 

Išbraukta.
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prireikus šie vaistai turėtų būti sunaikinti 
ir, atsižvelgiant į klinikinio tyrimo 
aplinkybes, saugomi specialiomis laikymo 
sąlygomis;

Or. en

Pagrindimas

ICH gairės dėl gerosios klinikinės praktikos turėtų būti įtrauktos į reglamentą atskiru priedu.

Pakeitimas 141
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) vykdydamas klinikinį tyrimą, 
užsakovas gali sužinoti apie rimtus 
taisyklių pažeidimus atliekant klinikinį 
tyrimą. Tai turėtų būti pranešta 
atitinkamoms valstybėms narėms, kad jos 
prireikus imtųsi veiksmų;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ICH gairės dėl gerosios klinikinės praktikos turėtų būti įtrauktos į reglamentą atskiru priedu.

Pakeitimas 142
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) vykdydamas klinikinį tyrimą, 
užsakovas gali sužinoti apie rimtus 
taisyklių pažeidimus atliekant klinikinį 
tyrimą. Tai turėtų būti pranešta 
atitinkamoms valstybėms narėms, kad jos 

(33) vykdydamas klinikinį tyrimą, 
užsakovas gali sužinoti apie rimtus 
taisyklių pažeidimus atliekant klinikinį 
tyrimą. Tai turėtų būti pranešta 
atitinkamoms valstybėms narėms, taip pat 
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prireikus imtųsi veiksmų; agentūrai, kad jos prireikus imtųsi 
veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 143
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) išskyrus pranešimą apie įtariamas 
netikėtas sunkius padarinius sukėlusias 
nepageidaujamas reakcijas, gali būti ir 
kitų reiškinių, kurie yra svarbūs naudos ir 
rizikos santykio požiūriu ir apie kuriuos 
turėtų būti pranešta laiku susijusioms 
valstybėms narėms;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ICH gairės dėl gerosios klinikinės praktikos turėtų būti įtrauktos į reglamentą atskiru priedu.

Pakeitimas 144
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) kai dėl nenumatytų įvykių reikia 
skubiai pakeisti klinikinį tyrimą, turėtų 
būti įmanoma, kad užsakovas ir tyrėjas 
imtųsi neatidėliotinų saugumo priemonių 
nelaukdami, kol bus suteiktas išankstinis 
leidimas;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

ICH gairės dėl gerosios klinikinės praktikos turėtų būti įtrauktos į reglamentą atskiru priedu.

Pakeitimas 145
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) siekiant užtikrinti, kad klinikinis 
tyrimas būtų atliekamas pagal protokolą 
ir kad tyrėjai būtų informuoti apie 
tiriamuosius vaistus, kuriuos jie skiria, 
užsakovas turėtų pateikti tyrėjams tyrėjo 
brošiūrą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ICH gairės dėl gerosios klinikinės praktikos turėtų būti įtrauktos į reglamentą atskiru priedu.

Pakeitimas 146
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) siekiant užtikrinti, kad klinikinis 
tyrimas būtų atliekamas pagal protokolą ir 
kad tyrėjai būtų informuoti apie 
tiriamuosius vaistus, kuriuos jie skiria, 
užsakovas turėtų pateikti tyrėjams tyrėjo 
brošiūrą;

(36) siekiant užtikrinti, kad klinikinis 
tyrimas būtų atliekamas pagal protokolą ir 
kad tyrėjai būtų informuoti apie 
tiriamuosius vaistus, kuriuos jie skiria, 
užsakovas turėtų pateikti tyrėjams tyrėjo 
brošiūrą. Ši brošiūra turėtų būti 
atnaujinama, gavus naujos informacijos 
apie saugumą, įskaitant informaciją apie 
įvykius, kurie nėra įtariamos netikėtos 
sunkios nepageidaujamos reakcijos;
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Or. en

Pakeitimas 147
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) informacija, gauta atliekant 
klinikinius tyrimus, turėtų būti 
registruojama, tvarkoma ir saugoma taip, 
kad būtų užtikrintos tiriamo asmens teisės 
ir sauga, atliekant klinikinį tyrimą gautų 
duomenų patvarumas ir patikimumas, 
tikslus pranešimas ir aiškinimas, 
veiksminga užsakovo atliekama stebėsena 
ir veiksminga kontrolė, vykdoma valstybių 
narių arba Komisijos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ICH gairės dėl gerosios klinikinės praktikos turėtų būti įtrauktos į reglamentą atskiru priedu.

Pakeitimas 148
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) informacija, gauta atliekant klinikinius 
tyrimus, turėtų būti registruojama, 
tvarkoma ir saugoma taip, kad būtų 
užtikrintos tiriamo asmens teisės ir sauga, 
atliekant klinikinį tyrimą gautų duomenų 
patvarumas ir patikimumas, tikslus 
pranešimas ir aiškinimas, veiksminga 
užsakovo atliekama stebėsena ir 
veiksminga kontrolė, vykdoma valstybių 
narių arba Komisijos;

(37) informacija, gauta atliekant klinikinius 
tyrimus, turėtų būti registruojama, 
tvarkoma ir saugoma taip, kad būtų 
užtikrintos tiriamo asmens teisės, sauga ir 
gerovė, atliekant klinikinį tyrimą gautų 
duomenų patvarumas ir patikimumas, 
tikslus pranešimas ir aiškinimas, 
veiksminga užsakovo atliekama stebėsena 
ir veiksminga kontrolė, vykdoma valstybių 
narių arba Komisijos;
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Or. en

Pagrindimas

Pagal pasiūlyto reglamento 3 straipsnį ir Pasaulio gydytojų asociacijos Helsinkio 
deklaracijos dėl medicinos mokslinių tyrimų su žmonėmis etikos principų (Seulas, 2008 m.) 
6 straipsnį asmenų saugai, teisėms ir gerovei turėtų būti suteiktas prioritetas.

Pakeitimas 149
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) informacija, gauta atliekant klinikinius 
tyrimus, turėtų būti registruojama, 
tvarkoma ir saugoma taip, kad būtų 
užtikrintos tiriamo asmens teisės ir sauga, 
atliekant klinikinį tyrimą gautų duomenų 
patvarumas ir patikimumas, tikslus 
pranešimas ir aiškinimas, veiksminga 
užsakovo atliekama stebėsena ir 
veiksminga kontrolė, vykdoma valstybių 
narių arba Komisijos;

(37) informacija, gauta atliekant klinikinius 
tyrimus, turėtų būti registruojama, 
tvarkoma ir saugoma taip, kad būtų 
užtikrintos tiriamo asmens teisės, sauga ir 
gerovė, atliekant klinikinį tyrimą gautų 
duomenų patvarumas ir patikimumas, 
tikslus pranešimas ir aiškinimas, 
veiksminga užsakovo atliekama stebėsena 
ir veiksminga kontrolė, vykdoma valstybių 
narių arba Komisijos;

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis turi būti suderinta su pasiūlyto reglamento 3 straipsniu.

Pakeitimas 150
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) Komisija per dvejus metus po šio 
reglamento priėmimo turėtų pateikti 
Europos Parlamentui neapdorotų 
duomenų valdymo ir galimybės 
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nekliudomai naudotis neapdorotais visų 
klinikinių tyrimų duomenimis suteikimo 
nepriklausomiems mokslininkams 
vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 151
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant įrodyti, kad laikomasi 
protokolo ir šio reglamento, užsakovas ir 
tyrėjas turėtų išsaugoti klinikinio tyrimo 
pagrindinę bylą, kurioje yra atitinkamų 
dokumentų veiksmingai priežiūrai 
užtikrinti (užsakovo atliekama stebėsena 
ir valstybių narių ir Komisijos vykdomos 
patikros). Klinikinių tyrimų pagrindinė 
byla turėtų būti tinkamai archyvuojama 
sudarant galimybę kontrolei, kai 
klinikinis tyrimas bus baigtas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ICH gairės dėl gerosios klinikinės praktikos turėtų būti įtrauktos į reglamentą atskiru priedu.

Pakeitimas 152
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) vaistams, skirtiems moksliniams 
tyrimams ir bandymams, netaikoma 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 

Išbraukta.



AM\928644LT.doc 51/71 PE506.158v01-00

LT

Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus. Tokie vaistai –
tai vaistai, vartojami atliekant klinikinį 
tyrimą. Jiems turėtų būti taikomos 
specialios taisyklės, atsižvelgiant į jų 
ypatumus. Nustatant šias taisykles, 
reikėtų atskirti tiriamuosius vaistus 
(tiriamasis ir kontrolinis vaistai, įskaitant 
placebą) ir pagalbinius vaistus (vaistai 
vartojami atliekant klinikinius tyrimus, 
bet ne tiriamieji vaistai), kaip antai 
vaistai, vartojami asmens pagrindinėms 
ligoms gydyti, provokaciniams mėginiams 
skirtos medžiagos, vaistai gyvybei gelbėti 
arba vaistai, vartojami siekiant įvertinti 
klinikinio tyrimo rezultatus. Pagalbiniai 
vaistai neturėtų apimti kartu vartojamų, t. 
y. su klinikiniu tyrimu nesusijusių ir 
nesvarbių tyrimo planavimui vaistų;

Or. en

Pagrindimas

ICH gairės dėl gerosios klinikinės praktikos turėtų būti įtrauktos į reglamentą atskiru priedu.

Pakeitimas 153
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) sąlyga siekiant užtikrinti tiriamo 
asmens saugą ir atliekant klinikinius 
tyrimus gautų duomenų patikimumą ir 
patvarumą ir siekiant leisti platinti 
tiriamuosius ir pagalbinius vaistus 
klinikinių tyrimų vietose visoje Sąjungoje, 
turėtų būti nustatytos tiriamųjų ir 
pagalbinių vaistų gamybos ir importo 
taisyklės. Kaip jau yra taikant Direktyvos 
2001/20/EB nuostatas, tos taisyklės turėtų 
atspindėti dabartinę vaistų , kuriems 

Išbraukta.
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taikoma Direktyva 2001/83/EB, geros 
gamybos praktiką. Tam tikrais 
konkrečiais atvejais turėtų būti numatyta 
galimybė leisti nukrypti nuo šios taisyklės, 
kad būtų galima lengviau atlikti klinikinį 
tyrimą. Todėl taikomos taisyklės turėtų 
leisti tam tikrą lankstumą, jei nebus 
pažeidžiama tiriamų asmenų sauga ir 
atliekant klinikinį tyrimą gautų duomenų 
patikimumas bei patvarumas;

Or. en

Pagrindimas

ICH gairės dėl gerosios klinikinės praktikos turėtų būti įtrauktos į reglamentą atskiru priedu.

Pakeitimas 154
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) tiriamieji ir pagalbiniai vaistai turėtų 
būti atitinkamai paženklinti, siekiant 
užtikrinti tiriamų asmenų saugą ir 
atliekant klinikinius tyrimus gautų 
duomenų patikimumą ir patvarumą ir kad 
būtų galima paskirstyti tuos vaistus 
klinikinių tyrimų centrams visoje 
Sąjungoje. Ženklinimo taisykles reikėtų 
pritaikyti prie rizikos asmenų saugai ir 
duomenų, gautų atliekant klinikinius 
tyrimus, patikimumui ir patvarumui. Jei 
tiriamasis arba pagalbinis vaistas jau 
tiekiamas rinkai kaip registruotas vaistas 
pagal Direktyvą 2001/83/EB, paprastai 
neturėtų būti reikalaujama jokio 
papildomo ženklinimo, jei tai atvirieji 
tyrimai. Be to, yra specifinių vaistų, pvz., 
radioaktyviųjų preparatų, naudojamų 
kaip diagnostiniai tiriamieji vaistai, 
kuriems bendrosios ženklinimo taisyklės 
netinka dėl griežtos radioaktyviųjų 

Išbraukta.



AM\928644LT.doc 53/71 PE506.158v01-00

LT

preparatų naudojimo klinikiniuose 
tyrimuose kontrolės;

Or. en

Pagrindimas

ICH gairės dėl gerosios klinikinės praktikos turėtų būti įtrauktos į reglamentą atskiru priedu.

Pakeitimas 155
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) tiriamieji ir pagalbiniai vaistai turėtų 
būti atitinkamai paženklinti, siekiant 
užtikrinti tiriamų asmenų saugą ir atliekant 
klinikinius tyrimus gautų duomenų 
patikimumą ir patvarumą ir kad būtų 
galima paskirstyti tuos vaistus klinikinių 
tyrimų centrams visoje Sąjungoje. 
Ženklinimo taisykles reikėtų pritaikyti prie 
rizikos asmenų saugai ir duomenų, gautų 
atliekant klinikinius tyrimus, patikimumui 
ir patvarumui. Jei tiriamasis arba 
pagalbinis vaistas jau tiekiamas rinkai kaip 
registruotas vaistas pagal Direktyvą 
2001/83/EB, paprastai neturėtų būti 
reikalaujama jokio papildomo ženklinimo, 
jei tai atvirieji tyrimai. Be to, yra specifinių 
vaistų, pvz., radioaktyviųjų preparatų, 
naudojamų kaip diagnostiniai tiriamieji 
vaistai, kuriems bendrosios ženklinimo 
taisyklės netinka dėl griežtos 
radioaktyviųjų preparatų naudojimo 
klinikiniuose tyrimuose kontrolės;

(41) tiriamieji ir pagalbiniai vaistai turėtų 
būti atitinkamai paženklinti, siekiant 
užtikrinti tiriamų asmenų saugą ir atliekant 
klinikinius tyrimus gautų duomenų 
patikimumą ir patvarumą ir kad būtų 
galima paskirstyti tuos vaistus klinikinių 
tyrimų centrams visoje Sąjungoje. 
Ženklinimo taisykles reikėtų pritaikyti prie 
rizikos asmenų saugai ir duomenų, gautų 
atliekant klinikinius tyrimus, patikimumui 
ir patvarumui. Vidutinės ir mažos rizikos 
tyrimų atveju, jei tiriamasis arba pagalbinis 
vaistas jau tiekiamas rinkai kaip 
registruotas vaistas pagal Direktyvą 
2001/83/EB, paprastai neturėtų būti 
reikalaujama jokio papildomo ženklinimo, 
jei tai atvirieji tyrimai. Užuot taikius 
nenaudingą ir netinkamą reikalavimą dėl 
vaistų ženklinimo ir laikantis GGP 
(13 priedas, 27 straipsnis), tokių tyrimų 
dalyviams galėtų būti duodamas lapelis 
arba kortelė, kurioje būtų pateikta 
naudinga informacija apie tyrimą, ir 
nurodoma visada tą lapelį arba kortelę su 
savimi turėti. Be to, yra specifinių vaistų, 
pvz., radioaktyviųjų preparatų, naudojamų 
kaip diagnostiniai tiriamieji vaistai, 
kuriems bendrosios ženklinimo taisyklės 
netinka dėl griežtos radioaktyviųjų 
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preparatų naudojimo klinikiniuose 
tyrimuose kontrolės;

Or. en

Pagrindimas

Suskaidymas remiantis rinkodaros leidimo statusu išaiškina šią nuostatą.

Pakeitimas 156
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) klinikinio tyrimo užsakovas gali būti 
trečiojoje šalyje. Siekiant palengvinti 
priežiūrą ir kontrolę, užsakovas, esantis 
trečiojoje šalyje, turėtų paskirti Sąjungoje 
asmenį ryšiams, kad atitinkamos valstybės 
narės kompetentinga institucija galėtų 
palaikyti ryšį su užsakovu. Asmeniu 
ryšiams gali būti juridinis ar fizinis 
asmuo.

(44) klinikinio tyrimo užsakovas gali būti 
trečiojoje šalyje. Siekiant palengvinti 
priežiūrą ir kontrolę, užsakovas, esantis 
trečiojoje šalyje, turėtų paskirti Sąjungoje 
teisinį atstovą, kad atitinkamos valstybės 
narės kompetentinga institucija galėtų 
palaikyti ryšį su užsakovu;

Or. en

Pagrindimas

Ne tik asmens ryšiams, bet ir teisinio atstovo buvimas yra būtinas siekiant palengvinti 
stebėseną ir kontrolė, ypač tais atvejais, kai už žalą yra atsakingas užsakovas, net jei jis yra 
įsisteigęs trečiojoje šalyje.

Pakeitimas 157
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) atliekant klinikinius tyrimus su 
neregistruotais tiriamaisiais vaistais, arba 

(46) atliekant klinikinius tyrimus su 
neregistruotais tiriamaisiais vaistais, arba 
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jei intervencija kelia bent kiek reikšmingą 
riziką tiriamo asmens saugai, sėkmingai 
įrodytos žalos atlyginimas turėtų būti 
užtikrintas pagal taikomus įstatymus;

jei intervencija kelia bent kiek reikšmingą 
riziką tiriamo asmens saugai, sėkmingai 
įrodytos žalos atlyginimas turėtų būti 
užtikrintas pagal taikomus įstatymus.
Tačiau tiriamajam asmeniui visada turėtų 
būti užtikrintas teisinis tikrumas ir jis 
neturi sumažėti taikant pagal reglamentą 
pakeistą reikalavimą dėl žalos atlyginimo;

Or. fi

Pakeitimas 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) atliekant klinikinius tyrimus su 
neregistruotais tiriamaisiais vaistais, arba 
jei intervencija kelia bent kiek reikšmingą 
riziką tiriamo asmens saugai, sėkmingai 
įrodytos žalos atlyginimas turėtų būti 
užtikrintas pagal taikomus įstatymus;

(46) atliekant klinikinius tyrimus su 
neregistruotais tiriamaisiais vaistais arba 
registruotais tiriamaisiais vaistais, 
naudojamais ne pagal rinkodaros leidimo 
sąlygas taikant gydymo būdą, kuris 
skiriasi nuo standartinės priežiūros, arba 
jei diagnostinė procedūra kelia bent kiek 
reikšmingą riziką tiriamo asmens saugai, 
sėkmingai įrodytos žalos atlyginimas turėtų 
būti užtikrintas pagal taikomus įstatymus;

Or. en

Pagrindimas

Kompensacijos turėtų būti užtikrintos ir tuo atveju, kai registruotas tiriamasis vaistas yra 
naudojamas ne pagal priežiūros standartą arba kai diagnostinė procedūra (šis žodžių 
junginys tinkamesnis už žodį „intervencija“) kelia bent kiek reikšmingą riziką.

Pakeitimas 159
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) šiuo metu tokios žalos atlyginimas 
atliekamas draudimo būdu. Šis draudimas 
gali būti skirtas žalai, kurią užsakovas ir 
tyrėjas turi atlyginti tiriamam asmeniui 
nustatytos atsakomybės atveju, 
kompensuoti. Jo lėšomis taip pat galima 
kompensuoti žalą tiriamam asmeniui 
tiesiogiai be išankstinio užsakovo arba 
tyrėjo atsakomybės nustatymo. Patirtis 
rodo, kad draudimo rinka yra maža ir 
draudimo išlaidos būtų neproporcingai 
didelės. Be to, atsakomybės 
reglamentavimas valstybėse narėse labai 
skiriasi, taigi daugiašalio tyrimo 
užsakovui sunku ir sudėtinga gauti 
draudimą pagal tuos nacionalinius 
įstatymus. Todėl kiekviena valstybė narė 
turėtų sukurti nacionalinį žalos 
atlyginimo mechanizmą tiriamų asmenų 
patirtai žalai kompensuoti pagal tos 
valstybės narės įstatymus;

(47) šiuo metu tokios žalos atlyginimas 
atliekamas draudimo būdu. Šis draudimas 
gali būti skirtas žalai, kurią užsakovas ir 
tyrėjas turi atlyginti tiriamam asmeniui 
nustatytos atsakomybės atveju, 
kompensuoti. Jo lėšomis taip pat galima 
kompensuoti žalą tiriamam asmeniui 
tiesiogiai be išankstinio užsakovo arba 
tyrėjo atsakomybės nustatymo;

Or. el

Pagrindimas

Klinikiniai tyrimai teikia naudą, bet atitinkamomis aplinkybėmis jie taip pat kelia riziką. Jeigu 
ši rizika bus kompensuojama taikant nacionalinius žalos atlyginimo mechanizmus, galutines 
išlaidas turės padengti konkrečios valstybės narės piliečiai.

Pakeitimas 160
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) šiuo metu tokios žalos atlyginimas 
atliekamas draudimo būdu. Šis draudimas 
gali būti skirtas žalai, kurią užsakovas ir 
tyrėjas turi atlyginti tiriamam asmeniui 
nustatytos atsakomybės atveju, 

(47) šiuo metu tokios žalos atlyginimas 
atliekamas draudimo būdu. Šis draudimas 
gali būti skirtas žalai, kurią užsakovas ir 
tyrėjas turi atlyginti tiriamam asmeniui 
nustatytos atsakomybės atveju, 
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kompensuoti. Jo lėšomis taip pat galima 
kompensuoti žalą tiriamam asmeniui 
tiesiogiai be išankstinio užsakovo arba 
tyrėjo atsakomybės nustatymo. Patirtis 
rodo, kad draudimo rinka yra maža ir 
draudimo išlaidos būtų neproporcingai 
didelės. Be to, atsakomybės 
reglamentavimas valstybėse narėse labai 
skiriasi, taigi daugiašalio tyrimo 
užsakovui sunku ir sudėtinga gauti 
draudimą pagal tuos nacionalinius 
įstatymus. Todėl kiekviena valstybė narė 
turėtų sukurti nacionalinį žalos atlyginimo 
mechanizmą tiriamų asmenų patirtai žalai 
kompensuoti pagal tos valstybės narės 
įstatymus;

kompensuoti. Jo lėšomis taip pat galima 
kompensuoti žalą tiriamam asmeniui 
tiesiogiai be išankstinio užsakovo arba 
tyrėjo atsakomybės nustatymo. Patirtis 
rodo, kad draudimo rinka yra maža ir 
draudimo išlaidos būtų didelės, ypač 
nekomerciniams užsakovams. Siekiant 
padėti nekomerciniams užsakovams 
užtikrinti kompensacijų už žalą 
išmokėjimą, kiekviena valstybė narė turėtų 
sukurti nacionalinį žalos atlyginimo 
mechanizmą tiriamų asmenų patirtai žalai 
kompensuoti pagal tos valstybės narės
įstatymus. Naudotis nacionaliniu žalos
atlyginimo mechanizmu turėtų būti 
galima nemokamai arba už nedidelę 
rinkliavą ir tik tada, kai klinikinių tyrimų 
neketinama naudoti vaisto rinkodaros 
leidimui gauti;

Or. en

Pakeitimas 161
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) šiuo metu tokios žalos atlyginimas 
atliekamas draudimo būdu. Šis draudimas 
gali būti skirtas žalai, kurią užsakovas ir 
tyrėjas turi atlyginti tiriamam asmeniui 
nustatytos atsakomybės atveju, 
kompensuoti. Jo lėšomis taip pat galima 
kompensuoti žalą tiriamam asmeniui 
tiesiogiai be išankstinio užsakovo arba 
tyrėjo atsakomybės nustatymo. Patirtis 
rodo, kad draudimo rinka yra maža ir 
draudimo išlaidos būtų neproporcingai 
didelės. Be to, atsakomybės 
reglamentavimas valstybėse narėse labai 
skiriasi, taigi daugiašalio tyrimo užsakovui 
sunku ir sudėtinga gauti draudimą pagal 
tuos nacionalinius įstatymus. Todėl 

(47) šiuo metu tokios žalos atlyginimas 
atliekamas draudimo būdu. Šis draudimas 
gali būti skirtas žalai, kurią užsakovas ir 
tyrėjas turi atlyginti tiriamam asmeniui 
nustatytos atsakomybės atveju, 
kompensuoti. Jo lėšomis taip pat galima 
kompensuoti žalą tiriamam asmeniui 
tiesiogiai be išankstinio užsakovo arba 
tyrėjo atsakomybės nustatymo. Taip pat 
gali būti kompensuojamos medicininės 
priežiūros išlaidos ilgalaikių arba 
vidutinės trukmės sutrikimų dėl fizinių 
traumų, skausmo ir kančių atveju. Patirtis 
rodo, kad draudimo rinka yra maža ir 
draudimo išlaidos būtų neproporcingai 
didelės. Be to, atsakomybės 
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kiekviena valstybė narė turėtų sukurti 
nacionalinį žalos atlyginimo mechanizmą 
tiriamų asmenų patirtai žalai kompensuoti 
pagal tos valstybės narės įstatymus;

reglamentavimas valstybėse narėse labai 
skiriasi, taigi daugiašalio tyrimo užsakovui 
sunku ir sudėtinga gauti draudimą pagal 
tuos nacionalinius įstatymus. Todėl 
kiekviena valstybė narė turėtų sukurti 
nacionalinį žalos atlyginimo mechanizmą 
tiriamų asmenų patirtai žalai kompensuoti 
pagal tos valstybės narės įstatymus ir teikti 
pacientams aiškią ir prieinamą 
informaciją siekiant palengvinti jiems 
galimybę pasinaudoti kompensacijų 
sistemomis;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėje nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis galiojančioje teisinėje sistemoje 
nustatyta, kad kompensaciją gali sudaryti suma psichologinei ir socialinei žalai bei 
ekonominiams nuostoliams padengti ir kad ši suma ilgalaikių ir vidutinės trukmės sutrikimų 
sukėlusių fizinių traumų atveju gali būti naudojama medicininės priežiūros išlaidoms 
padengti. Be to, pagrindinės nuostatos rodo, kad tyrimo dalyviams yra gana sudėtinga gauti 
kompensaciją pagal dabar galiojančius nacionalinius įstatymus, apimančius ribas ir sąlygas, 
apie kurias prieš pradedant tyrimą nežinoma.

Pakeitimas 162
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) šiuo metu tokios žalos atlyginimas 
atliekamas draudimo būdu. Šis draudimas 
gali būti skirtas žalai, kurią užsakovas ir 
tyrėjas turi atlyginti tiriamam asmeniui 
nustatytos atsakomybės atveju, 
kompensuoti. Jo lėšomis taip pat galima 
kompensuoti žalą tiriamam asmeniui 
tiesiogiai be išankstinio užsakovo arba 
tyrėjo atsakomybės nustatymo. Patirtis 
rodo, kad draudimo rinka yra maža ir 
draudimo išlaidos būtų neproporcingai 
didelės. Be to, atsakomybės 
reglamentavimas valstybėse narėse labai 

(47) šiuo metu tokios žalos atlyginimas 
atliekamas draudimo būdu. Šis draudimas 
gali būti skirtas žalai, kurią užsakovas ir 
tyrėjas turi atlyginti tiriamam asmeniui 
nustatytos atsakomybės atveju, 
kompensuoti. Jo lėšomis taip pat galima 
kompensuoti žalą tiriamam asmeniui 
tiesiogiai be išankstinio užsakovo arba 
tyrėjo atsakomybės nustatymo. Patirtis 
rodo, kad draudimo rinka yra maža ir 
draudimo išlaidos būtų neproporcingai
didelės. Be to, atsakomybės 
reglamentavimas valstybėse narėse labai 
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skiriasi, taigi daugiašalio tyrimo užsakovui 
sunku ir sudėtinga gauti draudimą pagal 
tuos nacionalinius įstatymus. Todėl 
kiekviena valstybė narė turėtų sukurti 
nacionalinį žalos atlyginimo mechanizmą 
tiriamų asmenų patirtai žalai kompensuoti 
pagal tos valstybės narės įstatymus;

skiriasi, taigi daugiašalio tyrimo užsakovui 
sunku ir sudėtinga gauti draudimą pagal 
tuos nacionalinius įstatymus. Todėl 
kiekviena valstybė narė turėtų sukurti 
nacionalinį žalos atlyginimo mechanizmą 
tiriamų asmenų patirtai žalai kompensuoti 
pagal tos valstybės narės įstatymus. Vis 
dėlto tradiciniai draudimu grindžiami 
sprendimai vertinami kaip priimtini 
nacionaliniai kompensavimo 
mechanizmai arba nepriklausomi 
sprendimai;

Or. fi

Pakeitimas 163
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) šiuo metu tokios žalos atlyginimas 
atliekamas draudimo būdu. Šis draudimas 
gali būti skirtas žalai, kurią užsakovas ir 
tyrėjas turi atlyginti tiriamam asmeniui 
nustatytos atsakomybės atveju, 
kompensuoti. Jo lėšomis taip pat galima 
kompensuoti žalą tiriamam asmeniui 
tiesiogiai be išankstinio užsakovo arba 
tyrėjo atsakomybės nustatymo. Patirtis 
rodo, kad draudimo rinka yra maža ir 
draudimo išlaidos būtų neproporcingai 
didelės. Be to, atsakomybės 
reglamentavimas valstybėse narėse labai 
skiriasi, taigi daugiašalio tyrimo užsakovui 
sunku ir sudėtinga gauti draudimą pagal 
tuos nacionalinius įstatymus. Todėl 
kiekviena valstybė narė turėtų sukurti 
nacionalinį žalos atlyginimo mechanizmą 
tiriamų asmenų patirtai žalai 
kompensuoti pagal tos valstybės narės 
įstatymus;

(47) šiuo metu tokios žalos atlyginimas 
atliekamas draudimo būdu. Šis draudimas 
gali būti skirtas žalai, kurią užsakovas ir 
tyrėjas turi atlyginti tiriamam asmeniui 
nustatytos atsakomybės atveju, 
kompensuoti. Jo lėšomis taip pat galima 
kompensuoti žalą tiriamam asmeniui 
tiesiogiai be išankstinio užsakovo arba 
tyrėjo atsakomybės nustatymo. Patirtis 
rodo, kad draudimo rinka yra maža ir 
draudimo išlaidos būtų neproporcingai 
didelės. Be to, atsakomybės 
reglamentavimas valstybėse narėse labai 
skiriasi, taigi daugiašalio tyrimo užsakovui 
sunku ir sudėtinga gauti draudimą pagal 
tuos nacionalinius įstatymus. Valstybės 
narės turi imtis priemonių akademiniams 
moksliniams tyrimams skatinti. Šiuo 
tikslu būtų tinkama išnagrinėti galimybę 
nustatyti specialius žalos atlyginimo 
mechanizmus Europos lygmeniu. Šių 
mechanizmų taikymas galėtų būti susijęs 
su mokesčių mokėjimu nesiekiant pelno, 
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atsižvelgiant į klinikinių tyrimų keliamą 
riziką, galimą žalą ir numatomą naudą 
tyrimo dalyviams;

Or. el

Pagrindimas

Nors pradiniu pasiūlymu siekiama tinkamų tikslų, jis nebus vienodai naudingas visiems 
pacientams. Ne visos valstybės narės turi reikiamos patirties ir žinių, susijusių su 
nacionaliniais mechanizmais, kuriuos taikant pacientams teikiamos dviejų lygių paslaugos. 
Todėl toje pačioje tarpvalstybinėje tyrimo programoje dalyvaujantys pacientai skirtingose 
šalyse bus gydomi skirtingai. Vienas iš sprendimų galėtų būti specialių žalos atlyginimo 
mechanizmų sukūrimas remiantis patirtimi ir bendradarbiavimo Europos lygmeniu 
galimybėmis.

Pakeitimas 164
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) siekiant supaprastinti ir palengvinti 
informacijos srautą tarp užsakovų ir 
valstybių narių bei tarp pačių valstybių 
narių, Komisija turėtų sukurti ir prižiūrėti 
duomenų bazę, prieinamą per portalą;

(51) siekiant supaprastinti ir palengvinti 
informacijos srautą tarp užsakovų ir 
valstybių narių bei tarp pačių valstybių 
narių, Komisija turėtų sukurti ir prižiūrėti 
duomenų bazę, prieinamą per portalą.
Komisija ir valstybės narės turėtų didinti 
plačiosios visuomenės informuotumą apie 
šio portalo veikimą;

Or. en

Pakeitimas 165
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) siekiant supaprastinti ir palengvinti (51) siekiant supaprastinti ir palengvinti 
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informacijos srautą tarp užsakovų ir 
valstybių narių bei tarp pačių valstybių 
narių, Komisija turėtų sukurti ir prižiūrėti
duomenų bazę, prieinamą per portalą;

informacijos srautą tarp užsakovų ir 
valstybių narių bei tarp pačių valstybių 
narių, Europos vaistų agentūra Komisijos 
vardu turėtų sukurti ir prižiūrėti duomenų 
bazę, prieinamą per portalą;

Or. en

Pakeitimas 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) duomenų bazėje turėtų būti pateikta 
visa svarbi informacija dėl klinikinio 
tyrimo. Klinikiniame tyrime dalyvaujančių 
tiriamų asmenų asmens duomenys ES 
duomenų bazėje neturėtų būti 
registruojami. Informacija duomenų bazėje 
turėtų būti vieša, nebent dėl konkrečių 
priežasčių tam tikra informacija neturėtų 
būti skelbiama, siekiant apsaugoti teisę į 
asmens privatų gyvenimą ir teisę į asmens 
duomenų apsaugą, nustatytas Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 
straipsniuose;

(52) duomenų bazėje turėtų būti pateikta 
visa svarbi informacija dėl klinikinio 
tyrimo ir ji turėtų suteikti galimybę viešai 
skleisti objektyvią informaciją siekiant 
paremti Europos mokslinius tyrimus ir 
padidinti informuotumą visuomenės 
sveikatos srityje. Tai neturėtų pakenkti 
inovacijoms ir Europos pramonės šakų 
konkurencingumui. Klinikiniame tyrime 
dalyvaujančių tiriamų asmenų asmens 
duomenys ES duomenų bazėje neturėtų 
būti registruojami ir naudojant ją neturėtų 
būti sutrukdyta užtikrinti komercinių 
interesų, taip pat intelektinės nuosavybės 
apsaugą, kaip numatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 4 straipsnyje. Informacija 
duomenų bazėje turėtų būti vieša, nebent 
dėl konkrečių priežasčių tam tikra 
informacija neturėtų būti skelbiama, 
siekiant apsaugoti teisę į asmens privatų 
gyvenimą ir teisę į asmens duomenų 
apsaugą, nustatytas Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 
straipsniuose, arba konfidencialią 
komercinę informaciją, kaip numatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 
4 straipsnyje;

Or. en
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Pagrindimas

Duomenų bazė turėtų suteikti galimybę viešai skleisti patikimą informaciją apie naujausius 
laimėjimus mokslinių tyrimų srityje gerbiant farmacijos pramonės, kuri pati finansuoja apie 
60 proc. Europoje atliekamų klinikinių tyrimų, konkurencingumo imperatyvus. Viešas 
informacijos atskleidimas turėtų padėti apsaugoti asmens duomenis ir konfidencialią 
komercinę informaciją siekiant išvengti klinikiniame tyrime dalyvaujančių pacientų 
stigmatizavimo ir nesąžiningos konkurencijos, kuri keltų grėsmę Europos moksliniams 
tyrimams medicinos srityje, skatinimo.

Pakeitimas 167
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) duomenų bazėje turėtų būti pateikta 
visa svarbi informacija dėl klinikinio 
tyrimo. Klinikiniame tyrime dalyvaujančių 
tiriamų asmenų asmens duomenys ES 
duomenų bazėje neturėtų būti 
registruojami. Informacija duomenų bazėje 
turėtų būti vieša, nebent dėl konkrečių 
priežasčių tam tikra informacija neturėtų 
būti skelbiama, siekiant apsaugoti teisę į 
asmens privatų gyvenimą ir teisę į asmens 
duomenų apsaugą, nustatytas Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 
straipsniuose;

(52) duomenų bazėje turėtų būti pateikta 
visa svarbi informacija dėl klinikinio 
tyrimo. Visi klinikiniai tyrimai turėtų būti 
registruoti duomenų bazėje prieš tyrimo 
pradžią. Duomenų bazėje taip pat turėtų 
būti paskelbtos tiriamų asmenų įtraukimo 
į tyrimą pradžios ir pabaigos datos. 
Užsakovai turėtų galėti įvesti informaciją 
tiesiogiai į duomenų bazę nesant reikalo 
papildomai informuoti valstybes nares.
Klinikiniame tyrime dalyvaujančių tiriamų 
asmenų asmens duomenys ES duomenų 
bazėje neturėtų būti registruojami. 
Informacija duomenų bazėje turėtų būti 
vieša, nebent dėl konkrečių priežasčių tam 
tikra informacija neturėtų būti skelbiama, 
siekiant apsaugoti teisę į asmens privatų 
gyvenimą ir teisę į asmens duomenų 
apsaugą, nustatytas Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 7 ir 
8 straipsniuose;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu keletas valstybių reikalauja, kad būtų pranešama apie pirmą pacientą, kurio 
duomenys įvedami į duomenų bazę. Su šiuo reikalavimu susijęs dokumentų tvarkymo darbas 
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šios rūšies informacijos, kuri gali būti tiesiogiai įvesta į ES duomenų bazę, atveju yra 
pernelyg apsunkinantis. Mes taip pat siūlytume, kad tarptautinių tyrimų atveju būtų 
reikalaujama pranešti tik apie pirmą ir paskutinį į tyrimą įtrauktus pacientus. Pasibaigus 
pacientų įtraukimo į tyrimą procesui, užsakovas taip pat turėtų galėti pažymėti šalis, kurios 
neįtraukė pacientų.

Pakeitimas 168
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) duomenų bazėje turėtų būti pateikta 
visa svarbi informacija dėl klinikinio 
tyrimo. Klinikiniame tyrime dalyvaujančių 
tiriamų asmenų asmens duomenys ES 
duomenų bazėje neturėtų būti 
registruojami. Informacija duomenų bazėje 
turėtų būti vieša, nebent dėl konkrečių 
priežasčių tam tikra informacija neturėtų 
būti skelbiama, siekiant apsaugoti teisę į 
asmens privatų gyvenimą ir teisę į asmens 
duomenų apsaugą, nustatytas Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 
straipsniuose;

(52) duomenų bazėje turėtų būti pateikta 
visa svarbi informacija dėl klinikinio 
tyrimo ir ji turėtų būti viešai prieinama. 
Klinikiniame tyrime dalyvaujančių tiriamų 
asmenų asmens duomenys ES duomenų 
bazėje neturėtų būti registruojami. 
Informacija duomenų bazėje turėtų būti 
vieša, nebent dėl konkrečių priežasčių tam 
tikra informacija neturėtų būti skelbiama, 
siekiant apsaugoti teisę į asmens privatų 
gyvenimą ir teisę į asmens duomenų 
apsaugą, nustatytas Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 7 ir 
8 straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
52 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52a) turėtų būti nustatyta ir apsaugota 
konfidenciali komercinė informacija, kad 
nebūtų pakenkta pacientų interesams ir
(arba) užsakovų konkurencingumui;
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Or. en

Pagrindimas

Viešas informacijos atskleidimas turėtų padėti apsaugoti asmens duomenis ir konfidencialią 
komercinę informaciją siekiant išvengti klinikiniame tyrime dalyvaujančių pacientų 
stigmatizavimo ir nesąžiningos konkurencijos, kuri keltų grėsmę Europos moksliniams 
tyrimams medicinos srityje, skatinimo.

Pakeitimas 170
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
52 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52b) klinikinių tyrimų rezultatai, taip pat 
klinikinių tyrimų duomenys yra tinkamas 
ir vertingas informacijos, reikalingos tam, 
kad biomedicinos arba visuomenės 
sveikatos srityje būtų tęsiami vaistų arba 
veikliųjų medžiagų tyrimai, šaltinis ir ši 
informacija turėtų būti prieinama, kad 
būtų remiami ir skatinami su vaistais arba 
jų klinikiniu, farmakologiniu ar kitokiu 
farmakodinaminiu poveikiu arba jų 
santykiniu veiksmingumu ir efektyvumu 
susijusių mokslinių tyrimų plėtojimas. 
tačiau į vaisto registracijos statusą turėtų 
būti tinkamai atsižvelgiama prieš 
skelbiant klinikinio tyrimo duomenis, kad 
didinant ES atliekamų klinikinių tyrimų 
patrauklumą ir ilgalaikį gyvybingumą 
nebūtų sužlugdytas rinkodaros leidimo 
suteikimo procesas arba ES rinkoje 
veikiančios konkurencijos varomosios 
jėgos;

Or. en

Pakeitimas 171
Antonyia Parvanova
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Pasiūlymas dėl reglamento
52 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52c) pasibaigus sprendimo dėl 
rinkodaros leidimui gauti pateiktos 
paraiškos priėmimo procesui, vaistų 
klinikinio tyrimo duomenys turėtų būti 
naudojami, skelbiami ir apdorojami 
nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos 
ir laikantis konkrečių gairių, kuriomis 
siekiama nustatyti ir užtikrinti gerąją
analizės praktiką, tinkamus klinikinių 
tyrimų duomenų formatus, tyrimų 
atlikimo taisykles ir kitus teisinius 
aspektus. Tokios gairės turėtų padėti 
skatinti užtikrinti tinkamą skaidrumo lygį 
ir visuomenės informavimą, kartu 
užtikrinant, kad būtų plėtojami patikimi 
moksliniai tyrimai ir vengiama šališkumo 
bei netinkamo informacijos naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 172
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) siekiant vykdyti šiame reglamente 
nustatytą veiklą valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama imti rinkliavas. Tačiau 
valstybės narės neturėtų reikalauti, kad 
būtų keli mokėjimai įvairioms įstaigoms, 
konkrečioje valstybėje narėje 
vertinančioms paraišką dėl leidimo atlikti 
klinikinį tyrimą;

(55) siekiant vykdyti šiame reglamente 
nustatytą veiklą valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama imti rinkliavas pagal 
kiekvienos jų taikomą praktiką;

Or. el

Pakeitimas 173
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl reglamento
59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59a) teisė susipažinti su dokumentais taip 
pat pripažinta Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje. Nuostata dėl 
teisės susipažinti su Sąjungos institucijų, 
įstaigų, organų ir agentūrų bet kurios 
formos dokumentais konkrečiai įtvirtinta 
jos 42 straipsnyje. Tų taisyklių turėtų būti 
laikomasi;

Or. en

Pakeitimas 174
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) nepažeidžiant nacionalinių gydymo 
išlaidų ir jų kompensavimo sistemų, 
asmenys neturėtų mokėti už tiriamuosius 
vaistus;

(60) nepažeidžiant nacionalinių gydymo 
išlaidų ir jų kompensavimo sistemų, 
asmenys neturėtų mokėti už tiriamuosius 
vaistus. Mažos rizikos tyrimo ir vidutinės 
rizikos tyrimų (kai gydymo metodai 
atitinka priežiūros standartą) atveju, taip 
pat kai registracija nėra pirminis tyrėjo 
inicijuoto tyrimo tikslas, su tiriamuoju 
vaistu susijusios išlaidos turėtų būti 
padengtos nacionalinės sveikatos 
priežiūros sistemos lėšomis;

Or. en

Pagrindimas

Tyrimai, kuriuose lyginami registruoti vaistai, vartojami pagal leidžiamą indikaciją arba 
taikant gydymo metodus, atitinkančius priežiūros standartą, turėtų būti skatinami. Tai neturės 
poveikio sveikatos priežiūros sistemų biudžetams, nes gydymas bet kuriuo atveju bus paskirtas.
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Pakeitimas 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
62 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62a) Komisijos komunikate „Integruota 
globalizacijos eros pramonės politika. 
Didžiausias dėmesys – konkurencingumui 
ir tvarumui“ teigiama, kad sisteminis 
teisės aktų vertinimas turėtų tapti sudėtine 
pažangaus reglamentavimo dalimi. 
Siekiant užtikrinti, kad organizuojant ir 
vykdant klinikinius tyrimus pagal šį 
reglamentą nebūtų atsiliekama nuo 
mokslo, technikos ir medicinos pažangos 
ir kad jis būtų suderintas su kitomis teisės 
nuostatomis, Komisija turėtų periodiškai 
teikti ataskaitas apie patirtį, sukauptą 
įgyvendinant šį reglamentą, ir jo veikimą 
bei pateikti savo išvadas Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Technikos ir medicinos pažanga reiškia, kad klinikiniai tyrimai yra sparčiai plėtojami. 
Nuostata dėl peržiūros padės užtikrinti, kad taikant reglamentą būtų greitai reaguojama į bet 
kokius būtinus pakeitimus.

Pakeitimas 176
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
64 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64a) kaip teigiama Komisijos komunikate 
„Integruota globalizacijos eros pramonės 
politika. Didžiausias dėmesys –
konkurencingumui ir tvarumui“, 
sisteminis teisės aktų vertinimas turėtų 
tapti sudėtine pažangaus reglamentavimo 
dalimi. Siekiant užtikrinti, kad 
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organizuojant ir vykdant klinikinius 
tyrimus pagal šį reglamentą nebūtų 
atsiliekama nuo mokslo ir technikos 
pažangos ir kad jis būtų suderintas su 
kitomis teisės nuostatomis, Komisija 
turėtų periodiškai teikti ataskaitas apie 
patirtį, sukauptą įgyvendinant šį 
reglamentą, ir jo veikimą bei pateikti savo 
išvadas;

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl reguliarios reglamento peržiūros turi būti įtraukta siekiant užtikrinti, kad 
reglamentas ir toliau atitiktų savo paskirtį ir galėtų padėti remti mokslo ir technikos pažangą.

Pakeitimas 177
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) šis reglamentas dera su pagrindiniais 
tarptautinių gairių dokumentais dėl 
klinikinių tyrimų, pavyzdžiui, naujausios 
redakcijos Pasaulio gydytojų asociacijos 
Helsinkio deklaracijos (2008 m.) ir 
gerosios klinikinės praktikos gairėmis, 
kurios nustatytos remiantis Helsinkio 
deklaracija;

(63) šis reglamentas atitinka Europos 
Tarybos žmogaus teisių ir biomedicinos 
konvenciją (1997 m.) ir jos Papildomą 
protokolą dėl mokslinių tyrimų 
biomedicinos srityje (2005 m.) bei 
Tarptautinę vaiko teisių konvenciją (JT, 
1989 m.). jis dera su pagrindiniais 
tarptautinių gairių dokumentais dėl 
klinikinių tyrimų, pavyzdžiui, naujausios 
redakcijos Pasaulio gydytojų asociacijos 
Helsinkio deklaracijos (2008 m.) ir ICH
gerosios klinikinės praktikos gairėmis, 
kurios nustatytos remiantis Helsinkio 
deklaracija. Į Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) ir Tarptautinių 
medicinos mokslo organizacijų tarybos 
(CIOMS) gaires taip pat atsižvelgta;

Or. en
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Pagrindimas

ES reglamentas turi būti suderintas su tarptautinėmis sutartimis, pvz., Europos Tarybos 
žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija (1997 m.) ir jos Papildomu protokolu dėl 
mokslinių tyrimų biomedicinos srityje (2005 m.) bei Tarptautine vaiko teisių konvencija, 
kurias ratifikavo daugelis ES valstybių narių.

Pakeitimas 178
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. 
užtikrinti, kad visoje Sąjungoje klinikinių 
tyrimų duomenys būtų patikimi ir patvarūs 
kartu užtikrinant tiriamų asmenų saugą ir 
teises, negalima tinkamai pasiekti valstybių 
narių lygmeniu, o dėl priemonės veiklos 
masto jo būti galima geriau pasiekti 
Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali imtis 
priemonių pagal subsidiarumo principą, 
kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti,

(66) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. 
užtikrinti, kad visoje Sąjungoje klinikinių 
tyrimų duomenys būtų patikimi ir patvarūs 
kartu užtikrinant tiriamų asmenų saugą, 
gerovę ir teises, negalima tinkamai pasiekti 
valstybių narių lygmeniu, o dėl priemonės 
veiklos masto jo būti galima geriau pasiekti 
Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali imtis 
priemonių pagal subsidiarumo principą, 
kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti,

Or. en

Pagrindimas

Pagal pasiūlyto reglamento 3 straipsnį ir Pasaulio gydytojų asociacijos Helsinkio 
deklaracijos dėl medicinos mokslinių tyrimų su žmonėmis etikos principų (Seulas, 2008 m.) 
6 straipsnį asmenų saugai, teisėms ir gerovei turėtų būti suteiktas prioritetas.

Pakeitimas 179
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. (66) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. 
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užtikrinti, kad visoje Sąjungoje klinikinių 
tyrimų duomenys būtų patikimi ir patvarūs 
kartu užtikrinant tiriamų asmenų saugą ir 
teises, negalima tinkamai pasiekti valstybių 
narių lygmeniu, o dėl priemonės veiklos 
masto jo būti galima geriau pasiekti 
Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali imtis 
priemonių pagal subsidiarumo principą, 
kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti,

užtikrinti, kad visoje Sąjungoje klinikinių 
tyrimų duomenys būtų patikimi ir patvarūs 
kartu užtikrinant tiriamų asmenų saugą, 
gerovę ir teises, negalima tinkamai pasiekti 
valstybių narių lygmeniu, o dėl priemonės 
veiklos masto jo būti galima geriau pasiekti 
Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali imtis 
priemonių pagal subsidiarumo principą, 
kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti,

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis turi būti suderinta su pasiūlyto reglamento 3 straipsniu.

Pakeitimas 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
66 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66a) siekiant užtikrinti reglamento 
lankstumą, jis turėtų būti vertinamas ir, 
jei būtina, tikslinamas kas penkerius 
metus. Nuolatinio vertinimo procesas yra 
labai svarbus, kad nuolat besiplėtojant 
medicinos mokslui galima būtų ir toliau 
įgyvendinti naujoves. Dabar galiojančia 
direktyva užkraunama administracinė 
našta vertinama kaip mokslo plėtojimo ir 
pacientų teisės gauti kuo geresnę 
priežiūrą suvaržymas. Todėl turėtų būti 
vykdoma nuolatinė reglamento poveikio 
biurokratizmo požiūriu stebėsena, o 
vertinimo procesas turėtų padėti užtikrinti 
reglamento, kaip teisės akto, kuriuo 
remiami klinikiniai tyrimai, 
veiksmingumas. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas padėčiai akademinių 
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tyrimų srityje ir pastangoms užtikrinti, 
kad dėl biurokratizmo inovacijoms 
akademinių tyrimų srityje skirti ištekliai 
nebūtų nukreipti į kitas sritis ir kad 
naujos užduotys, kurias pagal reglamentą 
reikalaujama atlikti, neturėtų neigiamo 
poveikio tyrėjo profesijos patrauklumui. 
Taip pat turėtų būti įvertinta galimybės 
visuomenei susipažinti su informacija 
svarba užtikrinant, kad Europa taptų 
patraukli moksliniams tyrimams atlikti, ir 
jos poveikis pusiausvyrai tarp individualių 
duomenų apsaugos, intelektinės 
nuosavybės ir sutarčių, patentų bei 
nematerialiųjų teisių. Turėtų būti įvertinta 
ir tai, ar dėl reglamento poveikio, užuot 
atlikus klinikinius tyrimus, dažniau 
taikomi eksperimentiniai gydymo metodai, 
kurių poveikis paciento saugai ir 
eksperimento rezultatų patikimumui yra 
nenuspėjamas;

Or. fi


