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Pakeitimas 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informuoto asmens sutikimas yra 
rašytinis sutikimas, su nurodyta data, 
pasirašytas ir savanoriškai duotas tiriamojo 
asmens arba jo (jos) teisinio atstovo po to, 
kai jis buvo tinkamai informuotas apie 
klinikinio tyrimo pobūdį, svarbą, 
padarinius ir riziką. Jis turi būti tinkamai 
patvirtintas dokumentais. Jei tiriamasis 
asmuo negali rašyti, išskirtiniais atvejais 
gali būti gautas jo sutikimas žodžiu, 
dalyvaujant bent vienam bešališkam 
liudininkui. Tiriamasis asmuo arba jo (jos) 
teisinis atstovas turi gauti dokumento, 
kuriuo buvo duotas informuoto asmens 
sutikimas, kopiją.

1. Informuoto asmens sutikimas yra 
rašytinis sutikimas, su nurodyta data, 
pasirašytas ir savanoriškai duotas tiriamojo 
asmens arba jo (jos) teisinio atstovo po to, 
kai jis buvo išsamiai informuotas apie 
klinikinio tyrimo pobūdį, trukmę, svarbą, 
padarinius ir riziką, įskaitant, jei klinikinis 
tyrimas turi būti nutrauktas, apie galimas 
gydymo alternatyvas, taip pat suteikus bet 
kokią kitą nacionaliniuose teisės aktuose 
numatytą informaciją. Taip pat 
informacija teikiama žodžiu su galimybe 
klausti klausimus ir tiriamajam raštu 
pateikiama išsami informacija, kurią jam 
arba jai leidžiama pasilikti. Asmeniui 
suteikiama pakankamai laiko apsispręsti; 
Pateikta informacija ir informuoto 
asmens sutikimas turi būti tinkamai 
patvirtinti dokumentais. Jei tiriamasis 
asmuo negali rašyti, išskirtiniais atvejais 
gali būti gautas jo sutikimas žodžiu, 
dalyvaujant bent vienam bešališkam 
liudininkui, kuriuo tiriamasis asmuo 
pasitiki. Tiriamasis asmuo arba jo (jos) 
teisinis atstovas turi gauti dokumento, 
kuriuo buvo duotas informuoto asmens 
sutikimas, kopiją.

Toliau pateikta informacija sistemingai 
nurodoma dokumentuose, dėl kurių 
duotas informuoto asmens sutikimas:
a. tyrimo registracijos numeris ES portale 
ir
b. pareiškimas, kad rezultatai bus 
paskelbti ES portale per vienus metus nuo 
tyrimo užbaigimo, nurodant apytikrę datą.
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Or. en

Pagrindimas

Tiriamiesiems asmenims pateikta informacija turi atitikti asmens informacijos poreikius. Vėl 
nustatyta minimali informacija, turinti būti informuoto asmens sutikime, kuri buvo pateikta 
Direktyvoje 2001/20/EB, kad visiems Europos piliečiams būtų užtikrintos ir išlaikytos 
vienodos teisės. Turi būti nurodyta „bešališko liudininko“ tapatybė ir jis turi pasirašyti 
informuoto tiriamojo asmens sutikimo formą.

Pakeitimas 462
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informuoto asmens sutikimas yra 
rašytinis sutikimas, su nurodyta data, 
pasirašytas ir savanoriškai duotas 
tiriamojo asmens arba jo (jos) teisinio 
atstovo po to, kai jis buvo tinkamai 
informuotas apie klinikinio tyrimo 
pobūdį, svarbą, padarinius ir riziką. Jis 
turi būti tinkamai patvirtintas 
dokumentais. Jei tiriamasis asmuo negali 
rašyti, išskirtiniais atvejais gali būti 
gautas jo sutikimas žodžiu, dalyvaujant 
bent vienam bešališkam liudininkui.
Tiriamasis asmuo arba jo (jos) teisinis 
atstovas turi gauti dokumento, kuriuo 
buvo duotas informuoto asmens 
sutikimas, kopiją.

1. Tiriamajam asmeniui ir (arba) 
teisiniam atstovui teikiama rašytinė 
informacija, siekiant gauti jo (jos) kaip 
informuoto asmens sutikimą, turi būti 
trumpa, aiški, aktuali ir suprantama 
paprastam visuomenės atstovui. Ji turi 
aprėpti medicininę ir teisinę informaciją.
Tiriamasis asmuo informuojamas apie jo 
(jos) teisę atšaukti jo ar jos duotą 
informuoto asmens sutikimą. Joje turi 
būti pateikta aiški ir išsami informacija, 
susijusi su teisės gynimo priemonėmis ir 
sąlygomis, suteikiančios galimybę per 
tyrimą įvykusių sužeidimų atveju prieiti 
prie kompensavimo sistemos;

Or. en

Pagrindimas

Reglamente negali būti netaikomos ES etinėse rekomendacijose, kuriose teikiama naujausia ir 
aktualiausia nuostata dėl klinikinių pediatrijos tyrimų, nustatytos nuostatos. Reikėtų 
atsižvelgti į vaiko sutikimą, kaip nurodyta pirmiau minėtose Europos etinėse 
rekomendacijose, kurias 2008 m. išleido Europos Komisija. Tai apima Direktyvoje 
2001/20/EB pateiktą nuorodą „numanoma vaiko valia“. Susižeidę dalyviai susiduria su 
rimtais iššūkiais, susijusiais su kompensacijos gavimu pagal skirtingus nacionalinius 
reglamentus, įskaitant įvairias ribas ir sąlygas.
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Pakeitimas 463
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informuoto asmens sutikimas yra 
rašytinis sutikimas, su nurodyta data, 
pasirašytas ir savanoriškai duotas tiriamojo 
asmens arba jo (jos) teisinio atstovo po to, 
kai jis buvo tinkamai informuotas apie 
klinikinio tyrimo pobūdį, svarbą, 
padarinius ir riziką. Jis turi būti tinkamai 
patvirtintas dokumentais. Jei tiriamasis 
asmuo negali rašyti, išskirtiniais atvejais 
gali būti gautas jo sutikimas žodžiu, 
dalyvaujant bent vienam bešališkam 
liudininkui. Tiriamasis asmuo arba jo (jos) 
teisinis atstovas turi gauti dokumento, 
kuriuo buvo duotas informuoto asmens 
sutikimas, kopiją.

1. Informuoto asmens sutikimas yra 
rašytinis sutikimas, su nurodyta data, 
pasirašytas ir savanoriškai duotas tiriamojo 
asmens arba jo (jos) teisinio atstovo po to, 
kai jis buvo išsamiai ir suprantamai
informuotas apie klinikinio tyrimo pobūdį, 
svarbą, padarinius ir riziką ir po to kai jis 
raštu gavo atitinkamą informaciją. Jis turi 
būti tinkamai patvirtintas dokumentais. Jei 
tiriamasis asmuo negali rašyti, išskirtiniais 
atvejais gali būti gautas jo sutikimas 
žodžiu, dalyvaujant bent vienam 
bešališkam liudininkui. Tiriamasis asmuo 
arba jo (jos) teisinis atstovas turi gauti 
dokumento, kuriuo buvo duotas informuoto 
asmens sutikimas, kopiją.

Or. en

Pakeitimas 464
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informuoto asmens sutikimas yra 
rašytinis sutikimas, su nurodyta data, 
pasirašytas ir savanoriškai duotas tiriamojo 
asmens arba jo (jos) teisinio atstovo po to, 
kai jis buvo tinkamai informuotas apie 
klinikinio tyrimo pobūdį, svarbą, 

1. Informuoto asmens sutikimas yra 
rašytinis sutikimas, su nurodyta data, 
pasirašytas ir savanoriškai duotas tiriamojo 
asmens arba jo (jos) teisinio atstovo po to, 
kai jis buvo tinkamai informuotas apie 
klinikinio tyrimo pobūdį, svarbą, 
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padarinius ir riziką. Jis turi būti tinkamai 
patvirtintas dokumentais. Jei tiriamasis 
asmuo negali rašyti, išskirtiniais atvejais 
gali būti gautas jo sutikimas žodžiu, 
dalyvaujant bent vienam bešališkam 
liudininkui. Tiriamasis asmuo arba jo (jos) 
teisinis atstovas turi gauti dokumento, 
kuriuo buvo duotas informuoto asmens 
sutikimas, kopiją.

padarinius ir riziką. Jis turi būti tinkamai 
patvirtintas dokumentais. Jei tiriamasis 
asmuo negali rašyti, išskirtiniais atvejais 
gali būti gautas jo sutikimas žodžiu, 
dalyvaujant bent vienam bešališkam 
liudininkui, ir šio bešališko liudininko 
tapatybė užregistruojama. Tiriamasis 
asmuo arba jo (jos) teisinis atstovas turi 
gauti dokumento, kuriuo buvo duotas 
informuoto asmens sutikimas, kopiją.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti nurodyta bešališko liudininko tapatybė ir jis turi pasirašyti informuoto tiriamojo 
asmens sutikimo formą.

Pakeitimas 465
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informuoto asmens sutikimas yra 
rašytinis sutikimas, su nurodyta data, 
pasirašytas ir savanoriškai duotas tiriamojo 
asmens arba jo (jos) teisinio atstovo po to, 
kai jis buvo tinkamai informuotas apie 
klinikinio tyrimo pobūdį, svarbą, 
padarinius ir riziką. Jis turi būti tinkamai 
patvirtintas dokumentais. Jei tiriamasis 
asmuo negali rašyti, išskirtiniais atvejais 
gali būti gautas jo sutikimas žodžiu, 
dalyvaujant bent vienam bešališkam 
liudininkui. Tiriamasis asmuo arba jo (jos) 
teisinis atstovas turi gauti dokumento, 
kuriuo buvo duotas informuoto asmens 
sutikimas, kopiją.

1. Informuoto asmens sutikimas yra 
rašytinis sutikimas, su nurodyta data, 
pasirašytas ir savanoriškai duotas tiriamojo 
asmens arba jo (jos) teisinio atstovo po to, 
kai jis buvo tinkamai informuotas apie 
klinikinio tyrimo pobūdį, svarbą, 
padarinius ir riziką. Jis turi būti tinkamai 
patvirtintas dokumentais. Jei tiriamasis 
asmuo negali rašyti, išskirtiniais atvejais 
gali būti gautas jo sutikimas žodžiu, 
dalyvaujant bent vienam bešališkam 
liudininkui, kuris yra nepriklausomas nuo 
tyrėjo. Tiriamasis asmuo arba jo (jos) 
teisinis atstovas turi gauti dokumento, 
kuriuo buvo duotas informuoto asmens 
sutikimas, kopiją.

Or. fr
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Pakeitimas 466
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeidžiant 28 straipsnio tuo atveju, 
kai klinikinio tyrimo rizika minimali, 
informuoto asmens sutikimas gali būti 
žodinis, jeigu jis tinkamai pagrindžiamas 
dokumentais pagal susijusios valstybės 
narės teisės aktus.

Or. fr

Pagrindimas

Reglamento projektu informavimo ir sutikimo gavimo taisyklės nepritaikomos atsižvelgiant į 
tyrimo riziką ir nepatogumus. Kadangi šis klausimas yra „iš esmės nacionalinio pobūdžio“, 
būtina valstybėms narėms suteikti galimybę palengvinti sutikimo atlikti minimalios rizikos 
klinikinius tyrimus gavimo taisykles, jeigu tiriamojo asmens sutikimas tinkamai 
pagrindžiamas dokumentais.

Pakeitimas 467
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tiriamajam asmeniui ir (arba) teisiniam 
atstovui teikiama rašytinė informacija, 
siekiant gauti jo (jos) kaip informuoto 
asmens sutikimą, turi būti trumpa, aiški, 
aktuali ir suprantama paprastam 
visuomenės atstovui. Ji turi aprėpti 
medicininę ir teisinę informaciją. 
Tiriamasis asmuo informuojamas apie jo ar 
jos teisę atšaukti jo ar jos duotą informuoto 
asmens sutikimą.

2. Tiriamajam asmeniui ir (arba) teisiniam 
atstovui teikiama rašytinė informacija prieš 
gaunant jo (jos) kaip informuoto asmens 
sutikimą. Ji turi būti trumpa, aiški, aktuali 
ir suprantama paprastam visuomenės 
veikėjui. Ji turi aprėpti medicininę ir teisinę 
informaciją. Tiriamasis asmuo 
informuojamas apie jo ar jos teisę bet 
kuriuo klinikinio tyrimo etapu atšaukti jo 
ar jos duotas informuoto asmens sutikimą.

Or. en
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Pagrindimas

Raštu informacija pateikiama prieš tiriamajam ar jo (jos) teisiniam atstovui pateikiant 
sprendimą duoti informuoto asmens sutikimą. Kaip nurodyta 28.3 straipsnyje, galima bet 
kada pasinaudoti teise atšaukti informuoto asmens sutikimą.

Pakeitimas 468
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tiriamajam asmeniui ir (arba) teisiniam 
atstovui teikiama rašytinė informacija, 
siekiant gauti jo (jos) kaip informuoto 
asmens sutikimą, turi būti trumpa, aiški, 
aktuali ir suprantama paprastam 
visuomenės atstovui. Ji turi aprėpti 
medicininę ir teisinę informaciją. 
Tiriamasis asmuo informuojamas apie jo ar 
jos teisę atšaukti jo ar jos duotą informuoto 
asmens sutikimą.

2. Tiriamajam asmeniui ir (arba) teisiniam 
atstovui teikiama rašytinė informacija, 
siekiant gauti jo (jos) kaip informuoto 
asmens sutikimą, turi būti pateikta gimtąja
tiriamojo asmens ir (arba) atstovo kalba ir 
turi būti trumpa, aiški, aktuali ir 
suprantama paprastam visuomenės 
atstovui. Ji turi aprėpti medicininę ir teisinę 
informaciją, ir, jei reikia, bet kokius 
prieštaringus etikos klausimus. Tiriamasis 
asmuo informuojamas apie jo ar jos teisę 
atšaukti jo ar jos duotą informuoto asmens 
sutikimą.

Or. pt

Pakeitimas 469
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tiriamajam asmeniui duodant 
sutikimą, jis taip pat informuojamas, kad 
klinikinio tyrimo rezultatų santrauka, 
nurodyta 34 straipsnio 3 dalies 2a 
pastraipoje, bus paskelbta Europos 
Sąjungos duomenų bazėje.
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Or. fr

Pakeitimas 470
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tiriamasis asmuo informuojamas apie 
kontaktinį centrą, kur jis galėtų gauti 
papildomos informacijos.

3. Tiriamajam asmeniui suteikiama 
galimybė ir reikiamos sąlygos gauti 
papildomos informacijos.

Or. pt

Pakeitimas 471
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tiriamasis asmuo informuojamas apie 
kontaktinį centrą, kur jis galėtų gauti 
papildomos informacijos.

3. Tiriamajam asmeniui teikiama 
informacija apie pasibaigusio klinikinio 
tyrimo, kuriame jis ar ji dalyvavo, 
rezultatus, nebent tiriamasis kuriuo nors 
savo dalyvavimo etapu nurodo, kad jis 
nenori būti informuotas. Jeigu 
nebeįmanoma susisiekti su tiriamuoju 
asmeniu, manoma, kad pakanka viešai 
paskelbti rezultatus tinkamose duomenų 
bazėse ar leidiniuose. 

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie pacientai nenori sužinoti tyrimo rezultato ir tai reikia gerbti. Be to, ne visada 
galima pranešti pacientams rezultatus, kadangi jie gali būti prieinami, kai tas konkretus 
pacientas tyrime nebedalyvauja. Be to, nėra užtikrinta, kad pacientas tebegyvena toje pačioje 
šalyje ar kontinente, kuriame gyveno per tyrimą. Tokiomis situacijomis, turėtų pakakti
paskelbti tyrimo rezultatus.
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Pakeitimas 472
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu tiriamasis objektas to prašo, jam 
(jai) teikiama informacija apie klinikinio 
tyrimo, kuriame jis (ji) dalyvavo, 
rezultatus, kai tik jie gaunami.

Or. en

Pakeitimas 473
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Atliekant klinikinius tyrimus, kurių 
metodiniai reikalavimai nesuderinami su 
sutikimo gavimo taisyklėmis, protokole 
gali būti numatyta, kad šio sutikimo 
neprašoma ir kad informacija yra bendra, 
kai klinikinis tyrimas atitinka visas šias 
sąlygas:
a) tiriamieji vaistai yra registruoti;
b) pagal protokolą tiriamieji vaistai 
vartojami laikantis rinkodaros leidimo 
sąlygų arba remiantis paskelbtais 
duomenimis ir (arba) standartinio gydymo 
rekomendacijomis, pateiktomis mokslo ar 
oficialių įstaigų;
c) dėl papildomų diagnostikos ar 
stebėsenos veiksmų ir procedūrų neturi 
kilti didesnė papildoma rizika nei 
minimali ar atsirasti didesnė nei minimali 
papildoma našta;
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d) dėl protokolo buvo pateikta palanki 
etinė rekomendacija;
e) informuotas asmuo nesipriešino 
tyrimui;
f) tyrimas atitinka su visuomenės sveikata 
susijusį tikslą.

Or. fr

Pagrindimas

Klinikiniams tyrimams, kurie atliekami grupėse, taikomi konkretūs metodiniai reikalavimai, 
nesuderinami su asmenine informacija ir sutikimo gavimo taisyklėmis. Tačiau tokie tyrimai 
būtini visuomenės sveikatai (pavyzdžiui, kovojant su hospitalinėmis infekcijomis, sukeltomis 
daugeliui preparatų atsparių bakterijų, taikant atrinktus nukenksminamuosius virškinimo 
sistemos preparatus ligoninėse, kurias grupė atrenka atsitiktinai).

Pakeitimas 474
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gautas teisinio atstovo kaip informuoto 
asmens sutikimas, atitinkantis nuspėjamą 
tiriamojo asmens valią;

a) gautas teisinio atstovo kaip informuoto 
asmens sutikimas; sutikime nurodoma 
numanoma tiriamojo asmens valia ir jis 
gali būti atšauktas bet kuriuo metu 
nepadarius tiriamajam asmeniui žalos;

Or. en

Pagrindimas

Neveiksnių asmenų apsaugos lygis jokiomis aplinkybėmis negali būti sumažintas. Dėl to 
turėtume laikytis Direktyvos 2001/20 EB formuluotės.

Pakeitimas 475
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neveiksnus tiriamasis asmuo gavo 
tinkamą informaciją, atitinkančią jo 
pajėgumą ją suprasti, apie tyrimą, riziką ir 
naudą;

b) neveiksnus tiriamasis asmuo pagal 
susijusios valstybės narės teisės aktus iš 
tyrėjo ar savo teisinio atstovo gavo 
tinkamą informaciją, atitinkančią jo 
pajėgumą ją suprasti, apie tyrimą, riziką ir 
naudą;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų priminti, kad praktiškai tyrėjas gali pavesti gydytojui, kuris jam atstovauja, 
informuoti tyrimui besirengiantį asmenį arba jo teisinį atstovą ir gauti jo sutikimą. 
Pavyzdžiui, Prancūzijoje tai leidžiama įstatymu.

Pakeitimas 476
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tyrėjas atsižvelgia į aiškią neveiksnaus 
tiriamojo asmens, kuris gali susidaryti 
nuomonę ir įvertinti šią informaciją, valią
atsisakyti dalyvauti klinikiniame tyrime 
arba būti atšauktam iš jo bet kuriuo metu;

c) tyrėjas laikosi neveiksnaus tiriamojo 
asmens, kuris gali susidaryti nuomonę ir 
įvertinti šią informaciją, valios atsisakyti 
dalyvauti klinikiniame tyrime arba būti 
atšauktam iš jo bet kuriuo metu;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama užtikrinti, kad neveiksnių tiriamųjų asmenų atsisakymas būtų 
sekamas. Kitais atvejais tai būtų pagrindinių neveiksnių tiriamųjų asmenų teisių pažeidimas 
pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 3 ir 8 straipsnius ir ES pagrindinių teisių chartijos 
1 straipsnį ir 3 straipsnio 1 dalį ir ES sutarties 6 straipsnio 1 ir 3 dalis.

Pakeitimas 477
Andrés Perelló Rodríguez
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tyrėjas atsižvelgia į aiškią neveiksnaus 
tiriamojo asmens, kuris gali susidaryti 
nuomonę ir įvertinti šią informaciją, valią 
atsisakyti dalyvauti klinikiniame tyrime 
arba būti atšauktam iš jo bet kuriuo metu;

c) tyrėjas atsižvelgia į aiškią neveiksnaus 
tiriamojo asmens, kuris gali susidaryti 
nuomonę ir įvertinti šią informaciją, valią 
atsisakyti dalyvauti klinikiniame tyrime 
arba būti atšauktam iš jo bet kuriuo metu, 
nors nenurodoma priežastis, ir dėl to 
tiriamasis asmuo ar jo teisinis atstovas 
neprisiima jokios atsakomybės ir nepatiria 
jokios žalos;

Or. es

Pakeitimas 478
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tyrėjas atsižvelgia į aiškią neveiksnaus 
tiriamojo asmens, kuris gali susidaryti 
nuomonę ir įvertinti šią informaciją, valią 
atsisakyti dalyvauti klinikiniame tyrime 
arba būti atšauktam iš jo bet kuriuo metu;

c) tyrėjas deramai atsižvelgia į aiškią 
tiriamojo asmens, kuris gali susidaryti 
nuomonę ir įvertinti šią informaciją, valią 
atsisakyti dalyvauti klinikiniame tyrime 
arba pasitraukti iš jo bet kuriuo metu;

Or. en

Pakeitimas 479
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tokie moksliniai tyrimai tiesiogiai susiję 
su pavojų gyvybei keliančia arba 
sekinančia klinikine būkle, nuo kurios 
kenčia tiriamasis asmuo;

f) tokie moksliniai tyrimai tiesiogiai susiję 
su klinikine būkle, nuo kurios kenčia 
susijęs asmuo;

Or. fr

Pagrindimas

30 straipsnis susijęs su pacientais, kurie dėl ligų, trikdančių jų kognityvines funkcijas, 
nepajėgūs duoti sutikimo. Ši būklė skiriasi nuo 32 straipsnyje aptariamų ekstremalių 
situacijų, kurių 30 straipsnyje minėti nereikia. Būdvardis „sekinantis“ (pranc. „débilitant“, 
vartojamas būdvardžio „silpninantis“ prasme) šių dienų Prancūzijoje labai mažai 
vartojamas. Reikėtų nurodyti tik klinikinę būklę, „nuo kurios kenčia susijęs asmuo“ ir dėl 
kurios šis asmuo negali duoti sutikimo.

Pakeitimas 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) yra pagrindo tikėtis, kad dalyvavimas 
klinikiniuose tyrimuose būtų naudingas 
neveiksniems asmenims, nusveriantis 
galimą riziką arba visai nepavojingas.

h) yra pagrindo tikėtis, kad dalyvavimas 
klinikiniuose tyrimuose būtų naudingas 
neveiksniems asmenims, nusveriantis 
galimą riziką arba keliantis minimalią 
riziką.

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlymas dėl reglamento taikomas tik klinikiniams tyrimams, kurie yra rizikingi (rizika 
minimali arba didesnė už minimalią). Jis neapima neintervencinių tyrimų, kurie iš esmės 
nekelia jokios rizikos.

Pakeitimas 481
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
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Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) etikos komitetas, atlikus konkretaus 
susirgimo ir konkrečios pacientų 
populiacijos ekspertizę arba po 
konsultacijų klinikinių, etinių ir psicho-
socialinių problemų klausimais 
konkretaus susirgimo srityje ir dėl 
konkrečių pacientų, pasirašė protokolą;

Or. en

Pagrindimas

Neveiksnių asmenų apsaugos lygis jokiomis aplinkybėmis negali būti sumažintas. Dėl to 
turėtume laikytis Direktyvos 2001/20 EB formuluotės.

Pakeitimas 482
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) veiksnūs tiriamieji asmenys negali
dalyvauti klinikiniame tyrime.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Pasaulio medikų asociacijos Helsinkio deklaracija dėl su žmonėmis atliekamų 
medicinos tyrimų etikos principų, klinikiniai tyrimai turėtų būti išimtinai atliekami veiksniems 
tiriamiesiems asmenims. Tik jeigu šių tiriamųjų asmenų nėra, klinikiniai tyrimai gali būti 
atliekami neveiksniems asmenims.

Pakeitimas 483
Andrés Perelló Rodríguez
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tiek neveiksnus tiriamasis asmuo, tiek 
jo teisinis atstovas gali bet kada atsiimti 
sutikimą, nors ir nenurodo priežastis, ir 
dėl to tiriamasis asmuo ar jo teisinis 
atstovas neprisiima jokios atsakomybės ir 
nepatiria jokios žalos.

Or. es

Pakeitimas 484
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gautas teisinio atstovo duotas 
informuoto asmens sutikimas, atitinkantis 
nuspėjamą nepilnamečio valią;

a) gautas teisinio (-ių) atstovo (-ų) duotas 
informuoto asmens sutikimas, atitinkantis 
nuspėjamą nepilnamečio valią;

Or. fr

Pakeitimas 485
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gautas teisinio atstovo duotas 
informuoto asmens sutikimas, atitinkantis 
nuspėjamą nepilnamečio valią;

a) gautas teisinio atstovo raštu duotas 
informuoto asmens sutikimas;

Or. en
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Pagrindimas

Reglamente negali būti netaikomos ES etinėse rekomendacijose, kuriose teikiama naujausia ir 
aktualiausia nuostata dėl klinikinių pediatrijos tyrimų, nustatytos nuostatos. Reikėtų 
atsižvelgti į vaiko sutikimą, kaip nurodyta pirmiau minėtose Europos etinėse 
rekomendacijose, kurias 2008 m. išleido Europos Komisija. Tai apima Direktyvoje 
2001/20/EB nurodytą nuorodą „numanoma vaiko valia“.

Pakeitimas 486
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) gautas aiškus informuoto 
nepilnamečio asmens, kuriam yra sukakę 
12 metų, sutikimas;

Or. es

Pakeitimas 487
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nepilnametis iš apmokytų arba turinčių 
darbo su vaikais patirtį specialistų gavo 
visą svarbią ir pagal jo amžių ir brandą 
pritaikytą informaciją apie tyrimą, jo riziką 
ir naudą;

b) nepilnametis iš apmokytų arba turinčių 
darbo su vaikais patirtį medicinos daktarų
(tyrėjų arba tyrimo grupės narių) gavo 
visą svarbią ir pagal jo amžių ir brandą 
pritaikytą informaciją apie tyrimą, jo riziką 
ir naudą;

Or. en

Pagrindimas

Tik medicinos daktaras turi reikiamų mokslinių žinių ir patirties išsamiai pranešti 
tiriamiesiems asmenims apie klinikinio tyrimo riziką ir nepatogumus. Todėl informuoto 
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asmens sutikimo procesą turi vykdyti klinikinio tyrimo grupės narys, kuris turi medicinos 
daktaro kvalifikaciją.

Pakeitimas 488
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tyrėjas atsižvelgia į aiškią nepilnamečio, 
kuris gali susidaryti nuomonę ir įvertinti 
šią informaciją, valią atsisakyti dalyvauti
klinikiniame tyrime arba būti atšauktam iš 
jo bet kuriuo metu, įvertindamas jo ar jos 
amžių ir brandą;

c) tyrėjas atsižvelgia į aiškią nepilnamečio, 
kuris gali susidaryti nuomonę ir įvertinti 
šią informaciją, valią atsisakyti dalyvauti 
klinikiniame tyrime arba būti atšauktam iš 
jo bet kuriuo metu, įvertindamas jo ar jos 
amžių ir brandą, nors nenurodoma 
priežastis, ir dėl to tiriamasis nepilnametis 
ar jo teisinis atstovas neprisiima jokios 
atsakomybės ir nepatiria jokios žalos;

Or. es

Pakeitimas 489
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tyrėjas atsižvelgia į aiškią nepilnamečio, 
kuris gali susidaryti nuomonę ir įvertinti 
šią informaciją, valią atsisakyti dalyvauti 
klinikiniame tyrime arba būti atšauktam iš 
jo bet kuriuo metu, įvertindamas jo ar jos 
amžių ir brandą;

c) gautas nepilnamečio, kuris gali 
susidaryti nuomonę ir įvertinti šią 
informaciją, sutikimas atsisakyti dalyvauti 
klinikiniame tyrime arba būti atšauktam iš 
jo bet kuriuo metu, įvertinant jo ar jos 
amžių ir brandą

Or. en

Pagrindimas

Reglamente negali būti netaikomos ES etinėse rekomendacijose, kuriose teikiama naujausia ir 
aktualiausia nuostata dėl klinikinių pediatrijos tyrimų, nustatytos nuostatos. Reikėtų 
atsižvelgti į vaiko sutikimą, kaip nurodyta pirmiau minėtose Europos etinėse 
rekomendacijose, kurias 2008 m. išleido Europos Komisija. Tai apima Direktyvoje 
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2001/20/EB nurodytą nuorodą „numanoma vaiko valia“.

Pakeitimas 490
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tyrėjas atsižvelgia į aiškią nepilnamečio, 
kuris gali susidaryti nuomonę ir įvertinti 
šią informaciją, valią atsisakyti dalyvauti 
klinikiniame tyrime arba būti atšauktam iš 
jo bet kuriuo metu, įvertindamas jo ar jos 
amžių ir brandą;

c) tyrėjas atsižvelgia į aiškią vaiko valią 
atsisakyti dalyvauti klinikiniame tyrime 
arba būti atšauktam iš jo bet kuriuo metu, 
įvertindamas jo ar jos amžių ir brandą; 
tyrėjas veikia siekdamas apsaugoti vaikų 
teises;

Or. sl

Pagrindimas

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 1 straipsnyje apibrėžta, kad vaikas – kiekvienas 
jaunesnis kaip 18 m. amžiaus žmogus, nebent pagal vaikui taikomus teisės aktus pilnametystė 
įgyjama anksčiau.

Pakeitimas 491
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tyrėjas atsižvelgia į aiškią nepilnamečio, 
kuris gali susidaryti nuomonę ir įvertinti 
šią informaciją, valią atsisakyti dalyvauti 
klinikiniame tyrime arba būti atšauktam iš 
jo bet kuriuo metu, įvertindamas jo ar jos 
amžių ir brandą;

c) tyrėjas atsižvelgia į aiškią nepilnamečio, 
kuris gali susidaryti nuomonę ir įvertinti 
šią informaciją, valią atsisakyti dalyvauti 
klinikiniame tyrime arba būti atšauktam iš 
jo bet kuriuo metu;

Or. en
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Pagrindimas

Mažamečių apsaugos lygis jokiomis aplinkybėmis negali būti sumažintas. Dėl to turėtume 
laikytis Direktyvos 2001/20 EB formuluotės.

Pakeitimas 492
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) toks mokslinis tyrimas yra svarbus 
vertinant duomenis, gautus klinikiniuose 
tyrimuose su asmenimis, galinčiais duoti 
informuoto asmens sutikimą, arba taikant 
kitokius tyrimų metodus;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 493
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pacientų grupė tam tikros tiesioginės 
naudos iš klinikinio tyrimo.

h) su tyrimu susijusių pacientų kategorija
gali gauti tam tikros tiesioginės naudos iš 
klinikinio tyrimo.

Or. fr

Pagrindimas

Žodis „kategorija“ yra tinkamesnis.

Pakeitimas 494
Petru Constantin Luhan
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pacientų grupė tam tikros tiesioginės 
naudos iš klinikinio tyrimo.

h) klinikinio tyrimo tikslas – pagerinti 
tiriamojo asmens būklės ar susijusių 
problemų valdymą (pvz., pagerinti 
gyvenimo kokybę).

Or. en

Pagrindimas

Jokiu klinikiniu tyrimu negalima užtikrinti naudos. Klinikiniai tyrimai, kuriuose tikrinamos 
hipotezės, kad vienas požiūris pranašesnis už kitą, deja, gali turėti neigiamus rezultatus.

Pakeitimas 495
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) žalos atlyginimo / draudimo sistema 
apima tam tikras nuostatas, susijusias su 
ilgalaikiu poveikiu vaiko vystymuisi;

Or. en

Pakeitimas 496
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) buvo laikomasi tam tikrų Agentūros 
nustatytų mokslinių rekomendacijų;
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Or. en

Pagrindimas

Neveiksnių asmenų apsaugos lygis jokiomis aplinkybėmis negali būti sumažintas. Dėl to 
turėtume laikytis Direktyvos 2001/20 EB formuluotės.

Pakeitimas 497
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hc) tyrimai neatkartoja kitų tyrimų, 
pagrįstų tokiomis pačiomis hipotezėmis, ir 
vartojamos amžiui tinkamos formuluotės;

Or. en

Pakeitimas 498
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija 
Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hd) etikos komitetas, atlikęs pediatrinę 
ekspertizę arba po konsultacijų klinikinių, 
etinių ir psichologinių problemų 
klausimais pediatrijos srityje, pasirašė 
protokolą;

Or. en

Pagrindimas

Neveiksnių asmenų apsaugos lygis jokiomis aplinkybėmis negali būti sumažintas. Dėl to 
turėtume laikytis Direktyvos 2001/20 EB formuluotės.
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Pakeitimas 499
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

he) naudojamas ribotas placebo 
naudojimas ir, jeigu reikia, sukuriama 
konkrečių duomenų saugos priežiūros 
valdyba;

Or. en

Pakeitimas 500
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeidžiant 31 straipsnio 1 dalies 
tuo atveju, kai klinikinio tyrimo rizika 
minimali arba kai antrojo asmens, 
turinčio tėvų valdžią, sutikimas negali 
būti duotas per laikotarpį, atitinkantį 
tyrimo metodinius reikalavimus, klinikinis 
nepilnamečio asmens tyrimas gali būti 
pradėtas gavus tik vieno dalyvaujančio 
asmens, turinčio tėvų valdžią, sutikimą, 
jeigu etinė rekomendacija yra palanki.

Or. fr

Pagrindimas

Reglamento projektu sutikimo gavimo taisyklės nepritaikomos atsižvelgiant į tyrimo riziką ir 
nepatogumus. Pageidautina valstybėms narėms suteikti galimybę palengvinti sutikimo gavimo 
taisykles, taikomas tuo atveju, kai atliekami minimalios rizikos klinikiniai nepilnamečių 
tyrimai, jeigu dėl trumpo įtraukimo laikotarpio negalima laukti atvykstant antrojo asmens, 
turinčio tėvų valdžią, ir jeigu pateikiama palanki etinė rekomendacija.
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Pakeitimas 501
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepilnametis dalyvauja sutikimo 
procedūroje, pritaikytoje pagal jo ar jos 
amžių ir brandą.

2. Nepilnametis dalyvauja sutikimo 
procedūroje, pritaikytoje pagal jo ar jos 
amžių ir brandą. Be to, nepilnametis, 
kuriam yra sukakę 12 metų, turi duoti 
aiškų informuoto asmens sutikimą 
dalyvauti tyrime.

Or. es

Pakeitimas 502
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu atliekant klinikinį tyrimą 
nepilnametis sulaukė pilnametystės pagal 
susijusios valstybės narės teisės aktus, 
siekiant tęsti klinikinį tyrimą turi būti 
specialiai gautas jo informuoto asmens 
sutikimas.

Or. fr

Pakeitimas 503
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tiek nepilnametis, tiek jo teisinis 
atstovas gali bet kada atsiimti sutikimą ir 
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neprivalo nurodyti priežasties, dėl to 
tiriamasis nepilnametis asmuo ar jo 
teisinis atstovas neprisiima jokios 
atsakomybės ir nepatiria jokios žalos.

Or. es

Pakeitimas 504
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a straipsnis
Klinikiniai tyrimai su tiriamaisiais 

asmenimis iš kitų pažeidžiamų gyventojų 
grupių

1. Klinikiniai tyrimai su tiriamaisiais 
asmenimis iš kitų pažeidžiamų gyventojų 
grupių gali būti atliekami tik tada, kai, be 
28 straipsnyje nustatytų sąlygų, 
įvykdomos visos šios sąlygos:
a) specialistai, turintys atitinkamą 
išsilavinimą ar darbo patirties su šia 
grupe, atitinkamam tiriamajam asmeniui 
pateikė visą tinkamą informaciją apie 
tyrimą, jo riziką ir naudą;
b) tyrėjas atsižvelgia į aiškų atitinkamo 
tiriamojo asmens norą atsisakyti dalyvauti 
klinikiniame tyrime ar bet kada 
pasitraukti iš jo, nors nenurodoma 
priežastis, ir dėl to tiriamasis asmuo 
neprisiima jokios atsakomybės ir nepatiria 
jokios žalos;
c) nėra paskatų arba finansinių paskatų, 
išskyrus kompensaciją už dalyvavimą 
klinikiniame tyrime;
d) tyrimas tiesiogiai susijęs su sveikatos 
problema, kurią patiria atitinkamas 
tiriamasis asmuo arba kuri susijusi su 
pažeidžiamų gyventojų grupe, kuriai šis 
asmuo priklauso;
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e) klinikinis tyrimas buvo suplanuotas 
taip, kad kuo labiau sumažintų skausmą, 
diskomfortą, baimę ir bet kokią kitą 
numatomą riziką, susijusią su liga ir jos 
vystymosi etapu, o rizikos riba ir 
patologinės būklės laipsnis yra specialiai 
apibrėžti ir nuolatos stebimi;
f) iš klinikinio tyrimo gaunama tam tikra 
tiesioginė nauda pacientų grupei, kuriai 
priklauso atitinkamas tiriamasis asmuo 
(pavyzdžiui, pagerėja gyvenimo sąlygos).
2. Tiriamasis asmuo visuomet dalyvauja 
duodant sutikimą.
3. Tiriamasis asmuo bet kada gali atsiimti 
sutikimą ir neprivalo nurodyti priežasties; 
dėl to jis neprisiima jokios atsakomybės ir 
nepatiria jokios žalos.

Or. es

Pakeitimas 505
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 28 straipsnio 1 dalies c 
ir d punktų, 30 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktų, 31 straipsnio 1 dalies a ir b punktų, 
informuoto asmens sutikimas gali būti 
gautas pradėjus klinikinį tyrimą, kad būtų 
galima tęsti klinikinį tyrimą, o informacija 
apie klinikinį tyrimą gali būti pateikta 
pradėjus klinikinį tyrimą, jeigu įvykdytos 
visos šios sąlygos:

1. Nukrypstant nuo 28 straipsnio 1 dalies c 
ir d punktų, 30 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktų, 31 straipsnio 1 dalies a ir b punktų, 
informuoto asmens sutikimas, nurodytas 
29 straipsnio 1 dalyje, turi būti kuo 
greičiau gautas pradėjus klinikinį tyrimą, o 
informacija apie klinikinį tyrimą 
pateikiama pradėjus klinikinį tyrimą, jeigu 
įvykdytos visos šios sąlygos:

Or. fr

Pagrindimas

Pageidautina, kad sutikimo tęsti tyrimą būtų prašoma iš karto, kai tiriamasis asmuo tampa 
pajėgus duoti sutikimą; pageidautina šio sutikimo prašyti prieš baigiantis tyrimui.
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Pakeitimas 506
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl kritinės situacijos, susidariusios dėl 
staigios gyvybei pavojingos ar kitos 
sunkios klinikinės būklės, gali būti 
neįmanoma gauti išankstinio informuoto 
asmens sutikimo iš tiriamojo asmens ir 
neįmanoma asmeniui pateikti informacijos 
iš anksto;

a) dėl kritinės situacijos gali būti 
neįmanoma gauti išankstinio informuoto 
asmens sutikimo iš tiriamojo asmens ir 
neįmanoma asmeniui pateikti informacijos 
iš anksto;

Or. fr

Pakeitimas 507
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl kritinės situacijos, susidariusios dėl 
staigios gyvybei pavojingos ar kitos 
sunkios klinikinės būklės, gali būti 
neįmanoma gauti išankstinio informuoto 
asmens sutikimo iš tiriamojo asmens ir 
neįmanoma asmeniui pateikti informacijos 
iš anksto;

a) dėl kritinės situacijos, susidariusios dėl 
staigios gyvybei pavojingos ar kitos 
sunkios klinikinės būklės, gali būti 
neįmanoma gauti išankstinio informuoto 
asmens sutikimo iš tiriamojo asmens arba 
jo teisinio atstovo (vieno iš tėvų ar 
globėjų) ir neįmanoma asmeniui arba jo 
teisiniam atstovui (vienam iš tėvų ar 
globėjų) pateikti informacijos iš anksto;

Or. en

Pakeitimas 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nėra teisinio atstovo; b) teisinis atstovas negali duoti sutikimo 
per laikotarpį, atitinkantį tyrimo 
metodinius reikalavimus;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų išbraukti sąlygą, susijusią su atstovo nebuvimu, kad klinikinis tyrimas būtų 
atliekamas kritinių situacijų atveju. Priešingu atveju ši nuostata būtų žingsnis atgal, 
atsižvelgiant į kai kuriuos nacionalinės teisės aktus. Pavyzdžiui, Prancūzijos teisėje yra 
nuostata, pagal kurią leidžiama pradėti tyrimą negavus išankstinio šeimos sutikimo, nors jos 
nariai ir būtų susidarius gyvybei pavojingai kritinei situacijai, kai reikia imtis skubių veiksmų 
(sustoja širdis).

Pakeitimas 509
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) anksčiau nebuvo pareikšta tiriamojo 
asmens prieštaravimų, žinomų tyrėjui;

c) anksčiau nebuvo pareikšta tiriamojo 
arba teisinio atstovo asmens arba jo 
teisinio atstovo prieštaravimų, žinomų 
tyrėjui;

Or. en

Pakeitimas 510
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) mokslinis tyrimas yra tiesiogiai susijęs Išbraukta.
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su klinikine būkle, dėl kurios neįmanoma 
gauti išankstinio informuoto asmens 
sutikimo ir pateikti išankstinės 
informacijos;

Or. fr

Pagrindimas

Kritinė situacija ne visada susidaro dėl to, kad neįmanoma gauti sutikimo: pavyzdžiui, su
šoko būsena susijęs tyrimas gali būti skirtas pacientams, gulintiems ligoninės intensyviosios 
terapijos skyriuje, todėl negalintiems duoti sutikimo (koma, skausmo mažinimas). Pažodžiui 
suprantant šį straipsnį, būtų galima trukdyti atlikti tokį tyrimą.

Pakeitimas 511
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) klinikinis tyrimas kelia minimalią riziką 
ir sudaro minimalią naštą tiriamam 
asmeniui.

e) yra pagrindo tikėtis, kad dalyvaudamas 
klinikiniame tyrime tiriamasis asmuo 
gaus naudos, kuri bus didesnė už riziką, 
arba patirs tik minimalią riziką.

Or. fr

Pagrindimas

Philippe Juvin palankiai vertina reglamento projektu suteikiamą galimybę nukrypti nuo 
reikalavimo gauti išankstinį paciento sutikimą, kai klinikiniai tyrimai atliekami kritinėmis 
situacijomis. Tačiau atrodo, kad nuostata, pagal kurią galimybė atlikti tokius tyrimus 
suteikiama tik tuomet, kai šių tyrimų rizika minimali, yra per daug ribojanti ir tam tikroms 
valstybėms narėms reikštų žingsnį atgal. Praktiškai dėl šios nuostatos nebūtų galima atlikti 
daugelio tyrimų reanimacijos srityje ir novatoriškų produktų tyrimų.

Pakeitimas 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) klinikinis tyrimas kelia minimalią riziką 
ir sudaro minimalią naštą tiriamam 
asmeniui.

e) klinikinis tyrimas kelia minimalią riziką 
ir sudaro minimalią naštą tiriamam 
asmeniu, tačiau tai turėtų būti 
sprendžiama atsižvelgiant į medicininę 
būklę.

Or. fi

Pakeitimas 513
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) klinikinis tyrimas kelia minimalią riziką 
ir sudaro minimalią naštą tiriamam 
asmeniui.

e) etikos komitetas teigiamai vertina tai, 
kad tikimasi tiesioginės klinikinio tyrimo 
naudos pacientui ir kad klinikinis tyrimas 
kelią minimalią riziką ir sudaro minimalią 
naštą tiriamam asmeniui.

Or. en

Pagrindimas

Atsakingas etikos komitetas turėtų įvertinti tiesioginę klinikinio tyrimo naudą pacientui.

Pakeitimas 514
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neveiksnių asmenų ir nepilnamečių 
atveju teisinio atstovo duotas informuoto 

a) neveiksnių asmenų ir nepilnamečių 
atveju teisinio atstovo duotas informuoto 
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asmens sutikimas, nurodytas šio straipsnio 
1 dalyje, turi būti gautas kuo greičiau, o 1 
dalyje nurodyta informacija turi būti kuo 
greičiau pateikiama tiriamajam asmeniui;

asmens sutikimas, nurodytas šio straipsnio 
1 dalyje, turi būti gautas kuo greičiau, o 1 
dalyje nurodytą informaciją tyrėjas arba 
jo atstovas turi kuo greičiau pateikti
tiriamajam asmeniui;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų priminti, kad praktiškai tyrėjas gali pavesti gydytojui, kuris jam atstovauja, 
informuoti tyrimui besirengiantį asmenį arba jo teisinį atstovą ir gauti jo sutikimą. 
Pavyzdžiui, Prancūzijoje tai leidžiama įstatymu.

Pakeitimas 515
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nepažeidžiant šio straipsnio 1 ir 2 
dalių, turi būti laikomasi nacionalinės 
teisės aktų, taikomų neveiksniems ir 
pažeidžiamiems asmenims, taip pat su tuo 
susijusių priemonių.

Or. fr

Pakeitimas 516
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Jeigu pacientas arba prireikus jo 
teisinis atstovas neduoda sutikimo tęsti 
tyrimą, jie informuojami, jog gali 
nesutikti su tuo, kad būtų naudojami prieš 
atsisakant duoti sutikimą surinkti 
duomenys.
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Or. fr

Pagrindimas

Kad būtų užtikrintas tiriamojo asmens saugumas ir duomenų patikimumas, Philippe Juvin 
siūlo įtraukti papildomą nuostatą, pagal kurią tyrėjas arba jo atstovas privalėtų paklausti 
tiriamojo asmens arba prireikus jo atstovo, ar jie neprieštarauja tam, kad būtų naudojami 
duomenys.

Pakeitimas 517
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas apie klinikinio tyrimo pradžią 
ir tiriamųjų asmenų įtraukimo pabaigą

Pranešimas apie klinikinio tyrimo pradžią

Or. en

Pakeitimas 518
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tas pranešimas turi būti pateiktas per 15 
dienų nuo klinikinio tyrimo pradžios toje 
valstybėje narėje.

Tas pranešimas turi būti pateiktas per 30 
dienų nuo klinikinio tyrimo pradžios toje 
valstybėje narėje.

Or. fr

Pakeitimas 519
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Užsakovas praneša kiekvienai valstybei 
narei apie tiriamųjų asmenų įtraukimo į 
klinikinį tyrimą toje valstybėje narėje 
pabaigą per ES portalą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 520
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toks pranešimas pateikiamas per 15 
dienų nuo tiriamųjų asmenų įtraukimo 
pabaigos Pakartotinio įtraukimo atveju 
taikoma šio straipsnio 1 dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 521
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Toks pranešimas pateikiamas per 15 dienų
nuo tiriamųjų asmenų įtraukimo pabaigos. 
Pakartotinio įtraukimo atveju taikoma šio 
straipsnio 1 dalis.

Toks pranešimas pateikiamas per 30 dienų
nuo tiriamųjų asmenų įtraukimo pabaigos. 
Pakartotinio įtraukimo atveju taikoma šio 
straipsnio 1 dalis.

Or. fr

Pakeitimas 522
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prieš pradedant tyrimą, visi klinikiniai 
tyrimai įregistruojami šiame reglamente 
paminėtoje duomenų bazėje. Pateikiama 
informacija apima tiriamųjų asmenų 
įtraukimo pradžios ir pabaigos datą.

Or. en

Pakeitimas 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Klinikinio tyrimo pabaiga, klinikinio 
tyrimo nutraukimas anksčiau

Klinikinio tyrimo pabaiga, klinikinio 
tyrimo nutraukimas anksčiau ir rezultatų 
pateikimas

Or. en

Pagrindimas

Antraštinės dalies išaiškinimas, siekiant pritaikyti jį prie straipsnio turinio.

Pakeitimas 524
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tas pranešimas turi būti pateiktas per 15 
dienų nuo klinikinio tyrimo pabaigos toje 
valstybėje narėje.

Tas pranešimas turi būti pateiktas per 90
dienų nuo klinikinio tyrimo pabaigos toje 
valstybėje narėje.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo metu terminas yra 90 dienų: nėra jokios priežasties sutrumpinti pranešimo apie įprastą 
tyrimo pabaigą terminą, o 15 dienų terminas smarkiai suvaržo užsakovą, jeigu tyrimas 
vykdomas daugelyje valstybių narių.

Pakeitimas 525
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tas pranešimas turi būti pateiktas per 15
dienų nuo klinikinio tyrimo pabaigos.

Tas pranešimas turi būti pateiktas per 90
dienų nuo klinikinio tyrimo pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu terminas yra 90 dienų: nėra jokios priežasties sutrumpinti pranešimo apie įprastą 
tyrimo pabaigą terminą, o 15 dienų terminas smarkiai suvaržo užsakovą, jeigu tyrimas 
vykdomas daugelyje valstybių narių.

Pakeitimas 526
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tas pranešimas turi būti pateiktas per 15 
dienų nuo klinikinio tyrimo pabaigos toje 
valstybėje narėje.

Tas pranešimas turi būti pateiktas per 30 
dienų nuo klinikinio tyrimo pabaigos toje 
valstybėje narėje.

Or. fr

Pakeitimas 527
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Per vienerius metus nuo klinikinio tyrimo 
pabaigos užsakovas pateikia ES duomenų 
bazei klinikinio tyrimo rezultatų santrauką.

Per dvejus metus nuo klinikinio tyrimo 
pabaigos užsakovas pateikia ES duomenų 
bazei klinikinio tyrimo rezultatų santrauką.

Klinikinio tyrimo pabaiga – tai į klinikinį 
tyrimą įtraukto paskutinio paciento 
stebėsenos pabaiga.

Or. fr

Pakeitimas 528
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per vienerius metus nuo klinikinio 
tyrimo pabaigos užsakovas pateikia ES 
duomenų bazei klinikinio tyrimo rezultatų 
santrauką.

3. Per vienus metus nuo klinikinio tyrimo 
pabaigos užsakovas pateikia ES duomenų 
bazei klinikinio tyrimo rezultatų santrauką, 
nepaisant to, ar rezultatai teigiami, 
neigiami ar negalutiniai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įgyti paciento pasitikėjimą, rezultatai turėtų būti viešai paskelbti, nepaisant to, ar jie 
teigiami, neigiami ar negalutiniai.

Pakeitimas 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per vienerius metus nuo klinikinio 
tyrimo pabaigos užsakovas pateikia ES 
duomenų bazei klinikinio tyrimo rezultatų 

3. Per vienus metus nuo klinikinio tyrimo 
pabaigos arba medicininio produkto 
gamybos nutraukimo užsakovas pateikia 
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santrauką. ES duomenų bazei teigiamo ir (arba) 
neigiamo klinikinio tyrimo rezultatų 
santrauką, kaip nurodyta IIIa priede. Iki 
santraukos rezultatų paskelbimo, 
remiantis šios dalies nuostatomis, ji 
prieinama tik kompetentingoms susijusios 
valstybės narės institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Santraukos rezultatų turinys turėtų būti išsamiau pateiktas. Šiam tikslui pasiūlyta priimti 
priedą, kuriame nustatytas pateiktinos santraukos turinys. Taip pat reikėtų išaiškinti, kad tiek 
teigiami, tiek neigiami rezultatai turėtų būti pateikti ir vėliau paskelbti.

Pakeitimas 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per vienerius metus nuo klinikinio 
tyrimo pabaigos užsakovas pateikia ES 
duomenų bazei klinikinio tyrimo rezultatų 
santrauką.

3. Per vienus metus nuo klinikinio tyrimo 
pabaigos užsakovas pateikia ES duomenų 
bazei klinikinio tyrimo, klinikinio tyrimo 
ataskaitos (angl. CSR) ir viso klinikinio
tyrimo duomenų rinkinio rezultatų 
santrauką. Šie elementai viešai prieinami 
ES duomenų bazėje.

Or. en

Pagrindimas

Klinikinių rezultatų kaip neapdorotų klinikinių duomenų ir klinikinių tyrimų ataskaitų (angl. 
CSR) neatskleidimas kenkia mokslinėms žinioms, skatina leidybos šališkumą (neigiami 
rezultatai neskelbiami), netikslias vaistų veiksmingumo sąvokas ir nereikalingą klinikinių 
tyrimų dubliavimą. CSR jau pridedamos prie klinikinių tyrimų ir nėra papildoma 
administracinė našta. CSR nepateikti paciento asmens duomenys (anoniminiai) ir komercinė 
konfidenciali informacija.



PE506.161v01-00 38/75 AM\928647LT.doc

LT

Pakeitimas 531
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per vienerius metus nuo klinikinio 
tyrimo pabaigos užsakovas pateikia ES 
duomenų bazei klinikinio tyrimo rezultatų 
santrauką.

3. Per vienus metus nuo klinikinio tyrimo 
pabaigos užsakovas pateikia ES duomenų 
bazei išsamius šio tyrimo rezultatus – tiek 
teigiamus, tiek neigiamus. Taip pat 
pateikiami atšauktų arba sustabdytų 
klinikinių tyrimų rezultatai; privaloma 
nurodyti tokio atšaukimo ar sustabdymo 
priežastis.

Or. es

Pagrindimas

Svarbu susipažinti su išsamiais klinikinio tyrimo rezultatais. Neigiami arba atšaukti 
klinikiniai tyrimai apima labai naudingą informaciją, ir turi būti suteiktos galimybės su ja 
susipažinti ir ją naudoti.

Pakeitimas 532
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per vienerius metus nuo klinikinio 
tyrimo pabaigos užsakovas pateikia ES 
duomenų bazei klinikinio tyrimo rezultatų 
santrauką.

3. Per vienus metus nuo klinikinio tyrimo 
pabaigos užsakovas pateikia ES duomenų 
bazei ir viešai EudraPharm duomenų 
bazei klinikinio tyrimo rezultatų santrauką.

Or. en

Pagrindimas

Dėl skaidrumo priežasčių turėtų būti nustatytas ir įgyvendintas įpareigojimas paskelbti 
klinikinių tyrimų rezultatus EudraPharm duomenų bazėje.
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Pakeitimas 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per vienerius metus nuo klinikinio 
tyrimo pabaigos užsakovas pateikia ES 
duomenų bazei klinikinio tyrimo rezultatų 
santrauką.

3. Per vienus metus nuo klinikinio tyrimo 
pabaigos užsakovas pateikia ES duomenų 
bazei visus klinikinio tyrimo rezultatus ir 
visus papildomus duomenis kaip visą 
klinikinio tyrimo ataskaitą; visas 
ataskaitas turi būti nesunku surasti.

Or. en

Pagrindimas

Pacientai ir sveiki savanoriai dalyvauja klinikiniuose tyrimuose ir kartais patys pasiryžta 
dideliam pavojui, kad prisidėtų prie mokslo pažangos. Dėl šios priežasties klinikiniuose 
tyrimuose gauti duomenys ir rezultatai priklauso plačiajai visuomenei ir turi būti viešai 
prieinami. Visiškas skaidrumas ir prieiga prie klinikinių tyrimų rezultatų ir duomenų taip pat 
suteiks galimybę nepriklausomiems mokslininkams vykdyti naudingas metaanalizes ir 
atsitiktinius tyrimus.

Pakeitimas 534
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies 1 pastraipoje numatytą 
klinikinio tyrimo rezultatų santrauką 
Komisija skelbia Sąjungos duomenų 
bazėje ir su ja gali susipažinti visuomenė. 
Į santrauką turi būti įtraukti visi 
duomenys, nurodyti šio reglamento IIIa 
priede. Komisija įgaliojama priimti su 
santraukos duomenų pakeitimu susijusius 
deleguotuosius aktus pagal 85 straipsnį.
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Or. fr

Pakeitimas 535
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tačiau tais atvejais, kai dėl mokslinių 
priežasčių neįmanoma pateikti santraukos 
per vienerius metus, rezultatų santrauka 
pateikiama, kai tik ji bus parengta. Šiuo 
atveju protokole nurodoma, kada rezultatai 
bus pateikti kartu su paaiškinimu.

Tačiau tais atvejais, kai dėl mokslinių 
priežasčių neįmanoma pateikti santraukos 
per dvejus metus, rezultatų santrauka 
pateikiama, kai tik ji bus parengta. Šiuo 
atveju protokole nurodoma, kada rezultatai 
bus pateikti kartu su paaiškinimu.

Or. fr

Pakeitimas 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tačiau tais atvejais, kai dėl mokslinių 
priežasčių neįmanoma pateikti santraukos
per vienerius metus, rezultatų santrauka
pateikiama, kai tik ji bus parengta. Šiuo 
atveju protokole nurodoma, kada rezultatai 
bus pateikti kartu su paaiškinimu.

Tačiau tais atvejais, kai dėl pagrįstų 
mokslinių priežasčių neįmanoma per 
vienus metus pateikti visos tyrimo 
ataskaitos su visais rezultatais ir 
papildomais duomenimis, ji pateikiama, 
kai tik ji bus parengta. Šiuo atveju 
protokole nurodoma, kada visa klinikinio 
tyrimo ataskaita su visais rezultatais ir 
papildomais duomenimis bus pateikta
kartu su pagrindimu. Pagrindimas viešai 
prieinamas ES duomenų bazėje.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl skaidrumo priežasčių ir siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą procesu, paaiškinimas 
dėl rezultatų ir papildomų duomenų skelbimo turi būti tinkamai pagrįstas ir užsakovui viešai 
prieinamas ES duomenų bazėje.

Pakeitimas 537
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be šio reglamento 34 straipsnio 3 dalyje ir 
IIIa priede numatytos santraukos, į 
Europos Sąjungos duomenų bazę 
įtraukiama rezultatų, pritaikytų taip, kad 
juos gerai suprastų su medicina nesusijęs
asmuo, santrauka.

Or. fr

Pakeitimas 538
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei užsakovas nesilaiko 3 dalyje nurodyto 
įpareigojimo, susijusi valstybė narė skiria 
jam finansinę baudą. Komisija valstybei 
narei nustato gaires dėl nuoseklaus tokių 
finansinių baudų taikymo.

Or. en

Pakeitimas 539
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Cristian Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant apsaugoti asmens duomenis ir 
komercinę konfidencialią informaciją ir 
laikytis 78 straipsnio 3 dalies nuostatų, po 
30 dienų po prekybos leidimo arba 
produkto gamybos nutraukimo atveju 
praėjus vieniems metams nuo klinikinio 
tyrimo pabaigos, viešai skelbiami 
klinikinio tyrimo, kuriuo siekiama gauti 
prekybos leidimą, rezultatai;

Or. en

Pagrindimas

Klinikinių tyrimų rezultatai turėtų būti laiku paskelbti. Turėtų būti leidžiama viešai paskelbti 
klinikinio tyrimo visuomenės, pacientų ir mokslininkų informaciją nepažeidžiant Europos 
medicininių mokslinių tyrimų konkurencingumo. Šių rezultatų paskelbimo laikotarpis svarbus, 
kad būtų išvengta bet kokios nesąžiningos konkurencijos, kuria būtų pažeistas Europos 
medicininių mokslinių tyrimų konkurencingumas.

Pakeitimas 540
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies 2a ir 2 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vaistai, kuriems suteiktas prekybos 
leidimas arba su kuriais susijęs sprendimo 
priėmimo procesas dėl prekybos leidimo 
baigtas, užsakovas ES duomenų bazei
pateikia klinikinio tyrimo ataskaitą.
Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra, pagal 85 straipsnį turi teisę 
priimti deleguotuosius aktus, atsižvelgiant 
į viešąją prieigą prie klinikinių tyrimų 
duomenis ir kitus susijusius klinikinio 
tyrimo duomenis, kad būtų nustatytos 
veiksmų, klinikinių duomenų formatų ir 
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gerosios analizės patirties taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Nuo 2010 m. lapkričio mėn. laikantis galiojančių ES teisės aktų dėl galimybės visuomenei 
susipažinti, Europos vaistų agentūros paskelbė daugiau kaip 1,5 mln. puslapių klinikinių 
tyrimų duomenų, susijusių su saugos užklausomis, ir dabar rengiasi aktyviai skelbti klinikinio 
vaistų tyrimo duomenis, kai tik bus baigtas sprendimo priėmimo procesas dėl prašymo dėl 
Europos prekybos leidimo. Todėl bendradarbiaujant su Agentūra turėtų būti priimtos tolesnės 
nuostatos dėl klinikinių tyrimų duomenų paskelbimo, kai tik produktui bus suteiktas prekybos 
leidimas.

Pakeitimas 541
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu užsakovas nesilaiko 3 dalyje 
nurodyto įpareigojimo ir jeigu susijusi 
valstybė portale narė nepateikia 
numatomo ir tinkamo pagrindimo, 
susijusi valstybė narė skiria finansinę 
baudą.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti atvejų, kai yra tinkamas ir priimtinas pagrindimas; turėtų būti bent suteikta 
galimybė jį apsvarstyti prieš skiriant finansines baudas. Mūsų manymu, tokie atvejai būtų 
išskirtiniai, užsakovas gali susisiekti su pranešėju, kad patikrintų, ar pagrindimas tinkamas. 
Tokias išimtis galima papildomai aptarti valstybių narių susitikime, kad būtų pasiektas 
nuoseklumas.

Pakeitimas 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei užsakovas nesilaiko 3 dalyje 
nurodyto įsipareigojimo, susijusiose 
valstybėse narėse taikomos suderintos 
baudos. Už pirmąsias 30 reikalavimų 
nesilaikymo dienų skiriama 7 000 EUR 
bauda, ir iki 7 000 EUR skiriama už 
kiekvieną papildomą uždelstą dieną, kol 
reikalavimai įvykdomi.

Or. en

Pagrindimas

Baudų sistemą valstybėms narėms suteiktų įgyvendinimo priemonę, kad būtų užtikrinta, kad 
užsakovai laikytųsi įpareigojimo viešai skelbti rezultatus. JAV taip pat turi baudų sistemą 
(10 000 USD per pirmąsias 30 dienų ir 10 000 už kiekvieną papildomą uždelstą dieną).

Pakeitimas 543
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiame reglamente, jei sustabdytas arba 
laikinai sustabdytas klinikinis tyrimas nėra 
atliekamas iš naujo, užsakovo sprendimo 
nepradėti klinikinio tyrimo iš naujo data 
laikoma klinikinio tyrimo pabaiga. 
Išankstinio klinikinio tyrimo nutraukimo 
atveju ankstesnio nutraukimo data laikoma 
klinikinio tyrimo pabaigos data.

4. Šiame reglamente, jei sustabdytas arba 
laikinai sustabdytas klinikinis tyrimas nėra 
atliekamas iš naujo, užsakovo sprendimo 
nepradėti klinikinio tyrimo iš naujo data, 
pratęsta tiek, kiek trunka tiriamųjų 
asmenų stebėsena (šis laikas numatomas 
protokole), laikoma klinikinio tyrimo 
pabaiga. Išankstinio klinikinio tyrimo 
nutraukimo atveju ankstesnio nutraukimo
data laikoma klinikinio tyrimo pabaigos 
data.

Or. fr

Pakeitimas 544
Petru Constantin Luhan
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Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiame reglamente, jei sustabdytas arba 
laikinai sustabdytas klinikinis tyrimas nėra 
atliekamas iš naujo, užsakovo sprendimo 
nepradėti klinikinio tyrimo iš naujo data 
laikoma klinikinio tyrimo pabaiga. 
Išankstinio klinikinio tyrimo nutraukimo 
atveju ankstesnio nutraukimo data laikoma 
klinikinio tyrimo pabaigos data.

4. Šiame reglamente, jei sustabdytas arba 
laikinai sustabdytas klinikinis tyrimas nėra 
atliekamas iš naujo, užsakovo sprendimo 
nepradėti klinikinio tyrimo iš naujo data 
laikoma klinikinio tyrimo pabaiga. 
Išankstinio klinikinio tyrimo nutraukimo 
atveju ankstesnio nutraukimo data laikoma 
klinikinio tyrimo pabaigos data. Po 
12 mėn. trunkančio laikino sustabdymo ir 
susijusiai valstybei narei nesuteikus 
tinkamo numatomo pagrindimo, net ne 
visi klinikinio tyrimo duomenys turi būti 
pateikti ES duomenų bazei. Ankstyvo 
klinikinio tyrimo nutraukimo priežastys 
paskelbiamos ES duomenų bazėje.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti atvejų, kai yra tinkamas ir priimtinas pagrindimas; turėtų būti bent suteikta 
galimybė jį apsvarstyti prieš skiriant finansines baudas. Pavyzdys: vaistų trūkumas kai 
kuriose valstybėse narėse, kaip neseniai ES taip nutiko su Caelix, tai kuriuos tyrimus iš tiesų 
reikėjo nutraukti, tačiau kai kuriuos saugu buvo sustabdyti ir vėl pradėti praėjus daugiau kaip 
12 mėn.

Pakeitimas 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus pagal 
85 straipsnį siekiant iš dalies keisti III
a priedą, kad būtų galima juos suderinti 
su mokslo pažanga arba atsižvelgti į 
pasaulinės reguliavimo sistemos pokyčius.
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Or. en

Pagrindimas

Reikia lankstumo, siekiant suderinti rezultatų santraukos turinį su mokslo pažanga arba 
atsižvelgti į pasaulinės reguliavimo sistemos pokyčius.

Pakeitimas 546
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Europos vaistų agentūra, įsteigta 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004, (toliau –
Agentūra) sukuria ir prižiūri elektroninę 
duomenų bazę 38 ir 39 straipsniuose 
numatytiems pranešimams teikti.

Europos vaistų agentūra, įsteigta 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004, (toliau –
Agentūra), sukuria ir prižiūri elektroninę 
duomenų bazę 38, 39 ir 41 straipsniuose 
numatytiems pranešimams teikti.

Or. fr

Pakeitimas 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Europos vaistų agentūra, įsteigta 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004, (toliau –
Agentūra) sukuria ir prižiūri elektroninę 
duomenų bazę 38 ir 39 straipsniuose 
numatytiems pranešimams teikti.

Europos vaistų agentūra, įsteigta 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004, (toliau –
Agentūra) sukuria ir prižiūri elektroninę 
duomenų bazę 38 ir 39 straipsniuose 
numatytiems pranešimams teikti. Ši 
elektroninė duomenų bazė yra duomenų 
bazės, nurodytos Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 25 straipsnyje, modulis.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas, kad duomenų bazė, apie kurią yra kalbama, yra EUdraVigilence ir kad tai 
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nėra nauja duomenų bazė. Šiame Reglamente reikia remtis esamomis priemonėmis.

Pakeitimas 548
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Europos vaistų agentūra, įsteigta 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004, (toliau –
Agentūra) sukuria ir prižiūri elektroninę 
duomenų bazę 38 ir 39 straipsniuose 
numatytiems pranešimams teikti.

Europos vaistų agentūra, įsteigta 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004, (toliau –
Agentūra) sukuria ir prižiūri elektroninę 
duomenų bazę 38 ir 39 straipsniuose 
numatytiems pranešimams kurie bus viešai 
prieinami, teikti.

Or. en

Pagrindimas

Saugos duomenų skaidrumas labai svarbus ankstyvo signalų aptikimo reikmėms.

Pakeitimas 549
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tyrėjas nedelsdamas praneša apie 
sunkius padarinius sukėlusius 
nepageidaujamus reiškinius užsakovui, 
išskyrus atvejus, kai protokole numatyta 
tam tikrų nepageidaujamų reiškinių, o 
atskaitomybės nereikalaujama. Tyrėjas 
registruoja visus sunkius padarinius 
sukėlusius nepageidaujamus reiškinius. Jei 
būtina, tyrėjas turi pateikti tolesnių 
veiksmų ataskaitą užsakovui.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr
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Pagrindimas

Vertimo klaida verčiant iš anglų į prancūzų kalbą.

Pakeitimas 550
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tyrėjas nedelsdamas praneša apie 
sunkius padarinius sukėlusius 
nepageidaujamus reiškinius užsakovui, 
išskyrus atvejus, kai protokole numatyta 
tam tikrų nepageidaujamų reiškinių, o 
atskaitomybės nereikalaujama. Tyrėjas 
registruoja visus sunkius padarinius 
sukėlusius nepageidaujamus reiškinius. Jei 
būtina, tyrėjas turi pateikti tolesnių 
veiksmų ataskaitą užsakovui.

2. Tyrėjas nedelsdamas praneša apie 
sunkius padarinius sukėlusius 
nepageidaujamus reiškinius užsakovui.
Tyrėjas registruoja visus sunkius 
padarinius sukėlusius nepageidaujamus 
reiškinius. Užsakovas šių įrašų kopijas per 
ES portalą teikia ES duomenų bazei.
Tyrėjas siunčia tolesnių veiksmų ataskaitą 
užsakovui, o užsakovas kuo greičiau 
pateikia išsamią tolesnių veiksmų 
ataskaitą ES duomenų bazei. 

Or. en

Pagrindimas

Ataskaitos apie rimtus neigiamus įvykius turi būti aiškus įsipareigojimas, kaip ir tikslių ir 
visiškai išsamių ataskaitų apie neigiamus įvykius teikimas laiku į ES duomenų bazę.

Pakeitimas 551
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tyrėjas nedelsdamas praneša apie 
sunkius padarinius sukėlusius 
nepageidaujamus reiškinius užsakovui, 
išskyrus atvejus, kai protokole numatyta 
tam tikrų nepageidaujamų reiškinių, o 
atskaitomybės nereikalaujama. Tyrėjas 
registruoja visus sunkius padarinius 

2. Tyrėjas kuo greičiau ir be nereikalingo 
delsimo praneša apie sunkius padarinius 
sukėlusius nepageidaujamus reiškinius 
užsakovui, išskyrus atvejus, kai protokole 
numatyta tam tikrų nepageidaujamų 
reiškinių, o atskaitomybės nereikalaujama. 
Tyrėjas registruoja visus sunkius 
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sukėlusius nepageidaujamus reiškinius. Jei 
būtina, tyrėjas turi pateikti tolesnių 
veiksmų ataskaitą užsakovui.

padarinius sukėlusius nepageidaujamus 
reiškinius. Jei būtina, tyrėjas turi pateikti 
tolesnių veiksmų ataskaitą užsakovui.

Or. en

Pakeitimas 552
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atliekant mažos ir vidutinės rizikos 
klinikinius tyrimus, kuriuose naudojamos 
paskelbtais duomenimis ar vartojimo 
rekomendacijomis pagrįsto gydymo 
schemos, protokole gali būti nurodyta, 
kad reikia taikyti įprastines budrumo 
taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 553
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užsakovas nedelsdamas elektroniniu 
būdu į nurodytą 36 straipsnyje elektroninę 
duomenų bazę perduoda visą atitinkamą 
informaciją apie įtariamas netikėtas 
sunkius padarinius sukėlusias 
nepageidaujamas reakcijas į tiriamuosius 
vaistus, jeigu įtariamos netikėtos sunkius 
padarinius sukėlusios nepageidaujamos 
reakcijos pasireiškė atliekant klinikinį 
tyrimą, vykdomą užsakovo, arba 
pasireiškė atliekant klinikinį tyrimą, 
susijusį su užsakovu.

1. Užsakovas, laikydamasis III priede 
nurodytų terminų, elektroniniu būdu į 
nurodytą 36 straipsnyje elektroninę 
duomenų bazę perduoda visą atitinkamą 
informaciją apie įtariamas netikėtas 
sunkius padarinius sukėlusias 
nepageidaujamas reakcijas į tiriamuosius 
vaistus, jeigu įtariamos netikėtos sunkius 
padarinius sukėlusios nepageidaujamos 
reakcijos pasireiškė atliekant klinikinį 
tyrimą, vykdomą šio užsakovo arba kito 
užsakovo, kuris yra arba tos pačios 
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patronuojančiosios bendrovės dalis, arba 
su kuriuo šis užsakovas kartu kuria vaistą 
pagal oficialų susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Teksto išaiškinimas, kadangi formuluotė „klinikinį tyrimą, susijusį su užsakovu“ yra pernelyg 
neaiški.

Pakeitimas 554
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užsakovas nedelsdamas elektroniniu 
būdu į nurodytą 36 straipsnyje elektroninę 
duomenų bazę perduoda visą atitinkamą 
informaciją apie įtariamas netikėtas 
sunkius padarinius sukėlusias 
nepageidaujamas reakcijas į tiriamuosius 
vaistus, jeigu įtariamos netikėtos sunkius 
padarinius sukėlusios nepageidaujamos 
reakcijos pasireiškė atliekant klinikinį 
tyrimą, vykdomą užsakovo, arba pasireiškė 
atliekant klinikinį tyrimą, susijusį su 
užsakovu.

1. Užsakovas nedelsdamas elektroniniu 
būdu į nurodytą 36 straipsnyje elektroninę 
duomenų bazę perduoda visą atitinkamą 
informaciją apie įtariamas netikėtas 
sunkius padarinius sukėlusias 
nepageidaujamas reakcijas į tiriamuosius 
vaistus, jeigu įtariamos netikėtos sunkius 
padarinius sukėlusios nepageidaujamos 
reakcijos pasireiškė atliekant klinikinį 
tyrimą, vykdomą užsakovo, arba pasireiškė 
laikantis III priedo 2.4 ir 2.5 punktuose 
nurodytų terminų atliekant klinikinį 
tyrimą, susijusį su užsakovu.

Or. en

Pakeitimas 555
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užsakovas nedelsdamas elektroniniu 1. Užsakovas, laikydamasis III priedo 2.4 
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būdu į nurodytą 36 straipsnyje elektroninę 
duomenų bazę perduoda visą atitinkamą 
informaciją apie įtariamas netikėtas 
sunkius padarinius sukėlusias 
nepageidaujamas reakcijas į tiriamuosius 
vaistus, jeigu įtariamos netikėtos sunkius 
padarinius sukėlusios nepageidaujamos 
reakcijos pasireiškė atliekant klinikinį 
tyrimą, vykdomą užsakovo, arba 
pasireiškė atliekant klinikinį tyrimą, 
susijusį su užsakovu.

ir 2.5 punktuose nurodytų terminų,
elektroniniu būdu į nurodytą 36 straipsnyje 
elektroninę duomenų bazę perduoda visą 
atitinkamą informaciją apie įtariamas 
netikėtas sunkius padarinius sukėlusias 
nepageidaujamas reakcijas į tiriamuosius 
vaistus, jeigu įtariamos netikėtos sunkius 
padarinius sukėlusios nepageidaujamos 
reakcijos pasireiškė atliekant klinikinį 
tyrimą, vykdomą užsakovo, arba pasireiškė 
atliekant klinikinį tyrimą, susijusį su 
užsakovu.

Or. en

Pakeitimas 556
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užsakovas nedelsdamas elektroniniu 
būdu į nurodytą 36 straipsnyje elektroninę 
duomenų bazę perduoda visą atitinkamą 
informaciją apie įtariamas netikėtas 
sunkius padarinius sukėlusias 
nepageidaujamas reakcijas į tiriamuosius 
vaistus, jeigu įtariamos netikėtos sunkius 
padarinius sukėlusios nepageidaujamos 
reakcijos pasireiškė atliekant klinikinį 
tyrimą, vykdomą užsakovo, arba pasireiškė
atliekant klinikinį tyrimą, susijusį su 
užsakovu.

1. Užsakovas nedelsdamas elektroniniu 
būdu į nurodytą 36 straipsnyje elektroninę 
duomenų bazę perduoda visą atitinkamą 
informaciją apie įtariamas netikėtas 
sunkius padarinius sukėlusias 
nepageidaujamas reakcijas į tiriamuosius ir 
pagalbinius vaistus, jeigu įtariamos 
netikėtos sunkius padarinius sukėlusios 
nepageidaujamos reakcijos pasireiškė 
atliekant klinikinį tyrimą, vykdomą 
užsakovo, arba pasireiškė atliekant 
klinikinį tyrimą, susijusį su užsakovu.

Or. fr

Pakeitimas 557
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustatant pranešimų teikimo laikotarpį 
atsižvelgiama į reakcijos stiprumą. Kai 
būtina užtikrinti pranešimų teikimą laiku, 
užsakovas gali pateikti pradinį neišsamų 
pranešimą, o vėliau – išsamų pranešimą.

2. Nustatant pranešimų teikimo laikotarpį 
atsižvelgiama į reakcijos padarinių svarbą. 
Kai būtina užtikrinti, kad pranešimai būtų 
teikiami laiku, užsakovas gali pateikti 
pradinį neišsamų pranešimą, o vėliau –
išsamų pranešimą.

Or. en

Pakeitimas 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustatant pranešimų teikimo laikotarpį 
atsižvelgiama į reakcijos stiprumą. Kai 
būtina užtikrinti pranešimų teikimą laiku, 
užsakovas gali pateikti pradinį neišsamų 
pranešimą, o vėliau – išsamų pranešimą.

2. Nustatant pranešimų teikimo laikotarpį 
atsižvelgiama į reakcijos padarinių svarbą. 
Kai būtina užtikrinti, kad pranešimai būtų 
teikiami laiku, užsakovas gali pateikti 
pradinį neišsamų pranešimą, o vėliau –
išsamų pranešimą.

Or. en

Pagrindimas

Teisinių formuluočių suderinimas su ES farmakologinio budrumo teisės aktais.

Pakeitimas 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei užsakovas, pristigęs išteklių, neturi 
galimybės pateikti pranešimo elektroninei 

Išbraukta.
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duomenų bazei, nurodytai 36 straipsnyje, 
jis apie reakciją gali pranešti valstybei 
narei, kurioje įvyko įtariama netikėta 
sunkius padarinius sukėlusi 
nepageidaujama reakcija. Ta valstybė 
narė praneša apie įtariamą netikėtą 
sunkius padarinius sukėlusią 
nepageidaujamą reakciją pagal 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Ataskaitą dėl rimto neigiamo poveikio reikėtų pateikti tik vienoje vietoje, kad visa informacija 
apie rimtą neigiamą poveikį būtų surinkta toje pačioje vietoje.

Pakeitimas 560
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei užsakovas, pristigęs išteklių, neturi 
galimybės pateikti pranešimo elektroninei 
duomenų bazei, nurodytai 36 straipsnyje, 
jis apie reakciją gali pranešti valstybei 
narei, kurioje įvyko įtariama netikėta 
sunkius padarinius sukėlusi 
nepageidaujama reakcija. Ta valstybė narė 
praneša apie įtariamą netikėtą sunkius 
padarinius sukėlusią nepageidaujamą 
reakciją pagal 1 dalį.

3. Jei užsakovas, dėl tyrimo ne pelno 
pobūdžio pristigęs išteklių, neturi 
galimybės pateikti pranešimo elektroninei 
duomenų bazei, nurodytai 36 straipsnyje, 
jis apie reakciją gali pranešti valstybei 
narei, kurioje įvyko įtariama netikėta 
sunkius padarinius sukėlusi 
nepageidaujama reakcija. Ta valstybė narė 
praneša apie įtariamą netikėtą sunkius 
padarinius sukėlusią nepageidaujamą 
reakciją pagal 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių parama turi būti skirta tik ne pelno organizacijoms. Komerciniams 
užsakovams šios išmokos neturėtų būti mokamos.
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Pakeitimas 561
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl neregistruotų tiriamųjų vaistų, 
išskyrus placebą, ir registruotų tiriamųjų 
vaistų, kurie pagal protokolą nėra 
vartojami laikantis rinkodaros leidimo 
sąlygų, užsakovas kasmet elektroniniu 
būdu Agentūrai pateikia kiekvieno 
tiriamojo vaisto, naudoto atliekant 
klinikinį tyrimą, kurio užsakovu jis buvo, 
saugumo ataskaitą.

1. Užsakovas kasmet elektroniniu būdu 
Agentūrai pateikia kiekvieno tiriamojo 
vaisto ar visų tiriamųjų vaistų, naudotų
atliekant klinikinį tyrimą, kurio užsakovu 
jis buvo, saugumo ataskaitą, jeigu 
klinikinis tyrimas susijęs su registruotais 
vaistais, kurie išbandyti taikant jų 
rinkodaros leidimuose nenumatytas 
gydymo schemas ir nepagrįsti 
duomenimis ar rekomendacijomis, ir jeigu 
klinikinio tyrimo rizika labai didelė.

Or. fr

Pakeitimas 562
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl neregistruotų tiriamųjų vaistų,
išskyrus placebą, ir registruotų tiriamųjų 
vaistų, kurie pagal protokolą nėra 
vartojami laikantis rinkodaros leidimo 
sąlygų, užsakovas kasmet elektroniniu 
būdu Agentūrai pateikia kiekvieno 
tiriamojo vaisto, naudoto atliekant klinikinį 
tyrimą, kurio užsakovu jis buvo, saugumo 
ataskaitą.

1. Klinikiniams tyrimams, išskyrus 
nedidelės rizikos ir vidutinės rizikos 
tyrimus, kuriems naudojami gydymo 
režimai, pagrįsti paskelbtais įrodymais ir 
(arba) standartinėmis gydymo gairėmis, 
užsakovas kasmet elektroniniu būdu 
Agentūrai pateikia kiekvieno tiriamojo 
vaisto, naudoto atliekant klinikinį tyrimą, 
kurio užsakovu jis buvo, saugumo ataskaitą

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinimas, pasinaudojant mažos ir vidutinės rizikos tyrimo apibrėžtimi.

Pakeitimas 563
Riikka Manner
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl neregistruotų tiriamųjų vaistų, 
išskyrus placebą, ir registruotų tiriamųjų 
vaistų, kurie pagal protokolą nėra 
vartojami laikantis rinkodaros leidimo 
sąlygų, užsakovas kasmet elektroniniu 
būdu Agentūrai pateikia kiekvieno 
tiriamojo vaisto, naudoto atliekant klinikinį 
tyrimą, kurio užsakovu jis buvo, saugumo 
ataskaitą.

1. Dėl neregistruotų tiriamųjų vaistų, 
išskyrus placebą, ir registruotų tiriamųjų 
vaistų, kurie pagal protokolą nėra 
vartojami laikantis rinkodaros leidimo 
sąlygų, išskyrus atvejus, kai tyrimas 
skirtas mažos intervencijos tyrimui, ir jie 
nėra naudojami įprastoje klinikinėje 
praktikoje, užsakovas kasmet elektroniniu 
būdu Agentūrai pateikia kiekvieno 
tiriamojo vaisto, naudoto atliekant klinikinį 
tyrimą, kurio užsakovu jis buvo, saugumo 
ataskaitą.

Or. fi

Pakeitimas 564
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu užsakovas negali susipažinti su 
tam tikra informacija ir todėl negali 
pateikti išsamios ataskaitos, tai nurodoma 
ataskaitoje.
Klinikinio tyrimo, kuriame siekiama ištirti 
daugiau nei vieną tiriamąjį vaistą, atveju 
užsakovas gali pateikti vieną bendrą 
saugos ataskaitą apie visus tyrime 
naudojamus tiriamuosius vaistus. 
Užsakovas ataskaitoje gali nurodyti šio 
sprendimo priežastis.

Or. en
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Pakeitimas 565
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta prievolė 
pradedama taikyti gavus pirmą leidimą 
atlikti klinikinį tyrimą pagal šį reglamentą. 
Ji baigiasi tada, kai baigiasi paskutinis 
užsakovo vykdomas klinikinis tyrimas su 
tiriamuoju vaistu.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta prievolė 
konkrečiam užsakovui pradedama taikyti 
tam užsakovui gavus pirmą leidimą atlikti 
klinikinį tyrimą pagal šį reglamentą. Ji 
baigiasi tada, kai baigiasi paskutinis 
užsakovo vykdomas klinikinis tyrimas su 
tiriamuoju vaistu. Įpareigojimas teikti 
metines ataskaitas netaikomas, jei 
užsakovas tuo metu nevykdo jokių 
tiriamojo vaisto klinikinių tyrimų.

Or. en

Pakeitimas 566
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 a straipsnis
Pranešimas apie leidžiamų medicininių 

produktų veiksmingumo defektą
Dėl leidžiamų medicininių produktų, 
kurie, remiantis protokolu, vartojami 
atsižvelgiant į prekybos leidimą, tyrėjas 
turėtų pranešti užsakovui ir Agentūrai
apie pastebėtus veiksmingumo defektus, 
susijusius su tiriamaisiais medicininiais 
produktais.

Or. en

Pagrindimas

Leidžiamų medicininių produktų veiksmingumo defektas galėtų kelti didelę riziką paciento 
saugumui ir turėtų būti įtrauktas į įpareigojimą apie tai pranešti pagal šio reglamento VII 
skyrių.
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Pakeitimas 567
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra elektroniniu būdu persiunčia 
atitinkamoms valstybėms narėms 
informaciją, pateiktą pagal 38 ir 39 
straipsnius.

1. Agentūra elektroniniu būdu persiunčia 
atitinkamoms valstybėms narėms 
informaciją, pateiktą pagal 38, 39 ir 39 a
straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 568
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra elektroniniu būdu persiunčia 
atitinkamoms valstybėms narėms 
informaciją, pateiktą pagal 38 ir 39 
straipsnius.

1. Agentūra elektroniniu būdu persiunčia 
atitinkamoms valstybėms narėms 
informaciją, pateiktą pagal 38, 39 ir 41
straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 569
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės bendradarbiauja, 
vertindamos informaciją, pateiktą pagal 38 
ir 39 straipsnius.

2. Valstybės narės bendradarbiauja, 
vertindamos informaciją, pateiktą pagal 38,
39 ir 41 straipsnius.
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Or. en

Pakeitimas 570
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atsakingas etikos komitetas turi 
dalyvauti informacijos vertinimo procese.

Or. en

Pakeitimas 571
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Užsakovo metinė ataskaita, teikiama 
rinkodaros leidimo turėtojui

Užsakovo metinė ataskaita, teikiama 
Agentūrai

Or. fr

Pakeitimas 572
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei tai registruoti vaistai, kurie pagal 
protokolą vartojami laikantis rinkodaros 
leidimo sąlygų, užsakovas kasmet 

1. Jei tai registruoti vaistai, kurie pagal 
protokolą vartojami laikantis rinkodaros 
leidimo sąlygų, užsakovas kasmet 
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informuoja rinkodaros leidimo turėtoją 
apie visas įtariamas sunkius padarinius 
sukėlusias nepageidaujamas reakcijas.

informuoja Agentūrą apie visas įtariamas 
sunkius padarinius sukėlusias
nepageidaujamas reakcijas.

Or. fr

Pakeitimas 573
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei tai registruoti vaistai, kurie pagal 
protokolą vartojami laikantis rinkodaros 
leidimo sąlygų, užsakovas kasmet 
informuoja rinkodaros leidimo turėtoją 
apie visas įtariamas sunkius padarinius 
sukėlusias nepageidaujamas reakcijas.

1. Jei tai registruoti vaistai, kurie pagal 
protokolą vartojami laikantis rinkodaros 
leidimo sąlygų, užsakovas be Direktyvoje 
2001/83/EB ir Reglamente (EB) 
Nr. 726/2004 nustatyto saugumo 
pranešimo dėl leidžiamų medicininių 
produktų įpareigojimo bent kasmet 
informuoja rinkodaros leidimo turėtoją 
apie visas įtariamas sunkius padarinius 
sukėlusias nepageidaujamas reakcijas

Or. en

Pagrindimas

Pranešimas apie įtariamas rimtas neigiamas reakcijas turėtų būti supaprastintas pagal jau 
galiojančius farmakologinio budrumo teisės aktų parduodamų produktų reikalavimus.

Pakeitimas 574
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Saugumo pranešimai dėl pagalbinių vaistų 
teikiami pagal Direktyvos 2001/83/EB 3 
skyrių.

Saugumo pranešimai dėl pagalbinių vaistų 
tyrėjo teikiami pagal Direktyvą 
2001/83/ES.
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Or. en

Pagrindimas

Pranešimas apie įtariamas rimtas neigiamas reakcijas turėtų būti supaprastintas pagal jau 
galiojančius farmakologinio budrumo teisės aktų parduodamų produktų reikalavimus.

Pakeitimas 575
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugumo pranešimai dėl pagalbinių vaistų 
teikiami pagal Direktyvos 2001/83/EB 3 
skyrių.

Saugumo pranešimai dėl pagalbinių vaistų 
teikiami pagal Direktyvos 2001/83/EB, iš 
dalies pakeistos Direktyva 2012/84/ES, 3 
skyrių.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų pakeisti nuorodą į direktyvą. Iš tikrųjų Direktyva 2010/84/ES, kuri įsigaliojo 2011 m. 
sausio mėn., iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/83/EB nuostatos, susijusios su 
farmakologiniu budrumu.

Pakeitimas 576
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Nepažeidžiant Sąjungos teisės aktų ir 
specialių Komisijos gairių, užsakovas ir 
tyrėjas, rengdami protokolą ir taikydami šį 
reglamentą bei protokolą, atsižvelgia į
kokybės standartus, nustatytus išsamiose
tarptautinės konferencijos dėl žmonėms 
skirtų vaistų registracijos techninių 
reikalavimų (ICH) tarptautinėse gairėse

Nepažeidžiant Sąjungos teisės aktų ir 
specialių Komisijos gairių, užsakovas ir 
tyrėjas, rengdami protokolą ir vykdydami 
klinikinį tyrimą pagal reglamentą bei 
protokolą, atsižvelgia į tarptautinės 
konferencijos dėl žmonėms skirtų vaistų 
registracijos techninių reikalavimų (ICH) 
tarptautines gaires dėl gerosios klinikinės 
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dėl gerosios klinikinės praktikos. praktikos, kaip nurodyta [xxx] priede.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant tyrimą vis dar reikia atsižvelgti į gerąją klinikinę praktiką.

Pakeitimas 577
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija viešai skelbia išsamias gerosios 
klinikinės praktikos tarptautines gaires, 
nurodytas antrojoje dalyje.

Komisija šio reglamento [xxx] priede 
viešai skelbia išsamias gerosios klinikinės 
praktikos tarptautines gaires, nurodytas 
antrojoje dalyje ir reguliariai jas atnaujina

Or. en

Pakeitimas 578
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Stebėsena Rizikos vertinimas, kokybės valdymas ir 
stebėsena

Or. en

Pakeitimas 579
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Užsakovas tinkamai stebi klinikinio 
tyrimo atlikimą. Stebėsenos mastą ir 
pobūdį nustato užsakovas, remdamasis 
visomis klinikinio vaistų tyrimo 
charakteristikomis, įskaitant toliau 
išvardytąsias:

Užsakovas tinkamai stebi klinikinio tyrimo 
atlikimą. Stebėsenos mastą ir pobūdį 
nustato užsakovas, remdamasis klinikinio 
tyrimo rizikos vertinimu, apimančiu visus 
rizikos determinantus (tiriamojo asmens 
riziką, tiriamojo asmens saugumą ir 
neliečiamumą, duomenų kokybės ir 
rezultatų patikimumo riziką). Rizikos 
vertinimu nustatomas kokybės valdymas 
ir tyrimo stebėsena, atsižvelgiant į toliau 
išvardytas charakteristikas:

Or. en

Pagrindimas

Konkretaus tyrimo rizikos vertinimu, apimančiu visą rizikos determinantų spektrą (įskaitant 
riziką, susijusią su diagnostikos procedūromis), nustatomas tyrimo kokybės valdymas, 
įskaitant stebėsenos strategiją.

Pakeitimas 580
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Užsakovas tinkamai stebi klinikinio 
tyrimo atlikimą. Stebėsenos mastą ir 
pobūdį nustato užsakovas, remdamasis 
visomis klinikinio vaistų tyrimo 
charakteristikomis, įskaitant toliau
išvardytąsias:

Užsakovas tinkamai stebi klinikinio tyrimo 
atlikimą. Stebėsenos mastas ir pobūdis
nustatomas atsižvelgiant į gerosios 
klinikinės patirties gaires, taip pat turėtų 
būti atsižvelgiama į toliau išvardytas 
charakteristikas:

Or. en

Pagrindimas

Stebėsenos nuostatos jau buvo nustatytos tarptautiniu gerosios klinikinės praktikos lygmeniu.
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Pakeitimas 581
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar klinikinis tyrimas yra mažos 
intervencijos klinikinis tyrimas;

a) ar klinikinis tyrimas yra vidutinės ar 
nedidelės rizikos klinikinis tyrimas;

Or. en

Pakeitimas 582
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) intervencijos nuokrypio nuo įprastos 
klinikinės praktikos laipsnis.

c) diagnostinių procedūrų nuokrypio nuo 
įprastos klinikinės praktikos laipsnis.

Or. en

Pakeitimas 583
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiti asmenys, dalyvaujantys atliekant 
klinikinį tyrimą, turi būti tinkamo 
išsilavinimo, apmokyti ir turintys patirties, 
kad galėtų vykdyti savo užduotis.

Kiti asmenys, dalyvaujantys atliekant 
klinikinį tyrimą ir jį stebint, turi būti 
tinkamo išsilavinimo, apmokyti ir turintys 
patirties, kad galėtų vykdyti savo užduotis.

Or. fr

Pakeitimas 584
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
46 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46a straipsnis
Geriausia turima pripažinta intervencija

Visos naujos intervencijos turi būti 
patikrintos, atsižvelgiant į geriausią 
turimą pripažintą intervenciją, išskyrus 
šiais atvejais:
a) priimtina skirti placebą arba neskirti 
jokio gydymo, jei atliekamų tyrimų atveju 
nėra patvirtintos intervencijos priemonės; 
arba
b) dėl įtikinamų ir moksliškai pagrįstų 
metodinių priežasčių norint nustatyti 
intervencijos priemonės veiksmingumą 
arba saugumą būtina skirti placebą ir 
pacientams, kuriems skiriamas placebas 
arba neskiriamas joks gydymas, nekyla 
rimtos arba nepataisomos žalos pavojus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti klinikinių tyrimų tiriamųjų asmenų žmogaus teises ir žmogaus orumą, 
biologijos ir medicinos srityse naudojamas placebas arba neskiriamas joks gydymas turi būti 
taikomas itin atsargiai, kaip nurodyta 2008 m. Helsinkio deklaracijos 32 straipsnyje.

Pakeitimas 585
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Vaistų atsekamumas, saugojimas, 
naikinimas ir grąžinimas

Tiriamųjų vaistų gavimas, atsekamumas, 
saugojimas, dalijimas, naikinimas ir 
grąžinimas
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Or. fr

Pakeitimas 586
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tiriamieji vaistai turi būti atsekami, 
saugomi, naikinami ir grąžinami tinkamai 
ir proporcingai siekiant užtikrinti tiriamų 
asmenų saugą ir duomenų, gautų atliekant 
klinikinius tyrimus, patikimumą ir 
patvarumą, atsižvelgiant į tai, ar tiriamasis 
vaistas yra registruotas ir ar klinikinis 
tyrimas yra mažos intervencijos klinikinis 
tyrimas.

Tiriamieji vaistai turi būti atsekami, 
saugomi, naikinami ir grąžinami tinkamai 
ir proporcingai siekiant užtikrinti tiriamųjų 
asmenų saugą ir duomenų, gautų atliekant 
klinikinius tyrimus, patikimumą ir 
patvarumą, atsižvelgiant į tai, ar klinikinis 
tyrimas yra vidutinės ar nedidelės rizikos
klinikinis tyrimas.

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinimas, pasinaudojant nedidelės ir vidutinės rizikos tyrimo apibrėžtimi.

Pakeitimas 587
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tiriamieji vaistai turi būti atsekami, 
saugomi, naikinami ir grąžinami tinkamai 
ir proporcingai siekiant užtikrinti tiriamų 
asmenų saugą ir duomenų, gautų atliekant 
klinikinius tyrimus, patikimumą ir 
patvarumą, atsižvelgiant į tai, ar tiriamasis 
vaistas yra registruotas ir ar klinikinis 
tyrimas yra mažos intervencijos klinikinis 
tyrimas.

Tiriamieji vaistai turi būti gaunami, 
atsekami, saugomi, dalijami, naikinami ir 
grąžinami tinkamai ir proporcingai siekiant 
užtikrinti tiriamųjų asmenų saugą ir 
duomenų, gautų atliekant klinikinius 
tyrimus, patikimumą ir patvarumą, 
atsižvelgiant į tai, ar tiriamasis vaistas yra 
registruotas ir ar klinikinis tyrimas yra 
mažos rizikos klinikinis tyrimas.
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Or. fr

Pakeitimas 588
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šią veiklą turi vykdyti asmenys, kurie 
valstybėse narėse teisėtai įgalioti ją 
vykdyti, visų pirma tuomet, kai ši veikla 
vykdoma ligoninėse, sveikatos priežiūros 
centruose arba klinikose vaistininkų arba 
kitų asmenų, valstybių narių teisėtai 
įgaliotų tokią veiklą vykdyti.

Or. fr

Pakeitimas 589
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Svarbi informacija apie 1 dalyje 
nurodytų vaistų atsekamumą, saugojimą, 
naikinimą ir grąžinimą pateikiama 
paraiškos dokumentų rinkinyje.

2. Svarbi informacija apie 1 dalyje 
nurodytų vaistų atsekamumą, saugojimą, 
dalijimą, naikinimą ir grąžinimą 
pateikiama paraiškos dokumentų rinkinyje.

Or. fr

Pakeitimas 590
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame straipsnyje sunkus pažeidimas –
pažeidimas, galintis turėti didelės įtakos 
tiriamųjų asmenų saugai ir teisėms arba 
duomenų, gautų atliekant klinikinius 
tyrimus, patikimumui ir patvarumui.

2. Šiame straipsnyje sunkus pažeidimas –
pažeidimas, galintis turėti didelės įtakos 
tiriamųjų asmenų saugai, teisėms ir gerovei
arba duomenų, gautų atliekant klinikinius 
tyrimus, patikimumui ir patvarumui.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis siūlomo reglamento 3 straipsniu ir Pasaulio medikų asociacijos Helsinkio 
deklaracijos dėl etinių medicininių mokslinių tyrimų, kuriuose dalyvauja tiriamieji asmenys 
(2008 m., Seulas), 6 straipsniu, pirmenybė turėtų būti teikiama asmenų saugumui, teisėms ir 
gerovei.

Pakeitimas 591
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užsakovas praneša susijusioms 
valstybėms narėms per ES portalą 
nepagrįstai nedelsdamas apie visus 
netikėtus reiškinius, kurie turi įtakos 
klinikinio tyrimo naudos ir rizikos 
santykiui bet nėra įtariamos netikėtos 
sunkius padarinius sukėlusios 
nepageidaujamos reakcijos, kaip nurodyta 
38 straipsnyje.

1. Užsakovas praneša susijusioms 
valstybėms narėms per ES Portą 
nepagrįstai nedelsdamas apie visus 
netikėtus reiškinius, kurie turi įtakos 
klinikinio tyrimo naudos ir rizikos 
santykius.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pranešta apie neigiamus įvykius, t. y. tariamas netikėtas sunkius padarinius 
sukėlusias nepageidaujamas reakcijas (SUSAR).

Pakeitimas 592
Zofija Mazej Kukovič
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Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tyrėjo brošiūra atnaujinama, gavus 
naujos informacijos apie saugumą ir ne 
rečiau kaip kartą per metus.

3. Tyrėjo brošiūra atnaujinama, kai tik 
gaunama nauja informacija apie saugumą 
ir ne rečiau kaip kartą per metus.

Or. sl

Pakeitimas 593
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tyrėjo brošiūra atnaujinama, gavus 
naujos informacijos apie saugumą ir ne 
rečiau kaip kartą per metus.

3. Tyrėjo brošiūra atnaujinama gavus 
naujos informacijos apie saugumą.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas neturėtų sukelti nereikalingos administracinės naštos Tyrėjo brošiūra turėtų 
būti atnaujinama kiekvieną kartą, kai tampa prieinama nauja, su saugumo klausimais susijusi 
informacija, o tai gali užtrukti daugiau nei 1 metus.

Pakeitimas 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tyrėjo brošiūra atnaujinama, gavus 
naujos informacijos apie saugumą ir ne 
rečiau kaip kartą per metus.

3. Tyrėjo brošiūra atnaujinama gavus 
naujos ir aktualios informacijos apie 
saugumą.
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Or. fi

Pakeitimas 595
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tyrėjo brošiūros turinys turi būti 
pritaikytas nedidelės rizikos ir vidutinės 
rizikos tyrimams (žr., I priedo 5 dalies 20 
punktą).

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta I priedo 5 dalies 20 priede, tyrėjo brošiūrą gali pakeisti nedidelės rizikos 
tyrimų VCS ir VCS su papildomais vidutinės rizikos tyrimų dokumentais.

Pakeitimas 596
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Leidžiamų medicininių produktų, 
kurie remiantis protokolu naudojami 
laikantis prekybos leidimo sąlygų, 
patvirtinta produktų charakteristikos 
santrauka gali būti pamatinis 
dokumentas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo, susijusio su ne tokiu griežtu reglamentavimo režimu, kuris taikomas 
tyrimams, kurie, palyginti su įprasta klinikos praktika, nekelia papildomos rizikos dalyviams, 
naudinga nurodyti esminio leidimą gavusių valstybių narių tyrėjo brošiūros teisės teksto 
reikalavimus, taip pat teikti šią informaciją, priskirtą I skyriui (5.20 punktas).
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Pakeitimas 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visa klinikinių tyrimų informacija 
registruojama, apdorojama, tvarkoma ir 
saugoma taip, kad būtų galima ją tiksliai 
pranešti, paaiškinti ir patikrinti, o 
registruotų duomenų konfidencialumas ir 
tiriamųjų asmenų asmens duomenys 
tebelieka apsaugoti pagal taikomus teisės 
aktus dėl asmens duomenų apsaugos.

1. Visa klinikinių tyrimų informacija 
registruojama, apdorojama, tvarkoma ir 
saugoma taip, kad būtų galima ją tiksliai 
pranešti, paaiškinti ir patikrinti, o 
registruotų duomenų konfidencialumas ir 
tiriamųjų asmenų asmens duomenys 
tebelieka apsaugoti pagal taikomus teisės 
aktus dėl asmens duomenų apsaugos, o
lengvai surandamos klinikinių tyrimų 
ataskaitos viešai skelbiamos tiesioginiu 
ryšiu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti skaidrumą, visa klinikinių tyrimų informacija, įskaitant visus rezultatus ir 
papildomus duomenis, turėtų būti pateikta klinikinių tyrimų ataskaitų formatu. Dėl kartais 
pasitaikančių labai didelių bylų ataskaita turi būti pateikta lengvai surandamu formatu.

Pakeitimas 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatoma viso klinikinių tyrimų proceso 
kontrolės sistema, siekiant nustatyti 
institucijų, agentūrų ir dalyvaujančių 
centrų atsakomybę tuo atveju, jeigu 
atskleidžiama informacija apie šiuos 
tyrimus arba atskleidžiami pacientų 
asmens duomenys.
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Or. es

Pagrindimas

Būtina aiškiai nustatyti, kad viešojo administravimo subjektai (institucijos, agentūros, 
organizacijos) ir klinikiniuose tyrimuose dalyvaujantys centrai yra atsakingi už gerą 
informacijos apie tyrimus valdymą ir pacientų duomenų tvarkymą; priešingu atveju gali būti 
pareikalauti jų atsakomybės.

Pakeitimas 599
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Užsakovas ir tyrėjas turi saugoti klinikinio 
tyrimo pagrindinę bylą.

Užsakovas arba tyrėjas turi saugoti 
klinikinio tyrimo pagrindinę bylą.

Or. fr

Pakeitimas 600
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Klinikinio tyrimo pagrindinės bylos 
turinys leidžia patikrinti klinikinio tyrimo 
atlikimą, atsižvelgiant į visas klinikinio 
tyrimo charakteristikas, taip pat į tai, ar 
klinikinis tyrimas yra mažos intervencijos
klinikinis tyrimas.

Klinikinio tyrimo pagrindinės bylos turinys 
leidžia patikrinti klinikinio tyrimo atlikimą, 
atsižvelgiant į visas klinikinio tyrimo 
charakteristikas, taip pat į tai, ar klinikinis 
tyrimas yra vidutinės ar nedidelės rizikos
klinikinis tyrimas.

Or. en

Pagrindimas

Rizikos stratifikacija turėtų daryti įtaką tyrimo pagrindinės bylos turiniui.
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Pakeitimas 601
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Užsakovas ir tyrėjas turi saugoti archyve 
klinikinio tyrimo pagrindinės bylos 
duomenis bent penkerius metus nuo 
klinikinio tyrimo pabaigos paskelbimo, 
išskyrus atvejus, kai kituose Sąjungos 
teisės aktuose reikalaujama suteikti 
archyvavimui ilgesnį laikotarpį. Tačiau 
mediciniai tiriamųjų asmenų dokumentai 
archyvuojami pagal nacionalinės teisės 
aktus.

Užsakovas ir tyrėjas turi saugoti archyve 
klinikinio tyrimo pagrindinės bylos 
duomenis elektroniniu formatu nuo 
klinikinio tyrimo pabaigos paskelbimo.
Elektroninė pagrindinė byla laikoma 
archyve skaitymui pritaikyta ir lengvai 
prieinama forma. Tačiau medicininiai 
tiriamųjų asmenų dokumentai 
archyvuojami pagal nacionalinės teisės 
aktus.

Or. en

Pakeitimas 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Užsakovas ir tyrėjas turi saugoti archyve 
klinikinio tyrimo pagrindinės bylos 
duomenis bent penkerius metus nuo 
klinikinio tyrimo pabaigos paskelbimo, 
išskyrus atvejus, kai kituose Sąjungos 
teisės aktuose reikalaujama suteikti 
archyvavimui ilgesnį laikotarpį. Tačiau 
mediciniai tiriamųjų asmenų dokumentai 
archyvuojami pagal nacionalinės teisės 
aktus.

Užsakovas ir tyrėjas turi saugoti archyve 
klinikinio tyrimo pagrindinės bylos 
duomenis bent dvidešimt metų nuo 
klinikinio tyrimo pabaigos paskelbimo, 
išskyrus atvejus, kai kituose Sąjungos 
teisės aktuose reikalaujama suteikti 
archyvavimui ilgesnį laikotarpį. Tačiau 
medicininiai tiriamųjų asmenų dokumentai 
archyvuojami pagal nacionalinės teisės 
aktus.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios ilgalaikės neigiamos reakcijos į vaistus, pvz., vėžys ar teratogeniškumas 
pasireiškia tik po daugelio vartojimo metų ir netgi vėlesnėms pacientų kartoms.
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Pakeitimas 603
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Užsakovas ir tyrėjas turi saugoti archyve 
klinikinio tyrimo pagrindinės bylos 
duomenis bent penkerius metus nuo 
klinikinio tyrimo pabaigos paskelbimo, 
išskyrus atvejus, kai kituose Sąjungos 
teisės aktuose reikalaujama suteikti 
archyvavimui ilgesnį laikotarpį. Tačiau 
mediciniai tiriamųjų asmenų dokumentai 
archyvuojami pagal nacionalinės teisės 
aktus.

Užsakovas ir tyrėjas turi saugoti archyve 
klinikinio tyrimo pagrindinės bylos 
duomenis bent dvidešimt metų nuo 
klinikinio tyrimo pabaigos paskelbimo, 
išskyrus atvejus, kai kituose Sąjungos 
teisės aktuose reikalaujama suteikti 
archyvavimui ilgesnį laikotarpį. Tačiau 
medicininiai tiriamųjų asmenų dokumentai 
archyvuojami pagal nacionalinės teisės 
aktus. Jei užsakovas negali archyvuoti 
pagrindinės bylos, ją galima archyvuoti 
Agentūroje.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinės bylos archyvavimas gali būti svarbus, jeigu būtų poreikis išnagrinėti baigtus 
tyrimus, kad būtų ištirti su saugumu susiję pacientų nuogąstavimai. Dvidešimties metų 
trukmės archyvavimo laikotarpis, turint galimybę laikyti archyvus Europos vaistų agentūroje, 
turėtų būti pakankamas, kad būtų laikomasi su saugumu susijusių pacientų nuogąstavimų, o 
tai nebus pernelyg sudėtinga smulkesniems akademiniams tyrimams.

Pakeitimas 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Užsakovas ir tyrėjas turi saugoti archyve 
klinikinio tyrimo pagrindinės bylos 
duomenis bent penkerius metus nuo 
klinikinio tyrimo pabaigos paskelbimo, 
išskyrus atvejus, kai kituose Sąjungos 

Užsakovas ir tyrėjas turi saugoti archyve 
klinikinio tyrimo pagrindinės bylos 
duomenis bent dvidešimt penkerius metus
nuo klinikinio tyrimo pabaigos paskelbimo, 
išskyrus atvejus, kai kituose Sąjungos 
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teisės aktuose reikalaujama suteikti 
archyvavimui ilgesnį laikotarpį. Tačiau 
mediciniai tiriamųjų asmenų dokumentai 
archyvuojami pagal nacionalinės teisės 
aktus.

teisės aktuose reikalaujama suteikti 
archyvavimui ilgesnį laikotarpį ir kai 
atsižvelgiant į klinikinių tyrimų rezultatus 
ir ištyrus bet kuriuos aktyvius prekybos 
leidimų principus tiriamiesiems 
medicininiams produktams suteikiamas 
prekybos leidimas Tačiau medicininiai
tiriamųjų asmenų dokumentai 
archyvuojami pagal nacionalinės teisės 
aktus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi kai kurios ilgalaikės reakcijos į vaistus pasireiškia po dešimtmečiais trunkančio jų
vartojimo, labai svarbu užtikrinti ilgą archyvavimo laikotarpį ir ypač tol, kol medicininis 
produktas ar bet kuri jo sudedamoji dalis vartojama.

Pakeitimas 605
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pakartotinis ženklinimas, perpakavimas 
arba tirpalo ruošimas prieš naudojant arba 
pakuojant, kai šie procesai vykdomi 
ligoninėse, sveikatos priežiūros centruose 
arba klinikose vaistininkų arba kitų 
asmenų, valstybių narių teisėtai įgaliotų 
verstis tokia veikla, ir jei tiriamieji vaistai 
skirti naudoti tik tose institucijose;

a) ženklinimas, pakartotinis ženklinimas, 
pakavimas, perpakavimas arba tirpalo 
ruošimas prieš naudojant arba pakuojant, 
kai šie procesai vykdomi ligoninėse, 
sveikatos priežiūros centruose arba 
klinikose vaistininkų arba kitų asmenų, 
valstybių narių teisėtai įgaliotų verstis tokia 
veikla, ir jei tiriamieji vaistai skirti naudoti 
tik tose institucijose;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra išaiškinimas, kuriuo užtikrinama, kad, pvz., ligoninių vaistinės, kuriose turi 
būti ruošiami tam tikri vaistų mišiniai, pagal užsakovo patvirtintą tyrimo planą skirti naudoti 
klinikiniams tyrimams ir kuri turi supakuoti ir paženklinti mišinį, vis dar galėtų tai daryti be 
gamybos leidimo.
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Pakeitimas 606
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vaistų ruošimui, kaip nurodyta 
Direktyvos 2001/83/EB 3 straipsnio 1 ir 2 
dalyse.

c) vaistų ruošimui, kaip nurodyta 
Direktyvos 2001/83/EB 3 straipsnio 1 ir 2 
dalyse arba atsižvelgiant į užsakovo 
patvirtintą tyrimo planą.

Or. en


