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Pakeitimas 607
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Registruoti tiriamieji vaistai ir registruoti 
pagalbiniai vaistai ženklinami:

1. Registruoti tiriamieji vaistai ir registruoti 
pagalbiniai vaistai nėra papildomai 
ženklinami:

Or. fr

Pakeitimas 608
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Registruoti tiriamieji vaistai ir registruoti 
pagalbiniai vaistai ženklinami:

1. Registruoti tiriamieji vaistai ir registruoti 
pagalbiniai vaistai papildomai 
neženklinami: Šiuo atveju dalyviams gali 
būti duodamas informacinis lapelis arba 
kortelė, kurioje teikiama naudinga 
informacija apie tyrimą, ir jiems 
nurodoma ją laikyti savo žinioje visą 
laiką.

Or. en

Pagrindimas

Kai tiriamajam vaistui suteiktas rinkodaros leidimas, specifinis žymėjimas nėra reikalingas ir 
tik eikvoja lėšas. Tačiau praktiškai būtų naudinga rekomenduoti dalyviui visada su savimi 
turėti kortelę, kurioje būtų nurodyta, kad jis dalyvauja tyrime (GMP 2009 m., 13 priedas, 27 
straipsnis), kurie būtų šiek tiek informacijos apie tyrimą (Žr. IV priedo II-3 dalį) ir gali būti 
nurodytos saugumo rekomendacijos (pvz., tyrimas susijęs su antikoaguliantais ar budrumą 
slopinančiais vaistais).
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Pakeitimas 609
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pagal 63 straipsnio 1 dalį; arba Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 610
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pagal Direktyvos 2001/83/EB V 
antraštinę dalį.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 611
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 1 dalies b punkto, jeigu 
konkrečiomis klinikinio tyrimo 
aplinkybėmis tai būtina sąlyga siekiant 
užtikrinti tiriamojo asmens saugą ir 
duomenų, gautų atliekant klinikinius 
tyrimus, patikimumą ir patvarumą, 
papildomi duomenys, susiję su tyrimo bei 
asmens ryšiams identifikavimu, turi būti 
nurodyti ant registruotų tiriamųjų vaistų 
pirminės ir antrinės pakuočių. Tokios 
papildomos informacijos, pateikiamos ant 

Išbraukta.



AM\928650LT.doc 5/65 PE506.162v01-00

LT

pirminės ir antrinės pakuočių, sąrašas 
nurodytas IV priede.

Or. fr

Pakeitimas 612
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nedidelės ir vidutinės rizikos tyrimų
atveju vaistinėms turėtų būti leidžiama 
perpakuoti ir iš naujo ženklinti vaistus be 
konkretaus leidimo pagal Gerą gamybos 
praktiką (GGP).

Or. en

Pakeitimas 613
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Informacijos etiketėje pateikimo kalbą 
nustato susijusi valstybė narė. Vaistas gali 
būti ženklinamas keliomis kalbomis.

Informacijos etiketėje pateikimo kalbą, 
kuri yra viena iš oficialiųjų ES kalbų,
nustato susijusi valstybė narė. Vaistas gali 
būti ženklinamas keliomis kalbomis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant neužkrauti nereikalingos naštos, informacija ant etiketės turėtų būti pateikiama tik 
ES oficialiosiomis kalbomis. Tai neturėtų užkirsti kelio valstybėms narėms naudoti kalbą, kuri 
nėra tos valstybės narės oficiali kalba, bet yra svarbi klinikinių tyrimų vietoje. Į šį dalyką 
turėtų atsižvelgti ir valstybės narės, kuriose vartojama daugiau nei viena ES valstybinė kalba.
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Pakeitimas 614
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuris užsakovas gali perduoti bet 
kurias arba visas savo užduotis asmeniui, 
bendrovei, institucijai arba organizacijai. 
Toks perdavimas nekeičia užsakovo 
atsakomybės.

Bet kuris užsakovas gali perduoti bet 
kurias arba visas savo logistikos užduotis 
asmeniui, bendrovei, institucijai arba 
organizacijai. Toks perdavimas nekeičia 
užsakovo mokslinės ir etinės atsakomybės.

Or. en

Pakeitimas 615
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tyrėjas ir užsakovas gali būti tas pats 
asmuo.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 616
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, visi užsakovai 
turi paskirti vieną užsakovą, atsakingą už 
kiekvieną iš šių dalykų:

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, visi užsakovai 
gali paskirti vieną pagrindinį užsakovą, 
atsakingą už kiekvieną iš šių dalykų:

Or. fr
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Pakeitimas 617
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, visi užsakovai 
turi paskirti vieną užsakovą, atsakingą už 
kiekvieną iš šių dalykų:

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, visi užsakovai 
turi paskirti vieną užsakovą, kiekvienoje 
valstybėje narėje arba keliose jų atsakingą 
už kiekvieną iš šių dalykų:

Or. en

Pagrindimas

Dažnai užsakovai perduoda atsakomybę kiekvienai šaliai.

Pakeitimas 618
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) priemonių taikymą pagal šio 
reglamento 78 straipsnį;

Or. fr

Pakeitimas 619
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) priemonių taikymą pagal 37 straipsnį, 
jeigu užsakovai to reikalauja;
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Or. fr

Pakeitimas 620
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) farmakologinio budrumo duomenų 
centralizavimą ir VII skyriuje nustatytų 
įsipareigojimų laikymąsi;

Or. fr

Pakeitimas 621
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Užsakovo asmuo ryšiams Sąjungoje Užsakovo teisinis atstovas Sąjungoje

Or. en

Pagrindimas

Ne tik asmens ryšiams, tačiau ir teisinio atstovo buvimas reikalingas siekiant palengvinti 
priežiūrą, kontrolę visų pirma užsakovo, net jeigu jis įsisteigęs ir trečiosiose šalyse, 
atsakomybės atžvilgiu.

Pakeitimas 622
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tais atvejais, kai klinikinio tyrimo 
užsakovas nėra įsisteigęs Sąjungoje, tas 
užsakovas užtikrina, kad asmuo ryšiams
būtų įsisteigęs Sąjungoje. Tas asmuo yra
skirtas visiems ryšiams su užsakovu, 
numatytiems šiame reglamente. Bet koks 
bendravimas su tuo asmeniu ryšiams
laikomas bendravimu su užsakovu.

Tais atvejais, kai klinikinio tyrimo 
užsakovas nėra įsisteigęs Sąjungoje, tas 
užsakovas užtikrina, kad teisinis atstovas
būtų įsisteigęs Sąjungoje. Į teisinį atstovą 
kreipiamasi dėl visų ryšių su užsakovu, 
numatytiems šiame reglamente. Bet koks 
bendravimas su teisiniu atstovu laikomas 
bendravimu su užsakovu.

Or. en

Pagrindimas

Ne tik asmens ryšiams, tačiau ir teisinio atstovo buvimas reikalingas siekiant palengvinti 
priežiūrą, kontrolę visų pirma užsakovo, net jeigu jis įsisteigęs ir trečiosiose šalyse, 
atsakomybės atžvilgiu.

Pakeitimas 623
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žalos atlyginimas Draudimas ir žalos atlyginimas

Or. fr

Pakeitimas 624
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus mažos intervencijos klinikinius 
vaistų tyrimus, užsakovas užtikrina, kad 
būtų išmokėta kompensacija pagal 
taikomus įstatymus dėl užsakovo ir tyrėjo 
atsakomybės už bet kurią tiriamojo asmens 
patirtą žalą. Šis žalos atlyginimas turi būti 

Klinikinių vaistų tyrimų atveju užsakovas 
užtikrina, kad būtų išmokėta kompensacija 
pagal taikomus įstatymus dėl užsakovo ir 
tyrėjo atsakomybės už bet kurią tiriamojo 
asmens patirtą žalą. Šis žalos atlyginimas 
turi būti išmokėtas nepriklausomai nuo 
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išmokėtas nepriklausomai nuo užsakovo ir 
tyrėjo finansinių pajėgumų.

užsakovo ir tyrėjo finansinių pajėgumų.

Or. el

Pagrindimas

Principas „visi vaistai turi šalutinį poveikį“ taikomas visiems vaistams, įskaitant tiek 
patvirtintus, tiek tiriamus vaistus. Todėl atsižvelgiant į tai, kad nėra objektyvaus vertinimo 
kriterijaus, tyrimų skirstymas į didelės ir nedidelės rizikos tyrimus yra nepagrįstas.

Pakeitimas 625
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus mažos intervencijos klinikinius 
vaistų tyrimus, užsakovas užtikrina, kad 
būtų išmokėta kompensacija pagal 
taikomus įstatymus dėl užsakovo ir tyrėjo 
atsakomybės už bet kurią tiriamojo asmens 
patirtą žalą. Šis žalos atlyginimas turi būti 
išmokėtas nepriklausomai nuo užsakovo ir 
tyrėjo finansinių pajėgumų.

Visų klinikinių vaistų tyrimų atveju
užsakovas užtikrina, kad būtų išmokėta 
kompensacija pagal taikomus įstatymus dėl 
užsakovo ir tyrėjo atsakomybės už bet 
kurią tiriamojo asmens patirtą žalą. Šis 
žalos atlyginimas turi būti išmokėtas 
nepriklausomai nuo užsakovo ir tyrėjo 
finansinių pajėgumų.

Or. en

Pagrindimas

Maža intervencija nebūtinai reiškia rizikos nebuvimą. Gali būti nenumatytų neigiamų 
pasekmių ir tokiais atvejais tiriamiesiems asmenims turi būti atlyginama žala. Todėl 
užsakovas užtikrina žalos atlyginimą visų klinikinių tyrimų atveju pagal 73 straipsnio 3 dalies 
antrą pastraipą, kurioje teigiama, kad draudimo rinkliavos dydis priklauso nuo keliamos 
rizikos. Todėl atitinkamai draudimo rinkliava nedidelės rizikos tyrimų atveju turėtų būti 
maža.

Pakeitimas 626
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus mažos intervencijos klinikinius 
vaistų tyrimus, užsakovas užtikrina, kad 
būtų išmokėta kompensacija pagal 
taikomus įstatymus dėl užsakovo ir tyrėjo 
atsakomybės už bet kurią tiriamojo asmens 
patirtą žalą. Šis žalos atlyginimas turi būti 
išmokėtas nepriklausomai nuo užsakovo ir 
tyrėjo finansinių pajėgumų.

Klinikinių vaistų tyrimų atveju užsakovas 
užtikrina, kad būtų išmokėta kompensacija 
pagal taikomus įstatymus dėl užsakovo ir 
tyrėjo atsakomybės už bet kurią tiriamojo 
asmens patirtą žalą. Šis žalos atlyginimas 
turi būti išmokėtas nepriklausomai nuo 
užsakovo ir tyrėjo finansinių pajėgumų.

Or. en

Pagrindimas

Mažos intervencijos tyrimų atveju yra pagrįsta taikyti tokias pat žalos atlyginimo taisykles, 
kokios taikomos kitų tyrimų atveju. Pagal vieną iš pagrindinių atsakomybės principų 
kompensacija turi būti proporcinga padarytai žalai. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad 
kompensacijos dydis turi atitikti žalos dydį, ne intervencijos mastą, yra nepagrįsta mažos 
intervencijos tyrimams netaikyti bendrų taisyklių. Net ir mažos intervencijos tyrimo atveju 
negalima atmesti didelės žalos padarymo galimybės.

Pakeitimas 627
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus mažos intervencijos klinikinius 
vaistų tyrimus, užsakovas užtikrina, kad 
būtų išmokėta kompensacija pagal 
taikomus įstatymus dėl užsakovo ir tyrėjo 
atsakomybės už bet kurią tiriamojo asmens 
patirtą žalą. Šis žalos atlyginimas turi būti 
išmokėtas nepriklausomai nuo užsakovo ir 
tyrėjo finansinių pajėgumų.

Klinikinių vaistų tyrimų atveju užsakovas 
užtikrina, kad būtų išmokėta kompensacija 
pagal taikomus įstatymus dėl užsakovo ir 
tyrėjo atsakomybės už bet kurią tiriamojo 
asmens patirtą žalą. Šis žalos atlyginimas 
turi būti išmokėtas nepriklausomai nuo 
užsakovo ir tyrėjo finansinių pajėgumų.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimo kompensuoti žalą, kurios pagrįstai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus, 
klinikinių tyrimų, kai intervencija yra maža, atveju nebuvimas reiškia, kad poregistraciniuose 
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saugumo tyrimuose dalyvaujantys tiriamieji asmenys neturi teisės gauti kompensaciją.

Pakeitimas 628
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus mažos intervencijos klinikinius 
vaistų tyrimus, užsakovas užtikrina, kad 
būtų išmokėta kompensacija pagal 
taikomus įstatymus dėl užsakovo ir tyrėjo 
atsakomybės už bet kurią tiriamojo asmens 
patirtą žalą. Šis žalos atlyginimas turi būti 
išmokėtas nepriklausomai nuo užsakovo ir 
tyrėjo finansinių pajėgumų.

Klinikinių vaistų tyrimų atveju užsakovas 
užtikrina, kad būtų išmokėta kompensacija 
pagal taikomus įstatymus dėl užsakovo ir 
tyrėjo atsakomybės už bet kurią tiriamojo 
asmens patirtą žalą. Šis žalos atlyginimas 
turi būti išmokėtas nepriklausomai nuo 
užsakovo ir tyrėjo finansinių pajėgumų.

Or. el

Pakeitimas 629
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Išskyrus mažos intervencijos klinikinius 
vaistų tyrimus, užsakovas užtikrina, kad 
būtų išmokėta kompensacija pagal 
taikomus įstatymus dėl užsakovo ir tyrėjo 
atsakomybės už bet kurią tiriamojo asmens 
patirtą žalą. Šis žalos atlyginimas turi būti 
išmokėtas nepriklausomai nuo užsakovo ir 
tyrėjo finansinių pajėgumų.

Išskyrus mažos intervencijos klinikinius 
vaistų tyrimus, užsakovas užtikrina, kad 
būtų išmokėta kompensacija pagal 
taikomus įstatymus dėl užsakovo ir tyrėjo 
atsakomybės už bet kurią tiriamojo asmens 
patirtą žalą. Šis žalos atlyginimas turi būti 
išmokėtas nepriklausomai nuo užsakovo ir 
tyrėjo finansinių pajėgumų ir tai netgi 
daroma tiesiogiai be išankstinio užsakovo 
arba tyrėjo atsakomybės nustatymo.
Kompensacija taip pat gali padengti 
medicininę priežiūrą gydant ilgalaikius 
arba vidutinės trukmės fizinius 
sužalojimus, skausmą ir kančias. Siekiant 
pacientams sudaryti geresnes galimybes 
pasinaudoti kompensavimo sistema 
pacientui turi būti suteikiama aiški ir 
prieinama informacija apie 
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kompensacijos sistemos apribojimus ir 
sąlygas. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus nustatyta, kad kompensaciją 
gali sudaryti pinigų suma moralinei ir socialinei žalai ir ekonominiams nuostoliams 
kompensuoti ir ji taip pat gali apimti medicininės priežiūros išlaidas už ilgalaikius ir 
vidutinės trukmės fizinius sužalojimus. Be to, iš doktrinos matyti, kad dėl, be kita ko, tam tikrų 
apribojimų ir sąlygų, kurie tyrimo pradžioje nežinomi, yra pakankamai sunku moksliniuose 
tyrimuose dalyvaujantiems tiriamiesiems asmenims gauti kompensaciją pagal nacionalinius 
teisės aktus.

Pakeitimas 630
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Išskyrus mažos intervencijos klinikinius 
vaistų tyrimus, užsakovas užtikrina, kad 
būtų išmokėta kompensacija pagal 
taikomus įstatymus dėl užsakovo ir tyrėjo 
atsakomybės už bet kurią tiriamojo asmens 
patirtą žalą. Šis žalos atlyginimas turi būti 
išmokėtas nepriklausomai nuo užsakovo ir 
tyrėjo finansinių pajėgumų.

Išskyrus mažos intervencijos klinikinius 
vaistų tyrimus, užsakovas užtikrina, kad 
būtų išmokėta kompensacija, taip pat ir 
kompensacija draudimo būdu, pagal 
taikomus įstatymus dėl užsakovo ir tyrėjo 
atsakomybės už bet kurią tiriamojo asmens 
patirtą žalą. Šis žalos atlyginimas turi būti
išmokėtas nepriklausomai nuo užsakovo ir 
tyrėjo finansinių pajėgumų.

Jei numatyta, jog žala bus atlyginama 
draudimo būdu, užsakovas toje pačioje 
valstybėje narėje gali naudoti vieną 
bendrą draudimo polisą, kuris apimtų 
vieną ar daugiau klinikinių tyrimų.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išaiškinti, kad be nacionalinės žalos atlyginimo sistemos išlieka ir komercinio 
draudimo galimybė. Be to, suteikiant užsakovams galimybę toje pačioje valstybėje narėje 
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naudoti vieną bendrą draudimo polisą, kuris apimtų vieną ar daugiau klinikinių tyrimų, 
sumažėtų draudimo išlaidos.

Pakeitimas 631
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užsakovas prižiūri, kad visiems 
klinikiniams tyrimams būtų pritaikytas 
draudimas pagal valstybės narės 
galiojančius teisės aktus.
Visos susijusios valstybės narės turi taikyti 
draudimo sistemą su įvairiais kainų 
pasiūlymais pagal klinikinio tyrimo 
rizikos lygį savo teritorijoje.
Jeigu atliekami mažos rizikos klinikiniai 
tyrimai ir vidutinės rizikos klinikiniai 
tyrimai naudojant remiantis paskelbtais 
duomenimis ir (arba) mokslinių įstaigų ar 
oficialių įstaigų standartinio gydymo 
rekomendacijomis, klinikiniame tyrime 
dalyvavusiam asmeniui žalos atlyginimas 
nustatomas pagal bendrą susijusioje 
valstybėje narėje galiojančią 
kompensacijų sistemą.

Or. fr

Pakeitimas 632
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

73 straipsnis Išbraukta.
Nacionalinis žalos atlyginimo 
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mechanizmas
1. Valstybės narės turi numatyti 
nacionalinį žalos atlyginimo mechanizmą 
žalai kompensuoti, kaip nurodyta 
72 straipsnyje.
2. Užsakovas gali būti laikomas 
atitinkančiu 72 straipsnio reikalavimus, 
kai jis pasinaudoja nacionaliniu žalos 
atlyginimo mechanizmu susijusioje 
valstybėje narėje.
3. Nacionalinis žalos atlyginimo 
mechanizmas yra nemokamas, jei dėl 
objektyvių priežasčių, klinikinis tyrimas 
paraiškos dėl leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą pateikimo metu nebuvo skirtas 
naudoti vaisto rinkodaros leidimui gauti.
Dėl visų kitų klinikinių tyrimų 
nacionaliniame žalos atlyginimo 
mechanizme gali būti nustatyta mokama 
rinkliava. Valstybės narės nustato 
rinkliavą vadovaudamosi pelno nesiekimo 
principu ir atsižvelgdamos į klinikinio 
tyrimo keliamą riziką, galimą žalą ir žalos 
tikimybę.

Or. el

Pagrindimas

Klinikiniai tyrimai yra naudingi, tačiau, tam tikromis aplinkybėmis, rizikingi. Jeigu žalą 
atlygina nacionaliniai žalos atlyginimo mechanizmai, galutines išlaidas turės padengti 
atitinkamos valstybės narės piliečiai. 

Pakeitimas 633
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

73 straipsnis Išbraukta.
Nacionalinis žalos atlyginimo 
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mechanizmas
1. Valstybės narės turi numatyti 
nacionalinį žalos atlyginimo mechanizmą 
žalai kompensuoti, kaip nurodyta 
72 straipsnyje.
2. Užsakovas gali būti laikomas 
atitinkančiu 72 straipsnio reikalavimus, 
kai jis pasinaudoja nacionaliniu žalos 
atlyginimo mechanizmu susijusioje 
valstybėje narėje.
3. Nacionalinis žalos atlyginimo 
mechanizmas yra nemokamas, jei dėl 
objektyvių priežasčių, klinikinis tyrimas 
paraiškos dėl leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą pateikimo metu nebuvo skirtas 
naudoti vaisto rinkodaros leidimui gauti.
Dėl visų kitų klinikinių tyrimų 
nacionaliniame žalos atlyginimo 
mechanizme gali būti nustatyta mokama 
rinkliava. Valstybės narės nustato 
rinkliavą vadovaudamosi pelno nesiekimo 
principu ir atsižvelgdamos į klinikinio 
tyrimo keliamą riziką, galimą žalą ir žalos 
tikimybę.

Or. el

Pakeitimas 634
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės turi numatyti nacionalinį 
žalos atlyginimo mechanizmą žalai 
kompensuoti, kaip nurodyta 72 straipsnyje.

1. Jei dėl objektyvių priežasčių klinikinis 
tyrimas paraiškos dėl leidimo atlikti 
klinikinį tyrimą pateikimo metu nebuvo 
skirtas naudoti vaisto rinkodaros leidimui 
gauti, valstybės narės turi numatyti 
nacionalinį žalos atlyginimo mechanizmą 
žalai kompensuoti, kaip nurodyta 
72 straipsnyje.

Nacionaline žalos atlyginimo sistema 
naudojamasi nemokamai arba už nedidelį 
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mokestį.

Or. en

Pagrindimas

Kyla neaiškumų, kokiu būdu tokia sistema veiktų ir būtų finansuojama. Bet kuriuo atveju 
galimybė naudotis nacionaline žalos atlyginimo sistema turėtų būti numatyta tik atliekant 
nekomercinius klinikinius tyrimus. Siekiant, kad ši sistema būtų tikrai naudinga, naudojimasis 
ja turėtų būti arba nemokamas arba susijęs su nedidelėmis išlaidomis (nedideliu mokesčiu). 
Komercinio draudimo sistema neturėtų konkuruoti su viešąja sistema, veikiančia nepelno 
principu, nes tai gali priversti draudikus pasitraukti iš šios rinkos.

Pakeitimas 635
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės turi numatyti nacionalinį 
žalos atlyginimo mechanizmą žalai 
kompensuoti, kaip nurodyta 72 straipsnyje.

1. Valstybės narės turi numatyti nacionalinį 
žalos atlyginimo mechanizmą žalai 
kompensuoti, kaip nurodyta 72 straipsnyje. 
Todėl Komisija paruošia išsamias 
rekomendacijas.

Or. sl

Pakeitimas 636
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės turi numatyti 
nacionalinį žalos atlyginimo mechanizmą 
žalai kompensuoti, kaip nurodyta 72 
straipsnyje.

1. Valstybės narės gali numatyti 
nacionalinį žalos atlyginimo mechanizmą 
žalai kompensuoti, kaip nurodyta 72 
straipsnyje.

Or. fr
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Pakeitimas 637
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Užsakovas gali būti laikomas 
atitinkančiu 72 straipsnio reikalavimus, 
kai jis pasinaudoja nacionaliniu žalos 
atlyginimo mechanizmu susijusioje 
valstybėje narėje.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 638
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nacionalinis žalos atlyginimo 
mechanizmas yra nemokamas, jei dėl 
objektyvių priežasčių, klinikinis tyrimas 
paraiškos dėl leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą pateikimo metu nebuvo skirtas 
naudoti vaisto rinkodaros leidimui gauti.

Išbraukta.

Dėl visų kitų klinikinių tyrimų 
nacionaliniame žalos atlyginimo 
mechanizme gali būti nustatyta mokama 
rinkliava. Valstybės narės nustato 
rinkliavą vadovaudamosi pelno nesiekimo 
principu ir atsižvelgdamos į klinikinio 
tyrimo keliamą riziką, galimą žalą ir žalos 
tikimybę.

Or. en
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Pagrindimas

Galimybė naudotis nacionaline žalos atlyginimo sistema turėtų būti numatyta tik atliekant 
nekomercinius klinikinius tyrimus. Likusi teksto dalis buvo perkelta į šio straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 639
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal pirmesnę šio straipsnio dalį 
užsakovai gali būti laikomi atitinkančiais 
72 straipsnio reikalavimus, kai jie 
pasinaudoja nacionaliniu žalos 
atlyginimo mechanizmu susijusioje 
valstybėje narėje.

Or. fr

Pakeitimas 640
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl visų kitų klinikinių tyrimų 
nacionaliniame žalos atlyginimo 
mechanizme gali būti nustatyta mokama 
rinkliava. Valstybės narės nustato 
rinkliavą vadovaudamosi pelno nesiekimo 
principu ir atsižvelgdamos į klinikinio 
tyrimo keliamą riziką, galimą žalą ir žalos 
tikimybę.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 641
Roberta Angelilli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sudaryti galimybes naudotis žalos 
atlyginimo sistemomis, tyrimų dalyviams 
turi būti suteikta tinkama ir išsami 
informacija apie apribojimus ir sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus nustatyta, kad kompensaciją 
gali sudaryti pinigų suma moralinei ir socialinei žalai ir ekonominiams nuostoliams 
kompensuoti ir ji taip pat gali apimti medicininės priežiūros išlaidas už ilgalaikius ir 
vidutinės trukmės fizinius sužalojimus. Be to, iš doktrinos matyti, kad dėl, be kita ko, tam tikrų 
apribojimų ir sąlygų, kurie tyrimo pradžioje nežinomi, yra pakankamai sunku moksliniuose 
tyrimuose dalyvaujantiems tiriamiesiems asmenims gauti kompensaciją pagal nacionalinius 
teisės aktus.

Pakeitimas 642
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ji gali iš dalies pakeisti bet kurį 
klinikinio tyrimo aspektą.

c) ji gali iš dalies pakeisti bet kurį 
klinikinio tyrimo aspektą. Jeigu priemonė 
susijusi su 6 straipsnyje aptartais 
aspektais, turi būti atliekamas vertinimas 
kaip nurodyta 18–19 straipsniuose. 

Or. en

Pagrindimas

Jeigu kuri nors valstybė narė turėtų galimybę bet kada vienašališkai pakeisti tyrimą, visas 
vertinimas prarastų prasmę.
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Pakeitimas 643
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nekomerciniai užsakovai turėtų būti 
atleisti nuo patikrinimo rinkliavos, jeigu ji 
taikoma.

Or. en

Pagrindimas

Nekomerciniai užsakovai neturėtų būti įpareigoti mokėti šias rinkliavas, kurios lengvai gali 
siekti 10 proc. akademinio klinikinio tyrimo biudžeto.

Pakeitimas 644
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Po patikros už jos atlikimą atsakinga 
valstybė narė parengia patikros ataskaitą. 
Ta valstybė narė užtikrina, kad patikros 
ataskaita būtų prieinama atitinkamo 
klinikinio tyrimo užsakovui, ir pateikia 
patikros ataskaitą per ES portalą į ES 
duomenų bazę.

5. Po patikros už jos atlikimą atsakinga 
valstybė narė parengia patikros ataskaitą. 
Ta valstybė narė užtikrina, kad patikros 
ataskaita būtų prieinama atitinkamo 
klinikinio tyrimo užsakovui, ir pateikia 
patikros ataskaitą per ES portalą į ES 
duomenų bazę, kur ji turėtų būti viešai 
prieinama.

Or. en

Pagrindimas

Klinikiniuose tyrimuose dalyvaujantys tiriamieji asmenys turi teisę žinoti, ar tyrimas buvo 
vykdomas laikantis taisyklių, suteikiančių jiems galimybę atšaukti savo sutikimą, jeigu jie to 
norėtų. Be to, šie patikrinimai atliekami siekiant apginti viešąjį interesą ir patikrinimai dažnai 
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finansuojami valstybės lėšomis, todėl ataskaita turėtų būti prieinama viešai.

Pakeitimas 645
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pateikdama patikros ataskaitą užsakovui, 
valstybė narė, nurodyta pirmoje 
pastraipoje, užtikrina, kad būtų 
apsaugotas konfidencialumas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Klinikiniuose tyrimuose dalyvaujantys tiriamieji asmenys turi teisę žinoti, ar tyrimas buvo 
vykdomas laikantis taisyklių, suteikiančių jiems galimybę atšaukti savo sutikimą, jeigu jie to 
norėtų. Be to, šie patikrinimai atliekami siekiant apginti viešąjį interesą ir patikrinimai dažnai 
finansuojami valstybės lėšomis, todėl ataskaita turėtų būti prieinama viešai.

Pakeitimas 646
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar valstybės narės tinkamai prižiūri, 
kaip laikomasi šio reglamento;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis punktas suteiktų Komisijai įgaliojimus tikrinti, ar valstybės narės laikosi reglamento. 
Komisija nepaaiškina, kodėl ji įvedė šį įgaliojimą, papildydama esamas priemones, skirtas 
užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi teisės aktų reikalavimų.



AM\928650LT.doc 23/65 PE506.162v01-00

LT

Pakeitimas 647
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ar reguliavimo sistema, taikoma 
klinikiniams tyrimams, atliktiems už 
Europos Sąjungos ribų, užtikrina, kad būtų 
laikomasi šio reglamento 25 straipsnio 3 
dalies.

c) ar reguliavimo sistema, taikoma 
klinikiniams tyrimams, atliktiems už 
Europos Sąjungos ribų, užtikrina, kad būtų 
laikomasi šio reglamento 25 straipsnio 5 
dalies.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų pakeisti nuorodą į 25 straipsnį. Apie klinikinius tyrimus, atliekamus už Sąjungos ribų, 
kalbama 5 dalyje, o ne 3 dalyje.

Pakeitimas 648
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ar reguliavimo sistema, taikoma 
klinikiniams tyrimams, atliktiems už 
Europos Sąjungos ribų, užtikrina, kad 
būtų laikomasi šio reglamento 
25 straipsnio 5 dalies.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad būtų laikomasi siūlomo reglamento 25 straipsnio 5 dalies. Komisija 
turėtų kontroliuoti, kad būtų laikomasi siūlomo reglamento 3 straipsnyje nustatytų principų, 
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kai klinikinis tyrimas vykdomas už Sąjungos ribų.

Pakeitimas 649
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali vykdyti patikras, kai ji 
mano tai esant būtina.

2. Komisija gali vykdyti patikras, kai ji 
mano tai esant būtina. Komisijos patikros 
ataskaitos santrauka paskelbiama viešai.

Or. en

Pagrindimas

Šie patikrinimai atliekami siekiant apginti viešąjį interesą, todėl ataskaita turėtų būti 
skelbiama viešai.

Pakeitimas 650
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nekomerciniai užsakovai turėtų būti 
atleisti nuo patikrinimo rinkliavos, jeigu ji 
taikoma.

Or. en

Pagrindimas

Nekomerciniai užsakovai neturėtų būti įpareigoti mokėti šias rinkliavas, kurios lengvai gali 
siekti 10 proc. akademinio klinikinio tyrimo biudžeto.
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Pakeitimas 651
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sukuria ir prižiūri Sąjungos 
lygmens portalą kaip vieną duomenų ir 
informacijos, susijusių su klinikiniais 
tyrimais, prieigą pagal šį reglamentą.

Europos vaistų agentūra Komisijos vardu
sukuria ir prižiūri Sąjungos lygmens 
portalą kaip vieną duomenų ir 
informacijos, susijusių su klinikiniais 
tyrimais, prieigą pagal šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 652
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sukuria ir prižiūri Sąjungos 
lygmens portalą kaip vieną duomenų ir 
informacijos, susijusių su klinikiniais 
tyrimais, prieigą pagal šį reglamentą.

Komisija sukuria ir prižiūri Sąjungos 
lygmens portalą kaip vieną duomenų ir 
informacijos, susijusių su klinikiniais 
tyrimais, prieigą pagal šį reglamentą. 
Portalas turėtų būti techniškai pažangus 
ir patogus naudoti, kad būtų išvengta 
bereikalingo darbo.

Or. fi

Pakeitimas 653
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES portalas turėtų būti susietas su 
reglamentuose [dėl medicinos prietaisų ir 
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in vitro medicinos prietaisų] minimomis 
duomenų bazėmis taip, kad klinikinių 
tyrimų užsakovai, kuriems taikomas 
vienas arba abu šie reglamentai, turėtų 
naudotis tik viena sąsaja, siekiant išvengti 
teiktinos informacijos ir dokumentų 
dubliavimo.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriems klinikiniams tyrimams gali būti taikomi keli ES reglamentai, pagal kuriuos visus 
reikalaujama panašių dokumentų ir registracijos kiekvieno iš šių reglamentų numatytose 
duomenų bazėse. Siekiant skatinti klinikinius mokslinius tyrimus visi ryšiai turėtų būti 
palaikomi per vieną portalą. Visiems klinikiniams tyrimams, įskaitant ir nacionalinio lygmens 
tyrimus, turėtų būti naudojamas vienas portalas, nes tai vienintelis būdas užkirsti kelią 
valstybėms narėms kurti tokias pačias platformas. Taip pat gali būti, kad kai kuriuose 
tyrimuose bus reikalingas antros ar trečios valstybės narės dalyvavimas vėlesniame etape, 
kad būtų pasiekti įtraukimo į tyrimus planiniai rodikliai netikėtai sunkiai įvykdomo pacientų 
skaičiaus atveju.

Pakeitimas 654
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenys ir informacija, pateikti per ES 
portalą, turi būti išsaugoti ES duomenų 
bazėje, nurodytoje 78 straipsnyje.

Duomenys ir informacija, pateikti per ES 
portalą, turi būti išsaugoti ES duomenų 
bazėje, nurodytoje 78 straipsnyje. Taip pat 
turėtų būti galimybė portalu naudotis tik 
viena nacionaline kalba tais atvejais, kai 
mokslinis tyrimas yra susijęs tik su viena 
valstybe nare.

Or. fi

Pakeitimas 655
Dagmar Roth-Behrendt
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Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija sukuria ir prižiūri Sąjungos 
lygmens duomenų bazę (toliau – ES 
duomenų bazė). Komisija laikoma 
duomenų bazės valdytoja.

1. Europos Komisijos vardu Europos 
vaistų agentūra sukuria ir prižiūri 
Sąjungos lygmens duomenų bazę (toliau –
ES duomenų bazė). Europos vaistų 
agentūra laikoma duomenų bazės 
valdytoja.

Or. en

Pakeitimas 656
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES duomenų bazė sukuriama siekiant 
sudaryti galimybę valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms 
bendradarbiauti tokiu mastu, kuris yra 
būtinas taikant šį reglamentą, ir konkrečių 
klinikinių tyrimų paieškai. Taip pat 
sudaroma galimybė užsakovams pateikti 
nuorodą į anksčiau pateiktas paraiškas dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą arba 
padaryti esminį pakeitimą.

2. ES duomenų bazė sukuriama siekiant 
sudaryti galimybę valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms 
bendradarbiauti tokiu mastu, kuris yra 
būtinas taikant šį reglamentą, ir konkrečių 
klinikinių tyrimų paieškai. Taip pat 
sudaroma galimybė užsakovams pateikti 
nuorodą į anksčiau pateiktas paraiškas dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą arba 
padaryti esminį pakeitimą. Duomenų 
bazėje esanti viešai prieinama informacija 
turėtų padėti apsaugoti visuomenės 
sveikatą ir skatinti Europos medicininių 
mokslinių tyrimų subjektų inovacinius 
gebėjimus bei užtikrinti užsakovų teisėtų 
ekonominių interesų pripažinimą.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų bazė turėtų leisti pasiekti šio reglamento, kuriuo siekiama apsaugoti visuomenės 
sveikatą ir pagerinti Europos medicininių mokslinių tyrimų pramonės subjektų gebėjimus,
konkurencingumą ir tikslus.
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Pakeitimas 657
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES duomenų bazė sukuriama siekiant 
sudaryti galimybę valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms 
bendradarbiauti tokiu mastu, kuris yra 
būtinas taikant šį reglamentą, ir konkrečių 
klinikinių tyrimų paieškai. Taip pat 
sudaroma galimybė užsakovams pateikti 
nuorodą į anksčiau pateiktas paraiškas dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą arba 
padaryti esminį pakeitimą.

2. ES duomenų bazė sukuriama siekiant 
sudaryti galimybę valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms 
bendradarbiauti tokiu mastu, kuris yra 
būtinas taikant šį reglamentą ir visuomenei 
sudarant galimybes vykdyti konkrečių 
klinikinių tyrimų paiešką, o piliečiams ir
specialistams sudarant galimybę priimti 
pagrįstus sprendimus dėl vaistų. Taip pat 
sudaroma galimybė užsakovams pateikti 
nuorodą į anksčiau pateiktas paraiškas dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą arba 
padaryti esminį pakeitimą.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų bazė ne tik turėtų užtikrinti geresnį valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą, 
bet taip pat turėtų būti sukurta siekiant suteikti piliečiams, daktarams ir nepriklausomiems 
mokslininkams informaciją, kuri jiems leistų priimti pagrįstus sprendimus dėl jų sveikatos.

Pakeitimas 658
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES duomenų bazė sukuriama siekiant 
sudaryti galimybę valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms 
bendradarbiauti tokiu mastu, kuris yra 
būtinas taikant šį reglamentą, ir konkrečių 
klinikinių tyrimų paieškai. Taip pat 
sudaroma galimybė užsakovams pateikti 
nuorodą į anksčiau pateiktas paraiškas dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą arba 

2. ES duomenų bazė sukuriama siekiant 
sudaryti galimybę valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms 
bendradarbiauti tokiu mastu, kuris yra 
būtinas taikant šį reglamentą, ir konkrečių 
klinikinių tyrimų paieškai. Taip pat 
sudaroma galimybė užsakovams pateikti 
nuorodą į anksčiau pateiktas paraiškas dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą arba 
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padaryti esminį pakeitimą. padaryti esminį pakeitimą. Taip pat 
sudaroma galimybė ES piliečiams 
susipažinti su informacija apie vaistus.

Or. en

Pakeitimas 659
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES duomenų bazė sukuriama siekiant 
sudaryti galimybę valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms 
bendradarbiauti tokiu mastu, kuris yra 
būtinas taikant šį reglamentą, ir konkrečių 
klinikinių tyrimų paieškai. Taip pat 
sudaroma galimybė užsakovams pateikti 
nuorodą į anksčiau pateiktas paraiškas dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą arba 
padaryti esminį pakeitimą.

2. ES duomenų bazė sukuriama siekiant 
sudaryti galimybę valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms 
bendradarbiauti tokiu mastu, kuris yra 
būtinas taikant šį reglamentą, ir konkrečių 
klinikinių tyrimų paieškai. Taip pat 
sudaroma galimybė užsakovams pateikti 
nuorodą į anksčiau pateiktas paraiškas dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą arba 
padaryti esminį pakeitimą. Taip pat 
sudaroma galimybė informuoti 
visuomenę.

Or. fr

Pakeitimas 660
Philippe Juvin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klinikinio tyrimo duomenys yra prieinami 
viešai Europos Sąjungos duomenų bazėje 
dvejus metus po klinikinio tyrimo 
pabaigos, kaip nustatyta 34 straipsnio 3 
dalies 2 pastraipoje.
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Or. fr

Pakeitimas 661
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ES duomenų bazė bus prieinama viešai, 
išskyrus, kai visų arba dalies joje esančių 
duomenų ir informacijos 
konfidencialumas yra pagrįstas dėl vienos 
iš šių priežasčių:

3. ES duomenų bazė bus prieinama viešai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai užtikrinti skaidrumą ir galimybę nepriklausomiems mokslininkams atlikti 
atsitiktinius tyrimus ir metaanalizę, duomenų bazė turėtų būti viešai prieinama.

Pakeitimas 662
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– apsaugoti asmens duomenis pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 45/2001;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši visiško skaidrumo išimtis yra perteklinė dėl 78 straipsnio 5 dalies nuostatų.
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Pakeitimas 663
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– apsaugoti komerciniu požiūriu 
konfidencialią informaciją;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Europos ombudsmeno tvirtinimu klinikinių tyrimų ataskaitoje nėra nieko, ką būtų galima 
laikyti verslo paslaptimi (Rekomendacijos projektas 2560/2007/BEH). Be to, visuomenės 
sveikata ir piliečių teisė žinoti turėtų būti svarbesnė už bet kokius verslo slaptumo 
argumentus. Tiriamieji asmenys savanoriškai dalyvauja moksliniuose tyrimuose, siekdami 
naudos visuomenei ir būsimiems pacientams, o ne tam tikrai vaistus gaminančiai įmonei.

Pakeitimas 664
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– apsaugoti komerciniu požiūriu 
konfidencialią informaciją;

– apsaugoti komerciniu požiūriu 
konfidencialią informaciją, visų pirma kai 
ši informacija susijusi su indikacijų, 
kurioms dar nebuvo išduotas leidimas, 
klinikiniais tyrimais, kuriais siekiama 
pagrįsti prašymą išduoti rinkodaros 
leidimą;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų bazė neturėtų nei trukdyti užtikrinti intelektinės ir pramoninės nuosavybės 
apsaugos, nei neleisti užsakovui naudotis jo mokslinių tyrimų rezultatais.
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Pakeitimas 665
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– apsaugoti komerciniu požiūriu 
konfidencialią informaciją;

– apsaugoti komerciniu požiūriu 
konfidencialią informaciją, visų pirma 
atsižvelgiant į leidimo suteikimo 
produktui statusą;

Or. en

Pakeitimas 666
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrinti valstybių narių veiksmingą 
klinikinio tyrimo atlikimo priežiūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Klinikinių tyrimų duomenys yra moksliniai duomenys, kurie visų pirmiausia priklauso 
visuomenei. Visuomenės sveikatos interesai turėtų būti viršesni. Siekiant veiksmingai 
užtikrinti skaidrumą ir galimybę nepriklausomiems mokslininkams atlikti atsitiktinius tyrimus 
ir metaanalizę, duomenų bazė turėtų būti viešai prieinama.

Pakeitimas 667
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalies 3 a įtrauka (nauja)



AM\928650LT.doc 33/65 PE506.162v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– apsaugoti konfidencialią mokslinę 
informaciją, kuri dar nebuvo viešai 
paskelbta.

Or. fr

Pakeitimas 668
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Klinikinių tyrimų rezultatų santrauka 
turi būti pateikiama viešai pagal 34 
straipsnio nuostatas.

Or. fr

Pakeitimas 669
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jokie tiriamųjų asmenų asmens 
duomenys neturi būti viešai prieinami.

5. Jokie tiriamųjų asmenų asmens 
duomenys, komerciniu požiūriu 
konfidenciali informacija arba 
informacija, pažeidžianti intelektinės 
nuosavybės teises, neturi būti viešai 
prieinami.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad šis reglamentas išliktų naudingas ir išsaugotų Europos mokslininkų 
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patirtį bei jų teisėtus interesus gauti klinikiniams tyrimams vystyti panaudotų investicijų 
rezultatus.

Pakeitimas 670
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Užsakovas gali nuolat atnaujinti ES 
duomenų bazei teikiamą informaciją apie 
bet kokius klinikinių tyrimų pakeitimus, 
kurie nėra esminiai pakeitimai, tačiau kurie 
yra svarbūs valstybėms narėms klinikinio 
tyrimo priežiūrai vykdyti.

6. Užsakovas gali reguliariai atnaujinti ES 
duomenų bazei teikiamą informaciją, kuri 
svarbi moksliniams tyrimams ir įdomi 
visuomenei, apie bet kokius klinikinių 
tyrimų pakeitimus, kurie nėra esminiai 
pakeitimai, tačiau kurie yra svarbūs 
valstybėms narėms klinikinio tyrimo 
priežiūrai vykdyti.

Or. fi

Pakeitimas 671
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad asmens duomenų subjektas galėtų 
veiksmingai pasinaudoti savo teise į 
informaciją ir teise susipažinti su 
duomenimis, juos ištaisyti ir pateikti 
prieštaravimą atitinkamai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 ir 
nacionalinius duomenų apsaugos teisės 
aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 
95/46/EB. Jos užtikrina, kad duomenų 
subjektas galėtų veiksmingai pasinaudoti 
teise gauti su juo ar ja susijusius duomenis 
ir reikalauti, kad netikslūs ar neišsamūs
duomenys būtų ištaisyti ir ištrinti. Pagal 

7. Komisija, Europos vaistų agentūra ir 
valstybės narės užtikrina, kad asmens 
duomenų subjektas galėtų veiksmingai 
pasinaudoti savo teise į informaciją ir teise 
susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti ir 
pateikti prieštaravimą atitinkamai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 ir 
nacionalinius duomenų apsaugos teisės 
aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 
95/46/EB. Jos užtikrina, kad duomenų 
subjektas galėtų veiksmingai pasinaudoti 
teise gauti su juo ar ja susijusius duomenis 
ir reikalauti, kad netikslūs ar neišsamūs 
duomenys būtų ištaisyti ir ištrinti. Pagal 
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atitinkamą savo kompetenciją Komisija ir 
valstybės narės užtikrina, kad netiksliai ir 
neteisėtai tvarkomi duomenys būtų ištrinti 
pagal taikomus teisės aktus. Pataisymai ir 
ištrynimai atliekami kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip per 60 dienų nuo duomenų 
subjekto prašymo pateikimo.

atitinkamą savo kompetenciją Komisija, 
Europos vaistų agentūra ir valstybės narės 
užtikrina, kad netiksliai ir neteisėtai 
tvarkomi duomenys būtų ištrinti pagal 
taikomus teisės aktus. Pataisymai ir 
ištrynimai atliekami kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip per 60 dienų nuo duomenų 
subjekto prašymo pateikimo.

Or. en

Pakeitimas 672
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Bendrajame techniniame dokumente 
rinkodaros leidimui gauti ir Viešajame 
vertinimo protokole turėtų būti 
nurodomas saitas į Agentūros duomenų 
bazėje saugomas klinikinių tyrimų 
ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 673
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šis reglamentas nepažeidžia valstybių 
narių galimybės nustatyti rinkliavą už 
šiame reglamente nustatytą veiklą su 
sąlyga, kad rinkliavos dydis būtų nustatytas 
skaidriai ir remiantis išlaidų padengimo 
principais.

Šis reglamentas nepažeidžia valstybių 
narių galimybės nustatyti rinkliavą už 
šiame reglamente nustatytą veiklą su 
sąlyga, kad rinkliavos dydis būtų nustatytas 
skaidriai ir remiantis išlaidų padengimo 
principais. Valstybės narės gali taikyti 
mažesnę rinkliavą klinikiniams tyrimams, 
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kuriais nesiekiama pelno.

Or. en

Pagrindimas

Klinikiniams tyrimams, kuriais nesiekiama pelno, turėtų būti suteikiamas pranašumas 
finansinių įsipareigojimų požiūriu.

Pakeitimas 674
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viena rinkliava už veiklą vienoje 
valstybėje narėje

Rinkliavos už veiklą vienoje valstybėje 
narėje

Or. el

Pagrindimas

Rinkliavų nustatymas yra visiškai nacionalinės reikšmės klausimas.

Pakeitimas 675
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė negali reikalauti, kad 
atliekant II ir III skyriuose nurodytą 
vertinimą būtų mokama kelis kartus šiame 
vertinime dalyvaujančioms skirtingoms 
įstaigoms.

Valstybė narė reikalauja, kad atliekant II ir 
III skyriuose nurodytą vertinimą būtų 
mokama šiame vertinime dalyvaujančioms 
skirtingoms įstaigoms vadovaujantis jos 
nacionaline praktika.

Or. el
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Pagrindimas

Rinkliavų nustatymas yra visiškai nacionalinės reikšmės klausimas.

Pakeitimas 676
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybė narė negali reikalauti, kad 
atliekant II ir III skyriuose nurodytą 
vertinimą būtų mokama kelis kartus šiame 
vertinime dalyvaujančioms skirtingoms 
įstaigoms.

Valstybė narė negali reikalauti, kad 
atliekant II, III ir VII skyriuose nurodytą 
vertinimą būtų mokama kelis kartus šiame 
vertinime dalyvaujančioms skirtingoms 
įstaigoms.

Valstybės narės svarsto galimybę netaikyti 
šių rinkliavų nekomerciniams 
užsakovams.

Or. en

Pagrindimas

83 straipsnyje taip pat turėtų būti minimas VII skyrius, nes ten taip pat aptariamos rinkliavos 
už saugumo pranešimus. Be to, nekomerciniai užsakovai neturėtų būti įpareigoti mokėti šias 
rinkliavas, kaip tai jau yra daugelyje valstybių narių.

Pakeitimas 677
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 27, 42, 60 ir 67 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. 27, 42, 60 ir 67 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos. Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. 
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Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 678
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Danuta Maria Hübner, Alojz Peterle

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šis reglamentas neturi poveikio taikant 
nacionalinius teisės aktus, kuriais dėl šiame 
reglamente nenagrinėjamų priežasčių 
draudžiamas arba ribojamas žmogaus arba 
gyvūno bet kokios konkrečios rūšies 
ląstelių naudojimas arba vaistų, kuriuose 
yra tų ląstelių, kurie iš jų sudaryti arba 
gauti, pardavimas, tiekimas arba 
naudojimas. Valstybės narės Komisijai 
praneša apie tokius nacionalinės teisės 
aktus.

Šis reglamentas neturi poveikio taikant 
nacionalinius teisės aktus, kuriais dėl šiame 
reglamente nenagrinėjamų priežasčių 
draudžiamas arba ribojamas žmogaus arba 
gyvūno bet kokios konkrečios rūšies 
ląstelių naudojimas arba vaistų, kuriuose 
yra tų ląstelių, kurie iš jų sudaryti arba 
gauti, pardavimas, tiekimas arba 
naudojimas. Valstybės narės Komisijai 
praneša apie tokius nacionalinės teisės 
aktus. Negali būti atliekami genų terapijos 
tyrimai, jei jie sukelia tiriamojo asmens 
kamieninių ląstelių genetinės tapatybės 
pakitimus.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente neturėtų būti atsiliekama nuo galiojančios direktyvos. Todėl turėtume panaudoti 
galiojančios direktyvos formuluotę.

Pakeitimas 679
Erik Bánki
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Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiriamieji vaistai, už kuriuos tiriamasis 
asmuo nemoka

Klinikiniai tyrimai, už kuriuos tiriamasis 
asmuo nemoka

Or. en

Pakeitimas 680
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Nepažeidžiant valstybių narių 
kompetencijos nustatyti jų sveikatos 
politiką ir organizuoti ir teikti sveikatos 
priežiūros paslaugas ir asmens sveikatos 
priežiūrą, tiriamasis asmuo neturi mokėti 
už tiriamuosius vaistus.

Nepažeidžiant valstybių narių 
kompetencijos nustatyti jų sveikatos 
politiką ir organizuoti ir teikti sveikatos 
priežiūros paslaugas ir asmens sveikatos 
priežiūrą, tiriamasis asmuo neturi mokėti 
už klinikinį tyrimą ir mažos intervencijos 
klinikinį tyrimą.

Or. en

Pagrindimas

Principas, kad klinikinių tyrimų tiriamieji asmenys neturi mokėti jokių klinikinių tyrimų 
išlaidų, turi būti nustatytas kaip pagrindinis etinis principas. Todėl reikia išplėsti šio 
straipsnio taikymo sritį, jį taikant ne tik tiriamiesiems vaistams, bet visoms klinikinių tyrimų 
išlaidoms.

Pakeitimas 681
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bet kuriame iš 1 ir 2 punkte nurodytų 
reglamentų aptartas patvirtinimui arba 
leidimui, arba dokumentui taikomas 
reikalavimas turi būti įvertintas išduodant 
leidimą pagal šio reglamento II skyrių.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu teikti pranešimus duomenų apsaugos įstaigai ir jos leidimus reikia gauti kiekvienam 
projektui, visi jie turi būti teikiami ir gaunami iš anksto per tą patį leidimo gavimo procesą ir 
tuos pačius terminus.

Pakeitimas 682
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
91 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

91a straipsnis
Peržiūra

Praėjus penkeriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos ir po to 
kas penkerius metus Komisija teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
apie šio reglamento taikymą; ataskaitoje 
turi būti pateikiama išsami informacija 
apie įvairius pagal šį reglamentą leistų 
atlikti klinikinių tyrimų tipus. Esant 
reikalui ir siekiant atnaujinti šio 
reglamento nuostatas, Komisija, 
atsižvelgdama į ataskaitą, pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto.

Or. en

Pagrindimas

Pažanga technologijų ir medicinos žinių srityse reiškia, kad klinikiniai tyrimai greitai 
plėtojasi. Nuostata dėl peržiūros užtikrins, kad Reglamentas bus peržiūrėtas greitai, 
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atsižvelgiant į visus būtinus pakeitimus.

Pakeitimas 683
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
91 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

91a straipsnis
Reglamento peržiūra

Pagal šį reglamentą Komisija kas 
penkerius metus Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia ataskaitą, kurioje 
apžvelgia, kaip praktiškai įgyvendinamas 
šis reglamentas. Šioje ataskaitoje 
Komisija vertina jo įgyvendinimo poveikį 
mokslo bei technologijų pažangai ir 
priemones, kurias reikia priimti siekiant 
išlaikyti Europos klinikinių tyrimų 
konkurencingumą.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų reikalauti, kad Komisija reguliariai ir išsamiai nagrinėtų reglamento poveikį Europos 
klinikiniams tyrimams. Tikslas yra užtikrinti, kad šiuo reglamentu būtų sudarytos sąlygos 
remti mokslo ir technologijų pažangą greitai kintančioje aplinkoje (Europos „smart law“ 
metodas).

Pakeitimas 684
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jis taikomas nuo [nurodyti konkrečią datą 
– dveji metai nuo jo paskelbimo dienos].

Jis taikomas nuo dienos, kai Europos 
vaistų agentūros Žmonėms skirtų vaistų 
nuolatinis komitetas pateiks teigiamą 
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nuomonę dėl tinkamo ES portalo veikimo.

Or. en

Pagrindimas

ES portalas yra toks svarbus naujo teisės akto elementas, kad portalas tinkamai neveiks, 
teisės aktas negalės būti taikomas. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas tik tuomet, kai 
portalas tinkamai veikia ir kai šį faktą patvirtino valstybės narės.

Pakeitimas 685
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užsakovas prireikus daro nuorodą į 
ankstesnes paraiškas. Jeigu šias paraiškas 
pateikė kitas užsakovas, pateikiamas 
rašytinis susitarimas su tuo užsakovu.

1. Užsakovas prireikus daro nuorodą į 
ankstesnes paraiškas, pasinaudodamas 
savo Universaliu tyrimų registracijos 
numeriu (UTRN) arba ES portalo 
registracijos numeriu. Jeigu šias paraiškas 
pateikė kitas užsakovas, pateikiamas 
rašytinis susitarimas su tuo užsakovu.

Or. en

Pakeitimas 686
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. ES portalas leidžia užsakovams 
pasirašyti elektroniniu parašu, apie 
pasirašiusį asmenį suteikdamas 
pakankamas garantijas be papildomos 
dokumentacijos.

Or. en



AM\928650LT.doc 43/65 PE506.162v01-00

LT

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse šiuo metu reikalaujama daug dokumentų su notarų patvirtintais 
rašytiniais parašais, siekiant įrodyti, kad dokumentą pasirašęs asmuo turi įgaliojimus 
pasirašyti užsakovo vardu. Toliau taip neturėtų būti.

Pakeitimas 687
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paraiškos dokumentų rinkinys dėl 
paraiškos pagal 11 straipsnį turi būti 
pateiktas tik pagal šio priedo 2–10 
skirsnius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai pakeitimas, kurį lėmė 11 straipsnio išbraukimas.

Pakeitimas 688
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

specifinius tiriamos populiacijos ypatumus, 
pvz., tiriami asmenys, negalintys duoti 
informuoto asmens sutikimo, arba 
nepilnamečiai;

 specifinius tiriamos populiacijos 
ypatumus, pvz., tiriami asmenys, 
negalintys duoti informuoto asmens 
sutikimo, arba nepilnamečiai, arba kitų 
pažeidžiamų gyventojų grupių (t. y. 
neveiksnūs asmenys, nėščios moterys, 
kaliniai);

Or. en
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Pakeitimas 689
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ar tyrimu siekiama ištirti vaisto naudą 
terapiniu ir visuomenės sveikatos požiūriu 
tikslinei gyventojų grupei.

Or. en

Pagrindimas

Tiriamieji asmenys turėtų kaip galima labiau atspindėti tiriamo vaisto tikslinę grupę. Tai itin 
svarbu III ir IV etapų tyrimams, kai vaisto saugumas ir veiksmingumas turi būti vertinami 
atliekant tyrimus su tais, kurie galimai naudos produktą šiam patekus į rinką. Ankstesniuose 
etapuose tiriami labiau pagrindiniai saugumo elementai, kai nėra taip svarbu suburti 
reprezentatyvią tiriamųjų asmenų imtį.

Pakeitimas 690
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punkto 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ar toksikologiniai tyrimai buvo atlikti, 
jeigu atliekant klinikinį tyrimą 
naudojamas tiriamasis vaistas, kuriam 
nebuvo išduotas leidimas.

Or. en

Pagrindimas

Laikantis 4 b (NAUJAS) straipsnio dėl toksikologinių tyrimų įtraukimo.
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Pakeitimas 691
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punkto 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ar klinikinis tyrimas ženkliai padeda 
geriau suprasti būsenos, kurios atžvilgiu 
trūksta duomenų, visų pirma retų ir itin 
retų ligų, fiziologiją ir patologiją.

Or. en

Pagrindimas

Daug retų ir itin retų ligų vis dar nėra tiksliai nustatytos arba vis dar suprantamos tik iš 
dalies. Vykdant klinikinius tyrimus, kai dalyvauja tokia būsena pasižymintys pacientai, galima 
iš esmės pagerinti žinias apie šias ligas įvertinus jų teikiamus duomenis. Ataskaitą rengianti 
valstybė narė turi žinoti apie šią papildomą naudą. 

Pakeitimas 692
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a. Kai galima, protokolas turėtų būti 
rengiamas tokiu lengvai prieinamu 
formatu kaip pdf, kurį yra galimybė 
surasti, o ne skenuotais vaizdais.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad būtų lengva ieškoti atitinkamos informacijos protokoluose.

Pakeitimas 693
Petru Constantin Luhan
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Protokolą sudaro šios pagrindinės 
dalys:

13. Protokolą arba jo priedus sudaro šios 
pagrindinės dalys:

Or. en

Pagrindimas

I priede aprašoma, kas turi būti protokole. Visa ši informacija svarbi, tačiau dalis jos ne 
visada įtraukiama į protokolą (paprastai vaistų valdymas yra pateikiamas atskirame veiklos 
dokumente).

Pakeitimas 694
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tyrimo etinis vertinimas ir vertinimas, ar 
tyrimas atitinka Helsinkio deklaracijos 
principus;

Or. es

Pakeitimas 695
Margrete Auken, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

svarbiausi rezultatų parametrai

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant išvengti manipuliacijų išvadomis svarbu, kad protokole būtų apibrėžti svarbiausi 
rezultatų parametrai.

Pakeitimas 696
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jeigu galima, visas statistinės analizės 
planas, ir informacija apie jo pakeitimus 
tyrimo metu bei tokių galimų pakeitimų 
pagrindimai;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad statistinės analizės planas negalėtų būti be pagrindo iš esmės keičiamas tyrimo 
metu.

Pakeitimas 697
Margrete Auken, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– klinikiniame tyrime dalyvaujančių 
grupių ir pogrupių aprašymas (amžius, 
lytis ir informacija, ar tiriamieji asmenys 
yra savanoriai ar pacientai)

Or. en

Pagrindimas

Papildo pranešėjo 25 pakeitimą. Iš klinikinių tyrimų gauti duomenys gali būti laikomi 
patikimais ir patvariais tik tuo atveju, jei jie tinkami tam tikrų grupių asmenims (pvz., 
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moterims, pagyvenusiems asmenims), kurie, kaip tikėtina, vartos tiriamą vaistą. Protokole 
turi būti aiškiai aprašytas klinikiniame tyrime dalyvaujančių grupių ir pogrupių amžius ir 
lytis bei informacija, ar tiriamieji asmenys yra savanoriai ar pacientai.

Pakeitimas 698
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei vyresnio amžiaus asmenys ir moterys 
neįtraukiami į šį klinikinį tyrimą, 
paaiškinimas ir pagrindimas dėl šių 
asmenų neįtraukimo kriterijų;

jei nėra reprezentatyvaus tiriamųjų 
asmenų pasiskirstymo pagal amžių ir 
(arba) lytį, turi būti pateiktas pagrindimas 
ir paaiškinimas;

Or. en

Pagrindimas

Tiriamieji asmenys turėtų kaip galima labiau atspindėti tiriamo vaisto tikslinę grupę. Tai itin 
svarbu III ir IV etapų tyrimams, kai vaisto saugumas ir veiksmingumas turi būti vertinami 
atliekant tyrimus su tais, kurie galimai naudos produktą šiam patekus į rinką. Ankstesniuose 
etapuose tiriami labiau pagrindiniai saugumo elementai, kai nėra taip svarbu suburti 
reprezentatyvią tiriamųjų asmenų imtį.

Pakeitimas 699
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 7 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

rizikos vertinimas, aptariant visus 
klinikinio tyrimo rizikos veiksnius, t. y.:
I. Rizika tiriamųjų asmenų teisėms:
1. Informacija ir informuotas sutikimas
2. asmens duomenų apsauga;
II. Rizika tiriamųjų asmenų fizinei 
neliečiamybei:
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1. Gydymo saugumas
2. Diagnostinės intervencijos rizika
3. Pacientų grupės pažeidžiamumas
III. Rizika duomenų vientisumo ir 
visuomenės sveikatos požiūriu:
1. Duomenų kokybė, duomenų valdymas 
ir analizė, duomenų prieinamumas ir 
skelbimas
2. Rezultatų patikimumas
3. Poveikis visuomenės sveikatai

Or. en

Pagrindimas

Rizikos vertinimas turėtų būti dalis prašymo išduoti leidimą dokumentų ir turėtų būti 
pagrindas kokybės valdymui ir stebėsenos planui. 

Pakeitimas 700
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto devinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skelbimo politikos aprašymas; Skelbimo politikos aprašymas net ir tuo 
atveju, kai rezultatai blogi;

Or. en

Pakeitimas 701
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 16 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitos apie tam tikrus atvejus formos 
kopijos
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu įtraukti ataskaitų formas, nes surinktus duomenis galima pakreipti, atsižvelgiant į tai, 
kaip parengti klausimai.

Pakeitimas 702
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 16 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamus priemonių, kurių imtasi siekiant 
sumažinti mokslinių tyrimų pediatrijos 
srityje baimę, skausmą ir kančias, 
aprašymas;

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis TSK GKP ES etikos rekomendacijomis dėl mokslinių tyrimų pediatrijos srityje 
(Eudralex Vol.10./2008) ir Ovjedo konvencija ir papildomu jos protokolu dėl mokslinių 
tyrimų biomedicinos srityje.

Pakeitimas 703
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 16 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamus priemonių, kurių buvo imtasi 
siekiant užtikrinti ribotą placebo 
naudojimą pediatriniuose tyrimuose, 
aprašymas;

Or. en
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Pagrindimas

Vadovaujantis TSK GKP ES etikos rekomendacijomis dėl mokslinių tyrimų pediatrijos srityje 
(Eudralex Vol.10./2008) ir Ovjedo konvencija ir papildomu jos protokolu dėl mokslinių 
tyrimų biomedicinos srityje.

Pakeitimas 704
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 16 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamus procedūrų, kurių laikėsi 
užsakovas, siekdamas reguliariai stebėti ir 
pakartotinai įvertinti rizikos santykį ir 
mokslinį tyrimą, aprašymas;

Or. en

Pakeitimas 705
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 16 d įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aprašoma, ar tyrimas kartoja panašius 
tyrimus, grindžiamus identiška hipoteze 
(to turėtų būti vengiama);

Or. en

Pakeitimas 706
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 16 e įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kvalifikacijos, kurią turi turėti pediatrijos 
specialistai visose tyrimo vietose, 
aprašymas;

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis TSK GKP ES etikos rekomendacijomis dėl mokslinių tyrimų pediatrijos srityje 
(Eudralex Vol.10./2008) ir Ovjedo konvencija ir papildomu jos protokolu dėl mokslinių 
tyrimų biomedicinos srityje.

Pakeitimas 707
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 16 f įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į amžių, tinkami nurodymai 
dėl vaikams skirtų vaistų;

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis TSK GKP ES etikos rekomendacijomis dėl mokslinių tyrimų pediatrijos srityje 
(Eudralex Vol.10./2008) ir Ovjedo konvencija ir papildomu jos protokolu dėl mokslinių 
tyrimų biomedicinos srityje.

Pakeitimas 708
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 16 g įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsami, suprantama, atsižvelgiant į amžių 
parengta informacija ir vaikų informuoto 
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sutikimo bei teisinių atstovų informuoto 
sutikimo lapai;

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis TSK GKP ES etikos rekomendacijomis dėl mokslinių tyrimų pediatrijos srityje 
(Eudralex Vol.10./2008) ir Ovjedo konvencija ir papildomu jos protokolu dėl mokslinių 
tyrimų biomedicinos srityje.

Pakeitimas 709
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 16 h įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aiški ir išsami informacija, susijusi su 
galimybių pasinaudoti teisinėmis 
apsaugos priemonėmis sąlygomis, 
galimybių pasinaudoti žalos atlyginimo 
sistema sąlygomis, atsižvelgiant į 
ilgalaikes pasekmes vaikų augimui;

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis TSK GKP ES etikos rekomendacijomis dėl mokslinių tyrimų pediatrijos srityje 
(Eudralex Vol.10./2008) ir Ovjedo konvencija ir papildomu jos protokolu dėl mokslinių 
tyrimų biomedicinos srityje.

Pakeitimas 710
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 16 i įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisės susipažinti su bendrais mokslinio 
tyrimo rezultatais bei visa informacija 
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apie sveikatą, sužinota tyrimo metu, 
aprašymas.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis TSK GKP ES etikos rekomendacijomis dėl mokslinių tyrimų pediatrijos srityje 
(Eudralex Vol.10./2008) ir Ovjedo konvencija ir papildomu jos protokolu dėl mokslinių 
tyrimų biomedicinos srityje.

Pakeitimas 711
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a. Protokole arba jo prieduose 
pateikiama informacija apie finansavimą, 
užsakovus, priklausomybę institucijoms ir 
kitus galimus interesų konfliktus.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriuose projektuose gali būti gan daug informacijos, teiktinos susipažinti, ir gali būti 
praktiškiau ją pateikti priede.

Pakeitimas 712
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Kartu su protokolu pateikiama 
protokolo santrauka.

17. Kartu su protokolu pateikiama 
protokolo santrauka ir jis turėtų būti
atnaujinamas įtraukiant protokolo 
pakeitimus, nurodant kiekvieno pakeitimo 
datą.
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Or. en

Pakeitimas 713
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a. Jeigu klinikinis tyrimas yra 
minimalios rizikos, tyrėjo kortelė neturi 
būti perduota.

Or. fr

Pakeitimas 714
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. Jeigu tiriamasis vaistas yra 
registruotas ir vartojamas pagal 
rinkodaros leidimo sąlygas, tyrėjo 
brošiūroje turi būti pateikta vaisto 
charakteristikų santrauka (toliau – VCS). 
Jeigu klinikinio tyrimo sąlygos skiriasi 
nuo registruotųjų, vaisto charakteristikų 
santrauka papildoma tinkamų neklinikinių 
ir klinikinių duomenų santrauka, kuri 
pagrindžia tiriamojo vaisto vartojimą 
klinikiniame tyrime. Jeigu protokole 
tiriamasis vaistas įvardytas tik nurodant jo 
veikliąją medžiagą, užsakovas turėtų 
pasirinkti vieną VCS kaip visų vaistų, 
kuriuose yra tos veikliosios medžiagos ir 
kurie naudojami kuriame nors klinikinių 
tyrimų centre, tyrėjo brošiūros atitikmenį.

20. Nedidelės rizikos klinikinių tyrimų 
atveju tyrėjo brošiūroje turi būti pateikta 
vaisto charakteristikų santrauka (toliau –
VCS). Vidutinės rizikos klinikinių tyrimų 
atveju, vaisto charakteristikų santrauka 
papildoma tinkamų neklinikinių ir 
klinikinių duomenų santrauka, kuri 
pagrindžia tiriamojo vaisto vartojimą 
klinikiniame tyrime. Jeigu protokole 
tiriamasis vaistas įvardytas tik nurodant jo 
veikliąją medžiagą, užsakovas turėtų 
pasirinkti vieną VCS kaip visų vaistų, 
kuriuose yra tos veikliosios medžiagos ir 
kurie naudojami kuriame nors klinikinių 
tyrimų centre, tyrėjo brošiūros atitikmenį.

Or. en
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Pagrindimas

Paaiškinimas: pasinaudojimas rinkodaros leidimo statusu grindžiamos klasifikacijos 
pranašumu.

Pakeitimas 715
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. Jeigu tiriamasis vaistas yra registruotas 
ir vartojamas pagal rinkodaros leidimo 
sąlygas, tyrėjo brošiūroje turi būti pateikta
vaisto charakteristikų santrauka (toliau –
VCS). Jeigu klinikinio tyrimo sąlygos 
skiriasi nuo registruotųjų, vaisto 
charakteristikų santrauka papildoma 
tinkamų neklinikinių ir klinikinių duomenų 
santrauka, kuri pagrindžia tiriamojo vaisto 
vartojimą klinikiniame tyrime. Jeigu 
protokole tiriamasis vaistas įvardytas tik 
nurodant jo veikliąją medžiagą, užsakovas 
turėtų pasirinkti vieną VCS kaip visų 
vaistų, kuriuose yra tos veikliosios 
medžiagos ir kurie naudojami kuriame nors 
klinikinių tyrimų centre, tyrėjo brošiūros 
atitikmenį.

20. Jeigu tiriamasis vaistas yra registruotas 
ir vartojamas pagal rinkodaros leidimo 
sąlygas, tyrėjo brošiūra turi būti 
naudojama vietoje vaisto charakteristikų 
santraukos (toliau – VCS). Jeigu klinikinio 
tyrimo sąlygos skiriasi nuo registruotųjų, 
vaisto charakteristikų santrauka papildoma 
tinkamų neklinikinių ir klinikinių duomenų 
santrauka, kuri pagrindžia tiriamojo vaisto 
vartojimą klinikiniame tyrime. Jeigu 
protokole tiriamasis vaistas įvardytas tik 
nurodant jo veikliąją medžiagą, užsakovas 
turėtų pasirinkti vieną VCS kaip visų 
vaistų, kuriuose yra tos veikliosios 
medžiagos ir kurie naudojami kuriame nors 
klinikinių tyrimų centre, tyrėjo brošiūros 
atitikmenį.

Or. en

Pagrindimas

VCS nėra tyrėjo brošiūra. Kai kuriais atvejais laikoma, kad pakanka tyrėjo brošiūros turinio, 
tačiau dėl to tyrėjo brošiūros netampa VCS.

Pakeitimas 716
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies 22 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22. Jei TB nėra VCS, jame turi būti aiškiai 
identifikuojama jo dalis, nustatanti, kokios 
nepageidaujamos reakcijos turi būti 
laikomos tikėtinomis nepageidaujamomis 
reakcijomis, įskaitant informaciją apie 
nepageidaujamų reakcijų dažnumą ir 
pobūdį (referencinė saugumo informacija).

22. Jei yra naudojamas TB o ne VCS, 
jame turi būti aiškiai identifikuojama jo 
dalis, nustatanti, kokios nepageidaujamos 
reakcijos turi būti laikomos tikėtinomis 
nepageidaujamomis reakcijomis, įskaitant 
informaciją apie nepageidaujamų reakcijų 
dažnumą ir pobūdį (referencinė saugumo 
informacija).

Or. en

Pagrindimas

VCS nėra tyrėjo brošiūra. Kai kuriais atvejais laikoma, kad pakanka tyrėjo brošiūros turinio, 
tačiau dėl to tyrėjo brošiūros netampa VCS.

Pakeitimas 717
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 45 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45. Pareiškėjas gali pateikti galiojančią 
VCS kaip TVDR, jei tiriamasis vaistas yra 
registruotas. Išsami informacija apie 
tikslius reikalavimus pateikiama 1 
lentelėje.

45. Pareiškėjas gali pateikti galiojančią 
VCS kaip TVDR, jei klinikinis tyrimas yra 
mažos arba vidutinės rizikos ir atliekamas
tiriamajam vaistui, kuris naudojamas 
remiantis paskelbtais duomenimis ir 
(arba) mokslinių įstaigų ar oficialių 
įstaigų standartinio gydymo 
rekomendacijomis. Išsami informacija apie 
tikslius reikalavimus pateikiama 1 
lentelėje.

Or. fr

Pakeitimas 718
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 1 lentelės (Supaprastinto TVDR turinys) pirmo stulpelio antros eilutės 
įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiriamasis vaistas registruotas arba jo 
rinkodaros leidimas suteiktas TSK šalyje ir 
jis naudojamas atliekant tyrimą:

Tiriamasis vaistas registruotas arba 
testuotas pagal gydymo rekomendacijas, 
nenumatytas suteikiant rinkodaros 
leidimą, ir jis paremtas viešais 
duomenimis ir (arba) standartinėmis 
gydymo rekomendacijomis iš mokslinių 
įmonių ar oficialių įstaigų, arba jo 
rinkodaros leidimas suteiktas TSK šalyje ir 
jis naudojamas atliekant tyrimą:

Or. en

Pakeitimas 719
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Tiriamojo vaisto etikečių turinys 10. Tiriamojo vaisto etikečių turinys 
(informacija, kuri turi būti nurodyta, arba 
pagrindinės etiketės informacija) 

Or. en

Pagrindimas

Dokumentų pateikimo metu tikrųjų etikečių visomis nacionalinėmis kalbomis gali dar ir 
nebūti; Dėl reikalavimo jas turėti bereikalingai ilgai gaištama.

Pakeitimas 720
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 57 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57. Pateikiamas pagrindinių tyrėjų 
kvalifikacijos apibūdinimas pagal 
dabartinį gyvenimo aprašymą (curriculum 
vitae) ir kiti atitinkami dokumentai. 
Apibūdinamas ankstesnis mokymas, 
susijęs su GKP principais, arba įgyta 
patirtis dirbant su klinikiniais tyrimais ir 
užsiimant pacientų sveikatos priežiūra.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Už tikrintojo pasirinkimą atsakingas užsakovas; tie patys dokumentai turi būti laikomi tyrimo 
pagrindinėje byloje ir prieinami visų auditų ar patikrų atstovams, tačiau jie neturėtų būti 
įtraukiami į tyrimo pateikimo dokumentų rinkinį.

Pakeitimas 721
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 58 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

58. Nurodomos visos sąlygos, pavyzdžiui, 
ekonominiai interesai, kai gali būti 
įtariama, kad tai turės įtakos pagrindinių 
tyrėjų nešališkumui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Už tikrintojo pasirinkimą atsakingas užsakovas; tie patys dokumentai turi būti laikomi tyrimo 
pagrindinėje byloje ir prieinami visų auditų ar patikrų atstovams, tačiau jie neturėtų būti 
įtraukiami į tyrimo pateikimo dokumentų rinkinį.

Pakeitimas 722
Petru Constantin Luhan
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Patalpų tinkamumas (duomenys iš 
kiekvienos susijusios valstybės narės)

Išbraukta.

59. Pateikiamas rašytinis pareiškimas dėl 
tyrimų vietų tinkamumo, pasirašytas 
tyrimo vietos klinikos (įstaigos) vadovo ar 
kito atsakingo asmens pagal sistemą, 
taikomą valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Tokia savarankiška deklaracija yra bevertė; už vietos pasirinkimą ir tinkamumo įvertinimo 
turėtų būti atsakingas užsakovas; sutartis dėl tyrimų centro reiškia, kad vietos šeimininkas 
sutinka, kad tyrimas būtų vykdomas jo patalpose, o tai reiškia, jog jis sutinka, kad patalpos 
yra tinkamos.

Pakeitimas 723
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 60 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

60. Pateikiama informacija apie finansinius 
sandėrius ir kompensacijas, išmokėtas 
tiriamiesiems asmenims ir tyrėjams (tyrimų 
centrams) už dalyvavimą klinikiniame 
tyrime.

60. Pateikiama informacija apie finansinius 
sandėrius ir kompensacijas, išmokėtas 
tiriamiesiems asmenims ir tyrėjams 
(tyrimų centrams) už dalyvavimą 
klinikiniame tyrime.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti peržiūrimi tik mokėjimai pacientams ir pačiam tyrėjui. Sutarties su tyrimų centru 
dėl papildomų išlaidų padengimo arba kitų susitarimų su tyrimų centrais iškart neperžiūrimi;
tai derybų tarp užsakovų ir tyrimų centrų dalykas.
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Pakeitimas 724
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 61 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

61. Pateikiamas bet kurio susitarimo tarp 
tyrimo užsakovo ir tyrimo centro aprašas.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Užsakovo ir ligoninės sutarčių rengimo ir pasirašymo terminai yra labai ilgi. Nenaudinga 
reikalauti šias sutartis pateikti kartu su pradinės paraiškos dokumentais. Jose nėra protokolui 
ar tiriamųjų asmenų apsaugai reikalingų mokslinių duomenų. Kad valstybė narė nebūtų 
pašalinta iš klinikinio tyrimo dėl aspektų, susijusių su sutartimis, reikėtų išbraukti šią 
nuostatą ir leisti sutartis pateikti vėliau.

Pakeitimas 725
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 61 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

61. Pateikiamas bet kurio susitarimo tarp 
tyrimo užsakovo ir tyrimo centro aprašas.

61. Pateikiamas šalių, su kuriomis 
užsakovas sudarys susitarimus 
atsižvelgiant į tyrimo apimtį, aprašas.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti peržiūrimi tik mokėjimai pacientams ir pačiam tyrėjui. Sutarties su tyrimų centru 
dėl papildomų išlaidų padengimo arba kitų susitarimų su tyrimų centrais iškart neperžiūrimi; 
tai derybų tarp užsakovų ir tyrimų centrų dalykas.

Pakeitimas 726
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Philippe Juvin, Horst 
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Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 61 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

61a. Pateikiama informacija apie 
klinikinio tyrimo finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 727
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei tyrėjas sužinojo apie sunkius 
padarinius sukėlusius nepageidaujamus 
reiškinius, pasireiškusius jo gydytam 
tiriamajam asmeniui po tyrimo pabaigos, 
jis apie juos praneša užsakovui.

4. Jei tyrėjas sužinojo apie sunkius 
padarinius sukėlusius nepageidaujamus 
reiškinius, pasireiškusius jo gydytam 
tiriamajam asmeniui po tyrimo pabaigos, 
kurie gali būti susiję su jo vartotu vaistu 
atliekant klinikinį tyrimą, jis apie juos 
praneša užsakovui.

Or. fr

Pakeitimas 728
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei tyrėjas sužinojo apie sunkius 
padarinius sukėlusius nepageidaujamus 
reiškinius, pasireiškusius jo gydytam 
tiriamajam asmeniui po tyrimo pabaigos, 

4. Jei tyrėjas sužinojo apie sunkius 
padarinius sukėlusias nepageidaujamas 
reakcijas, pasireiškusias jo gydytam 
tiriamajam asmeniui po tyrimo pabaigos, 
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jis apie juos praneša užsakovui. jis apie jas praneša užsakovui.

Or. en

Pagrindimas

Skirsnis turėtų būti skirtas tik SPSNR. Jeigu to padaryti neįmanoma, turėtų būti bent jau 
nurodyta, kad „protokole gali būti nurodytos SPSNR rūšys, kurių nereikia įtraukti į tokią 
ataskaitą“.

Pakeitimas 729
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Sąvokos apibrėžtis implikuoja pagrįstą 
nepageidaujamo reiškinio ir tiriamojo 
vaisto priežastinio ryšio galimybę. Tai 
reiškia, jog yra faktų (įrodymų) ar 
argumentų, kurie rodo priežastinį ryšį.

7. Sąvokos apibrėžtis implikuoja pagrįstą 
nepageidaujamo reiškinio ir tiriamojo 
vaisto ir (arba) pagalbinio vaisto 
priežastinio ryšio galimybę. Tai reiškia, jog 
yra faktų (įrodymų) ar argumentų, kurie 
rodo priežastinį ryšį.

Or. fr

Pakeitimas 730
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28. Ataskaitos priedėlyje pateikiama RSI, 
galiojusi ataskaitinio laikotarpio pradžioje.

28. Ataskaitos priedėlyje pateikiama RSI, 
galiojusi ataskaitinio laikotarpio pradžioje, 
ir įtariamų sunkius padarinius
sukeliančių nepageidaujamų reakcijų, 
kurios pasireiškė per šį laikotarpį, 
sąrašas.

Or. en
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Pakeitimas 731
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
III a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIIa priedas
Klinikinių tyrimų rezultatų santraukos 

turinys
Klinikinių tyrimų rezultatų santraukoje, 
nurodytoje 34 straipsnio 3 dalyje, 
pateikiama informacija apie šiuos 
elementus:
1. Tyrimo informacija:
a) klinikinio tyrimo kodas;
b) identifikatoriai;
c) užsakovo duomenys;
d) pediatrijos srities reguliavimo 
duomenys;
e) rezultatų analizės etapas;
f) bendra informacija apie tyrimą;
g) tiriamųjų asmenų grupė ir faktinis 
tiriamųjų asmenų, įtrauktų į tyrimą, 
skaičius.
2. Duomenys apie tiriamuosius asmenis:
a) atranka;
b) pasirengimo atrankai laikotarpis;
c) laikotarpiai po atrankos.
3. Pradiniai duomenys:
a) pradiniai duomenys (privaloma) –
amžius;
b) pradiniai duomenys (privaloma) – lytis;
c) pradiniai duomenys (neprivaloma) –
tyrimo ypatumai.
4. Galutiniai taškai:
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a) galutinių taškų apibrėžtys;
b) galutinis taškas #1*
statistinė analizė.
c) galutinis taškas #2,
statistinė analizė.
*Informacija pateikiama apie kuo 
daugiau galutinių taškų, kaip apibrėžta 
protokole.
5. Nepageidaujami reiškiniai:
a) informacija apie nepageidaujamus 
reiškinius;
b) ataskaitų apie nepageidaujamus 
reiškinius rengimo grupė;
c) sunkius padarinius sukėlę 
nepageidaujami reiškiniai;
d) nesunkių padarinių sukėlę 
nepageidaujami reiškiniai.
6. Daugiau informacijos:
a) bendri esminiai pakeitimai;
b) bendri pertrūkiai ir veiklos 
atnaujinimas;
c) Apribojimai ir perspėjimai 

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinta, kokia informacija turėtų būti įtraukta į klinikinio tyrimo rezultatų santrauką. Ši 
informacija taip pat bus viešai prieinama skaidrumo sumetimais. Šis siūlomas priedas 
grindžiamas 2013 m. sausio 22 d. Komisijos techninėmis gairėmis dėl su rezultatais susijusios 
informacijos apie klinikinius tyrimus duomenų sričių. Siekiant didesnio lankstumo, Komisija 
turėtų turėti galimybę koreguoti šį priedą priimdama deleguotuosius aktus.


