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Pakeitimas 181
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas klinikiniams 
tyrimams, atliekamiems Sąjungoje.

Šis reglamentas taikomas visiems
klinikiniams tyrimams, atliekamiems 
Sąjungoje.

Or. fr

Pakeitimas 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) klinikinis eksperimentinis tyrimas – bet 
kuris su žmonėmis susijęs tyrimas, skirtas

(1) klinikinis tyrimas – bet kuris su 
žmonėmis susijęs tyrimas, skirtas
(Horizontalus pakeitimas, taikomas visam 
tekstui. Jį priėmus reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Naujosios apibrėžtys pernelyg sudėtingos ir sunkiai įgyvendinamos praktiškai, nes 
specialistai jas vartoja sinonimiškai tiems patiems dalykams apibūdinti. Aiškiausias 
principas, kuriuo reikėtų vadovautis, yra stebėjimus priskirti eksperimentinių tyrimų, o 
intervenciją – tyrimų kategorijoms.

Pakeitimas 183
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išsiaiškinti arba patikrinti klinikinį, 
farmakologinį arba kitokį 
farmakodinaminį vieno ar kelių vaistų 
poveikį;

a) išsiaiškinti arba patikrinti klinikinį, 
farmakokinetinį arba kitokį 
farmakodinaminį vieno ar kelių vaistų 
poveikį;

Or. fr

Pakeitimas 184
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ištirti vieno ar kelių vaistų rezorbciją, 
pasiskirstymą, metabolizmą ir išskyrimą;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) per pastaruosius dešimt metų 
registruoto vaisto saugumo po pateikimo 
rinkai arba veiksmingumo po pateikimo 
rinkai tyrimui atlikti;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais (gydant retąsias ligas ir vėžį) rinkodaros leidimai išduodami neturint 
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pakankamai veiksmingumo ir saugumo įrodymų, todėl, siekiant užbaigti vertinimą, reikia 
atlikti saugumo ir veiksmingumo po pateikimo rinkai tyrimus. Šiuos tyrimus reikėtų įtraukti į 
klinikinio tyrimo apibrėžtį ir jiems taikyti šio reglamento nuostatas. Pagal Direktyvos 
2001/83/EB 24 straipsnio nuostatas rinkodaros leidimas peržiūrimas po penkerių metų ir 
laikomas neribotu tik praėjus mažiausiai dešimčiai metų.

Pakeitimas 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) klinikinis tyrimas – klinikinis 
eksperimentinis tyrimas, kuris atitinka bet 
kurią iš šių sąlygų:

Išbraukta.

a) tiriamieji vaistai nėra registruoti;
b) pagal klinikinio eksperimentinio tyrimo 
protokolą tiriamieji vaistai nėra 
naudojami laikantis susijusios valstybės 
narės suteikto rinkodaros leidimo sąlygų;
c) susieti tiriamą asmenį ir tam tikrą 
gydymo strategiją yra nuspręsta iš anksto 
ir tai nėra įprasta susijusios valstybės 
narės klinikinė praktika;
d) sprendimas išrašyti tiriamuosius 
vaistus priimamas kartu su sprendimu 
įtraukti asmenį į klinikinį eksperimentinį 
tyrimą;
e) be įprastų klinikinės praktikos 
procedūrų, tiriamiems asmenims 
taikomos diagnostikos ar stebėsenos 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Naujosios apibrėžtys pernelyg sudėtingos ir sunkiai įgyvendinamos praktiškai, nes 
specialistai jas vartoja sinonimiškai tiems patiems dalykams apibūdinti. Aiškiausias 
principas, kuriuo reikėtų vadovautis, yra stebėjimus priskirti eksperimentinių tyrimų, o 
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intervenciją – tyrimų kategorijoms.

Pakeitimas 187
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tiriamieji vaistai nėra registruoti; a) tiriamieji vaistai nėra registruoti jokioje 
valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 188
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tiriamieji vaistai nėra registruoti; a) neišduotas tiriamųjų vaistų rinkodaros 
leidimas;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant didesnio nuoseklumo reikėtų iš dalies pakeisti prancūzų k. vertimą, pagal kurį ne 
visai tiksliai perteikiama rinkodaros leidimo reikšmė.

Pakeitimas 189
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tiriamieji vaistai nėra registruoti; a) tiriamaisiais vaistais neleidžiama 
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prekiauti;

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad šiais tiriamaisiais vaistais neleidžiama prekiauti.

Pakeitimas 190
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal klinikinio eksperimentinio tyrimo 
protokolą tiriamieji vaistai nėra naudojami 
laikantis susijusios valstybės narės suteikto 
rinkodaros leidimo sąlygų;

b) pagal klinikinio tyrimo protokolą 
tiriamieji vaistai nėra naudojami laikantis 
susijusios valstybės narės suteikto arba 
Komisijos išduoto rinkodaros leidimo 
sąlygų;

Or. en

Pagrindimas

Klinikinis tyrimas yra bendras terminas, vartojamas klinikiniams tyrimams ir 
neintervenciniams klinikiniams tyrimams apibūdinti. B punkte tinkamas terminas yra 
klinikinis tyrimas, nes tiriamieji vaistai nėra vartojami laikantis rinkodaros leidimo sąlygų. 
Europos Komisiją reikia paminėti kalbant apie vaistus, kuriems taikoma centralizuota 
procedūra, atsižvelgiant į tai, kad, remiantis EMA vertinimu, Komisija yra kompetentinga 
institucija.

Pakeitimas 191
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) susieti tiriamą asmenį ir tam tikrą 
gydymo strategiją yra nuspręsta iš anksto 
ir tai nėra įprasta susijusios valstybės 

Išbraukta.
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narės klinikinė praktika;

Or. en

Pagrindimas

Šio pasiūlymo tikslas – suderinti klinikiniams tyrimams taikomas taisykles, o nuoroda į 
valstybės narės įprastą klinikinę praktiką nesuderinama su šiuo tikslu. Be to, labai sudėtinga 
nustatyti, ką reiškia sąvoka „įprasta praktika“.

Pakeitimas 192
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) susieti tiriamą asmenį ir tam tikrą 
gydymo strategiją yra nuspręsta iš anksto ir 
tai nėra įprasta susijusios valstybės narės 
klinikinė praktika;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų iš dalies pakeisti trečiąją klinikinių tyrimų sąlygą. Vertime iš anglų k. į prancūzų k. 
įsivėlė vertimo klaida.

Pakeitimas 193
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sprendimas išrašyti tiriamuosius vaistus 
priimamas kartu su sprendimu įtraukti 
asmenį į klinikinį eksperimentinį tyrimą;

d) sprendimas išrašyti tiriamąjį vaistą 
priimamas mokslinio tyrimo protokolu;

Or. fr
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Pagrindimas

Ši Komisijos pasiūlymo apibrėžtis nelabai aiški. Atliekant klinikinius tyrimus, sprendimas 
išrašyti vaistą priimamas protokolu, kitaip negu atliekant neintervencinius tyrimus, kai 
vaistas išrašomas gydant, o ne atliekant mokslinį tyrimą.

Pakeitimas 194
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sprendimas išrašyti tiriamuosius vaistus 
priimamas kartu su sprendimu įtraukti 
asmenį į klinikinį eksperimentinį tyrimą;

d) sprendimas vartoti tiriamuosius vaistus 
priimamas kartu su sprendimu įtraukti 
asmenį į klinikinį tyrimą;

Or. en

Pagrindimas

Atliekant klinikinius tyrimus tiriamieji asmenys nedengia tiriamųjų vaistų išlaidų, todėl 
terminas „išrašyti“ netinka.

Pakeitimas 195
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) be įprastų klinikinės praktikos 
procedūrų, tiriamiems asmenims 
taikomos diagnostikos ar stebėsenos 
procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šio pasiūlymo tikslas – suderinti klinikiniams tyrimams taikomas taisykles, o nuoroda į 
valstybės narės įprastą klinikinę praktiką nesuderinama su šiuo tikslu. Be to, sąvoka 
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„stebėsena“ šiomis aplinkybėmis, atrodo, netinkama, nes klinikinių tyrimų tikslas yra ne 
tiriamųjų asmenų stebėjimas, o intervencija.

Pakeitimas 196
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) be įprastų klinikinės praktikos 
procedūrų, tiriamiems asmenims taikomos 
diagnostikos ar stebėsenos procedūros.

e) be įprastų klinikinės praktikos procedūrų 
tiriamiems asmenims taikomos 
diagnostikos ar stebėsenos procedūros, 
išskyrus atvejus, kai papildomos 
diagnostikos ar stebėsenos procedūros 
nekelia didesnės papildomos rizikos nei 
minimali arba nėra našta užtikrinant 
tiriamųjų asmenų saugą, palyginti su 
įprasta klinikine praktika bet kurioje 
susijusioje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti iš tikrųjų į asmeninius poreikius orientuotą mediciną, taikomieji moksliniai 
tyrimai labai svarbūs. Taip pabrėžiama būtinybė rinkti pacientų grupės, kuriai taikomas tam 
tikras gydymas, biologinius mėginius ir kai kuriuos medicininius duomenis. Šiomis 
aplinkybėmis pacientai gydomi vaistais pagal jų rinkodaros leidimus arba remiantis įprasta 
praktika, tačiau jie gali turėti duoti vieną ar kelis papildomus kraujo mėginius, kurie nėra 
įprastos praktikos dalis. Tokie moksliniai tyrimai neturėtų būti vadinami klinikiniais tyrimais.

Pakeitimas 197
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) vidutinės rizikos tyrimas – klinikinis 
registruotų tiriamųjų vaistų, kuriems 
pagal protokolą netaikomos rinkodaros 
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leidimo sąlygos, tyrimas. Jų naudojimas
a) arba grindžiamas pakankamais 
paskelbtais įrodymais ir (arba) 
standartinio gydymo gairėmis,
b) arba negrindžiamas pakankamais 
paskelbtais įrodymais ir (arba) 
standartinio gydymo gairėmis.
Papildomos diagnostikos ar stebėsenos 
procedūros neturi kelti didesnės 
papildomos rizikos nei minimali arba būti 
našta užtikrinant tiriamųjų asmenų 
saugą, palyginti su įprasta klinikine 
praktika bet kurioje susijusioje valstybėje 
narėje.

Or. en

Pagrindimas

Ši stratifikacija grindžiama tik tiriamojo vaisto rinkodaros leidimo statusu ir su diagnostikos 
procedūromis siejama rizika. Pabrėžiami dviejų skirtingų atvejų skirtumai: rizika nedidelė, 
jeigu registruotas tiriamasis vaistas vartojamas pagal pripažintą indikaciją, ir vidutinė, jeigu 
registruotas tiriamasis vaistas vartojamas ne pagal jo pripažintą indikaciją.

Pakeitimas 198
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) mažos intervencijos klinikinis tyrimas 
– klinikinis tyrimas, kuri atitinka visas šias 
sąlygas:

(3) mažos rizikos klinikinis tyrimas –
klinikinis tyrimas, dėl kurio kyla maža 
rizika, jeigu atsižvelgiant į intervencijos 
pobūdį ir mastą galima tikėtis, kad dėl jo 
daugiausia bus patirtas labai mažas ir 
laikinas neigiamas poveikis tiriamojo 
asmens sveikatai.
Mažos rizikos klinikinis tyrimas atitinka 
visas šias sąlygas:
(Pakeitimas, kuriuo sąvoka „mažos 
intervencijos klinikinis tyrimas“ 
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pakeičiama sąvoka „mažos rizikos 
klinikinis tyrimas“, taikomas visam tekstui. 
Jei pakeitimas bus priimtas, reikėtų 
pakeisti visą dokumento tekstą.)

Or. fr

Pagrindimas

Pageidautina antrąją mokslinio tyrimo kategoriją apibūdinti atsižvelgiant į asmens 
patiriamos rizikos dydį, o ne intervencijos tipą. Tai atitinka pagrindinį reglamento projekto 
tikslą plėtoti rizika pagrįstą metodą. Be to, reglamentą reikėtų suderinti su Ovjedo 
konvencijos nuostatomis. Šios konvencijos, kurią ratifikavo daug valstybių narių, 17 
straipsnyje apibrėžiama sąvoka „minimali rizika“.

Pakeitimas 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) mažos intervencijos klinikinis tyrimas –
klinikinis tyrimas, kuri atitinka visas šias 
sąlygas:

(3) mažos intervencijos klinikinis 
eksperimentinis tyrimas – klinikinis 
tyrimas, kuri atitinka visas šias sąlygas:

(Horizontalus pakeitimas, taikomas visam 
tekstui. Jį priėmus reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Pateiktos „klinikinio tyrimo“ ir „mažos intervencijos klinikinio tyrimo“ apibrėžtys 
prieštarauja viena kitai (plg. 2 punkto antrą ir trečią papunkčius su 3 punkto antru ir trečiu 
papunkčiais). Todėl mažos intervencijos klinikiniai tyrimai negali būti priskiriami klinikinių 
tyrimų pakategorei, kaip siūloma šiame dokumento tekste. Iš tikrųjų šios apibrėžtys papildo 
viena kitą. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, reikėtų aiškiai apibrėžti šiuos skirtumus.

Pakeitimas 200
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) mažos intervencijos klinikinis 
tyrimas – klinikinis tyrimas, kuri atitinka 
visas šias sąlygas:

(3) nedidelės rizikos klinikinis tyrimas –
klinikinis tyrimas, kuri atitinka visas šias 
sąlygas:
(Horizontalus pakeitimas, taikomas visam 
tekstui. Jį priėmus reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Ši stratifikacija grindžiama tik tiriamojo vaisto rinkodaros leidimo statusu ir su diagnostikos 
procedūromis siejama rizika. Pabrėžiami dviejų skirtingų atvejų skirtumai: rizika nedidelė, 
jeigu registruotas tiriamasis vaistas vartojamas pagal pripažintą indikaciją, ir vidutinė, jeigu 
registruotas tiriamasis vaistas vartojamas ne pagal jo pripažintą indikaciją.

Pakeitimas 201
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tiriamieji vaistai yra registruoti; a) tiriamieji vaistai yra registruoti ir 
išbandyti pagal jų rinkodaros leidimo 
sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

Ši stratifikacija grindžiama tik tiriamojo vaisto rinkodaros leidimo statusu ir su diagnostikos 
procedūromis siejama rizika. Pabrėžiami dviejų skirtingų atvejų skirtumai: rizika nedidelė, 
jeigu registruotas tiriamasis vaistas vartojamas pagal pripažintą indikaciją, ir vidutinė, jeigu 
registruotas tiriamasis vaistas vartojamas ne pagal jo pripažintą indikaciją.

Pakeitimas 202
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tiriamieji vaistai yra registruoti; a) išduotas tiriamųjų vaistų rinkodaros 
leidimas;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant didesnio nuoseklumo reikėtų iš dalies pakeisti prancūzų k. vertimą, pagal kurį ne 
visai tiksliai perteikiama rinkodaros leidimo reikšmė.

Pakeitimas 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tiriamieji vaistai yra registruoti; a) tiriamieji vaistai buvo registruoti ilgiau 
kaip dešimt metų;

Or. en

Pagrindimas

Papildžius 2 straipsnį (į antros pastraipos 1 punktą įtraukus naują c a papunktį) šiuo 
pakeitimu užtikrinama, kad po registracijos atliekami veiksmingumo ir saugumo tyrimai 
nebūtų priskiriami mažos intervencijos tyrimų kategorijai, nes jie nebūtų atliekami su 
vaistais, kuriems išduotas neribotas rinkodaros leidimas. Pagal Direktyvos 2001/83/EB 
24 straipsnio nuostatas rinkodaros leidimas peržiūrimas po penkerių metų ir laikomas 
neribotu tik praėjus mažiausiai dešimčiai metų.

Pakeitimas 204
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tiriamieji vaistai yra registruoti; a) tiriamaisiais vaistais leidžiama 
prekiauti;

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad šiais tiriamaisiais vaistais leidžiama prekiauti.

Pakeitimas 205
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tiriamieji vaistai yra registruoti; a) tiriamieji vaistai arba placebas yra 
registruoti;

Or. en

Pagrindimas

Nepakeitus šios sąlygos nebus įmanoma atlikti mažos intervencijos tyrimų naudojant placebą.

Pakeitimas 206
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal klinikinio tyrimo protokolą 
tiriamieji vaistai vartojami laikantis jų 
rinkodaros leidimo sąlygų arba jų 
vartojimas yra standartinio gydymo bet 
kurioje susijusioje valstybėje narėje dalis;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Ši stratifikacija grindžiama tik tiriamojo vaisto rinkodaros leidimo statusu ir su diagnostikos 
procedūromis siejama rizika. Pabrėžiami dviejų skirtingų atvejų skirtumai: rizika nedidelė, 
jeigu registruotas tiriamasis vaistas vartojamas pagal pripažintą indikaciją, ir vidutinė, jeigu 
registruotas tiriamasis vaistas vartojamas ne pagal jo pripažintą indikaciją.

Pakeitimas 207
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal klinikinio tyrimo protokolą 
tiriamieji vaistai vartojami laikantis jų 
rinkodaros leidimo sąlygų arba jų 
vartojimas yra standartinio gydymo bet 
kurioje susijusioje valstybėje narėje dalis;

b) pagal klinikinio tyrimo protokolą 
tiriamieji vaistai vartojami laikantis jų 
rinkodaros leidimo sąlygų arba jų 
vartojimas yra standartinio gydymo bet 
kurioje susijusioje valstybėje narėje arba 
valstybėse narėse, atliekančiose 
pagrindinį vaidmenį bendradarbiaujant 
mokslinių tyrimų ir gydymo klausimais, 
dalis;

Or. fi

Pakeitimas 208
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal klinikinio tyrimo protokolą 
tiriamieji vaistai vartojami laikantis jų 
rinkodaros leidimo sąlygų arba jų 
vartojimas yra standartinio gydymo bet 
kurioje susijusioje valstybėje narėje dalis;

b) pagal klinikinio tyrimo protokolą 
tiriamieji vaistai vartojami laikantis jų 
rinkodaros leidimo sąlygų arba jų 
vartojimas yra įprastos klinikinės 
praktikos bet kurioje susijusioje valstybėje 
narėje dalis;

Or. fr
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Pagrindimas

Standartinio gydymo sąvoka nėra tiksli ir gali būti aiškinama skirtingai. Reikėtų ją pakeisti 
įprastos klinikinės praktikos sąvoka (angl. usual practice), kurią Philippe Juvin siūlo apibrėžti 
2 straipsnio 6 dalyje.

Pakeitimas 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal klinikinio tyrimo protokolą 
tiriamieji vaistai vartojami laikantis jų 
rinkodaros leidimo sąlygų arba jų 
vartojimas yra standartinio gydymo bet 
kurioje susijusioje valstybėje narėje dalis;

b) pagal klinikinio tyrimo protokolą 
tiriamieji vaistai vartojami laikantis jų 
rinkodaros leidimo sąlygų susijusiose 
valstybėse narėse;

Or. en

Pagrindimas

Atliekant mažos intervencijos klinikinius tyrimus vaistai turi būti vartojami laikantis 
rinkodaros leidimo sąlygų. Įtraukiant formuluotę „arba jų vartojimas yra standartinio 
gydymo bet kurioje susijusioje valstybėje narėje dalis“ būtų leidžiama atlikti mažos 
intervencijos klinikinius tyrimus vaistų vartojimui ne pagal rinkodaros leidimą ištirti tose 
valstybėse narėse, kuriose toks vaistų vartojimas neleidžiamas. Taip sušvelninamos nuostatos 
dėl privalomo žalos atlyginimo, kurį turi išmokėti užsakovas.

Pakeitimas 210
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal klinikinio tyrimo protokolą 
tiriamieji vaistai vartojami laikantis jų 
rinkodaros leidimo sąlygų arba jų 
vartojimas yra standartinio gydymo bet 

b) pagal klinikinio tyrimo protokolą 
tiriamieji vaistai vartojami laikantis jų 
rinkodaros leidimo sąlygų arba jų 
vartojimas yra standartinio gydymo visose 
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kurioje susijusioje valstybėje narėje dalis; susijusiose valstybėse narėse dalis;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad tiriamųjų vaistų mažos intervencijos tyrimai nebūtų atliekami tose 
valstybėse narėse, kuriose šių vaistų vartojimas nėra standartinio gydymo dalis, ir taip 
išvengti tolesnio mažos intervencijos tyrimams taikomų saugos reikalavimų mažinimo, vaistų 
vartojimas turėtų būti laikomas standartinio gydymo dalimi ne tik vienoje, o visose susijusiose 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 211
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal klinikinio tyrimo protokolą 
tiriamieji vaistai vartojami laikantis jų 
rinkodaros leidimo sąlygų arba jų 
vartojimas yra standartinio gydymo bet 
kurioje susijusioje valstybėje narėje dalis;

b) pagal klinikinio tyrimo protokolą 
tiriamieji vaistai vartojami laikantis jų 
rinkodaros leidimo sąlygų;

Or. en

Pagrindimas

Šio pasiūlymo tikslas – suderinti klinikiniams tyrimams taikomas taisykles, o nuoroda į 
valstybių narių įprastą klinikinę praktiką nesuderinama su šiuo tikslu.

Pakeitimas 212
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) papildomos diagnostikos ar stebėsenos 
procedūros neturi kelti didesnės 
papildomos rizikos nei minimali arba būti 

Išbraukta.
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našta užtikrinant tiriamųjų asmenų 
saugą, palyginti su įprasta klinikine 
praktika bet kurioje susijusioje valstybėje 
narėje.

Or. en

Pagrindimas

Šio pasiūlymo tikslas – suderinti klinikiniams tyrimams taikomas taisykles, o nuoroda į 
valstybių narių įprastą klinikinę praktiką nesuderinama su šiuo tikslu. Be to, žodis 
„minimali“ yra nepakankamai aiški apibrėžties dalis. 

Pakeitimas 213
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) neintervencinis eksperimentinis tyrimas 
– kitas nei klinikinis tyrimas klinikinis 
eksperimentinis tyrimas;

(4) neintervencinis eksperimentinis tyrimas 
– kitas nei klinikinis tyrimas klinikinis 
eksperimentinis tyrimas, kai vaistai yra 
skiriami įprastu būdu laikantis rinkodaros 
leidimo sąlygų. Tam tikra gydymo 
strategija pacientui negali būti iš anksto 
nustatyta remiantis klinikinio tyrimo 
protokolu, bet turi atitikti šiuolaikinę 
praktiką, o vaisto skyrimas negali būti 
susietas su sprendimu įtraukti pacientą į 
tyrimą. Pacientams neturi būti taikomos 
papildomos diagnostikos ar priežiūros 
procedūros, o epidemiologiniai metodai 
yra taikomi surinktų duomenų analizei;

Or. fr

Pakeitimas 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) neintervencinis eksperimentinis 
tyrimas – kitas nei klinikinis tyrimas 
klinikinis eksperimentinis tyrimas;

(4) neintervencinis eksperimentinis 
tyrimas – eksperimentinis tyrimas, kai 
vaistai skiriami įprastu būdu laikantis 
rinkodaros leidimo sąlygų ir tam tikra 
gydymo strategija pacientui negali būti iš 
anksto nustatyta remiantis tyrimo 
protokolu, bet turi atitikti šiuolaikinę 
praktiką; vaisto skyrimas negali būti 
susietas su sprendimu įtraukti pacientą į 
tyrimą;

Or. en

Pagrindimas

Reikia nustatyti daug aiškesnę neintervencinių tyrimų apibrėžtį; Direktyvoje 2001/20/EB dėl 
klinikinių tyrimų pateikta apibrėžtis (2 straipsnis c punktas) buvo geresnė ir jos dalis reikėtų 
iš naujo įtraukti į naująjį reglamentą. Daugeliu atvejų šie eksperimentiniai tyrimai apims 
tyrimus, kuriuos Komisija nori priskirti mažos intervencijos tyrimų kategorijai. Vis dėlto 
kartais tokie eksperimentiniai tyrimai naudojami ne mokslinėms hipotezėms patikrinti, o 
rinkodaros tikslais, o tokios praktikos reikėtų vengti.

Pakeitimas 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) neintervencinis eksperimentinis 
tyrimas – kitas nei klinikinis tyrimas 
klinikinis eksperimentinis tyrimas;

(4) neintervencinis eksperimentinis 
tyrimas – kitas nei klinikinis tyrimas 
klinikinis eksperimentinis tyrimas ir mažos 
intervencijos klinikinis tyrimas, kaip 
apibrėžta atitinkamai 2 straipsnio antros 
pastraipos 2 ir 3 punktuose;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą paaiškinama, kad neintervenciniai klinikiniai tyrimai 
nepriskiriami šiai kategorijai. Kadangi „klinikinio tyrimo“ apibrėžtis neapima „mažos 
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intervencijos klinikinio tyrimo“ apibrėžties, reikia aiškiai atskirti mažos intervencijos 
klinikinius tyrimus ir neintervencinius eksperimentinius tyrimus. Reikėtų vadovautis paprastu 
principu, kad stebėjimai priskiriami eksperimentinių tyrimų, o intervencijos – tyrimų 
kategorijoms.

Pakeitimas 216
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tiriamasis vaistas – vaistas, kuris
atliekant klinikinį tyrimą yra tiriamas ar 
naudojamas kaip kontrolinis vaistas, 
įskaitant placebą;

(5) tiriamasis vaistas – farmacinė aktyvios 
sudedamosios medžiagos arba placebo 
forma, kuri atliekant klinikinį tyrimą yra 
tiriama ar naudojama kaip kontrolinis 
vaistas, įskaitant placebą;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atskirti vaistus ir tiriamuosius vaistus, nes atliekant klinikinius tyrimus visada 
vartojamas terminas „tiriamasis vaistas“.

Pakeitimas 217
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) įprasta klinikinė praktika – gydymo 
režimas, paprastai taikomas ligai ar 
sutrikimui gydyti ar diagnozuoti arba jų 
išvengti;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr
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Pagrindimas

Standartinio gydymo sąvoka nėra tiksli ir gali būti aiškinama skirtingai. Reikėtų ją pakeisti 
įprastos klinikinės praktikos sąvoka (angl. usual practice), kurią Philippe Juvin siūlo apibrėžti 
2 straipsnio 6 dalyje.

Pakeitimas 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) įprasta klinikinė praktika – gydymo 
režimas, paprastai taikomas ligai ar 
sutrikimui gydyti ar diagnozuoti arba jų 
išvengti;

(6) geriausia turima pripažinta 
intervencija – gydymo režimas, paprastai 
taikomas ligai ar sutrikimui gydyti ar 
diagnozuoti arba jų išvengti remiantis 
turimais patikimais moksliniais 
įrodymais;
(Horizontalus pakeitimas, taikomas visam 
tekstui. Jį priėmus reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „įprasta klinikinė praktika“ yra pernelyg neaiški ir turėtų būti pakeista Helsinkio 
deklaracijos 32 straipsnio formuluote – „geriausia turima pripažinta intervencija“. Šis 
pakeitimas taikomas visam tekstui.

Pakeitimas 219
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) geriausia turima pripažinta 
intervencija – standartas, grindžiamas 
naujausiomis pripažintomis mokslinėmis 
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žiniomis ir įrodymais;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti pacientų saugumą ir pažangą naujų ir iš tikrųjų geresnių gydymo būdų 
plėtojimo sityje, privalu nustatyti šį standartą. Nauji vaistai turėtų būti standartiškai tiriami 
atsižvelgiant į dabartinius geriausius pripažintus gydymo būdus, o jei nėra kitokių gydymo 
būdų – tik lyginant su placebo poveikiu ir (arba) atvejais, kai netaikomas joks gydymas. Ši 
formuluotė paimta iš 2008 m. Helsinkio deklaracijos 32 straipsnio.

Pakeitimas 220
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pažangiosios terapijos tiriamasis 
vaistas – tiriamasis vaistas, kuris yra 
pažangiosios terapijos vaistas, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1394/2007 
2 straipsnio 1 dalyje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „pažangiosios terapijos tiriamasis vaistas“ išbraukta iš likusios šio reglamento 
dalies, todėl ši apibrėžtis nebereikalinga.

Pakeitimas 221
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) etikos komitetas – nepriklausoma 
valstybės narės įstaiga, kurią sudaro 
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sveikatos priežiūros sektoriaus 
specialistai, šią sritį išmanantys 
pasauliečiai ir bent vienas informuotas 
pacientas, turintis didelę klinikinę patirtį, 
arba šio paciento atstovas ir kuri 
atsakinga už tai, kad būtų užtikrinama 
tyrime dalyvaujančių asmenų teisių 
apsauga, saugumas bei gerovė, ir už viešų 
garantijų teikimą šiuo klausimu;

Or. es

Pakeitimas 222
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) ataskaitą rengianti valstybė narė –
valstybė narė, koordinuojanti ir 
dokumentuojanti pagal šio reglamento 
II ir III skyrių nuostatas pateiktos 
paraiškos leisti atlikti klinikinį tyrimą 
arba daryti jo esminius pakeitimus 
vertinimą, kuriame dalyvauja trys ar 
daugiau valstybių narių;

Or. en

Pagrindimas

Šiame reglamente taip pat reikia apibrėžti sąvoką „ataskaitą rengianti valstybė narė“. 
Pavyzdžiui, reglamento projekte nurodant, kad ataskaitą rengianti valstybė narė pateikia 
vertinimo ataskaitos I dalį, klinikiniai tyrimai, atliekami vienoje valstybėje narėje, 
neatskiriami nuo klinikinių tyrimų, atliekamų keliose valstybėse narėse.

Pakeitimas 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 12 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) esminis pakeitimas – bet kokio 
klinikinio tyrimo aspekto pakeitimas, kuris 
padarytas pranešus apie sprendimą, 
nurodytą 8, 14, 19, 20 ir 23 straipsniuose, 
kuris gali daryti didelį poveikį tiriamų 
asmenų saugai arba teisėms, arba 
duomenų, gautų per klinikinį tyrimą, 
patikimumui ir patvarumui;

(12) esminis pakeitimas – bet kokio 
klinikinio tyrimo aspekto, įskaitant tyrime 
dalyvaujančių tiriamųjų asmenų skaičių, 
pakeitimas, kuris padarytas pranešus apie 
sprendimą, nurodytą 8, 14, 19, 20 ir 
23 straipsniuose, kuris gali daryti didelį 
poveikį tiriamų asmenų saugai arba 
teisėms, arba duomenų, gautų per klinikinį 
tyrimą, patikimumui ir patvarumui, arba 
pakeisti mokslinių dokumentų, pateiktų 
tyrimui pagrįsti, supratimą, arba bet kokie 
kiti kitais požiūriais svarbūs bet kurio 
klinikinio tyrimo aspekto pakeitimai;

Or. en

Pagrindimas

Bet kokie klinikinio tyrimo eigos, projekto, metodikos, dalyvių skaičiaus, tiriamojo arba 
pagalbinio vaisto pakeitimai po tyrimo patvirtinimo gali pakenkti duomenų patikimumui ir 
patvarumui. Todėl pateikta tikslesnė formuluotė, paimta iš Direktyvos 2001/20/EB 
10 straipsnio a punkto.

Pakeitimas 224
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) esminis pakeitimas – bet kokio 
klinikinio tyrimo aspekto pakeitimas, kuris 
padarytas pranešus apie sprendimą, 
nurodytą 8, 14, 19, 20 ir 23 straipsniuose, 
kuris gali daryti didelį poveikį tiriamų 
asmenų saugai arba teisėms, arba 
duomenų, gautų per klinikinį tyrimą, 
patikimumui ir patvarumui;

(12) esminis pakeitimas – bet kokio 
klinikinio tyrimo aspekto pakeitimas, kuris 
padarytas pranešus apie sprendimą, 
nurodytą 8, 14, 19, 20 ir 23 straipsniuose, 
kuris gali daryti didelį poveikį tiriamų 
asmenų saugai, teisėms arba gerovei, arba 
duomenų, gautų per klinikinį tyrimą, 
patikimumui ir patvarumui;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama suderinti tekstą su siūlomo reglamento 3 straipsnio tekstu.

Pakeitimas 225
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) esminis pakeitimas – bet kokio 
klinikinio tyrimo aspekto pakeitimas, kuris 
padarytas pranešus apie sprendimą, 
nurodytą 8, 14, 19, 20 ir 23 straipsniuose, 
kuris gali daryti didelį poveikį tiriamų 
asmenų saugai arba teisėms, arba 
duomenų, gautų per klinikinį tyrimą, 
patikimumui ir patvarumui;

(12) esminis pakeitimas – bet kokio 
klinikinio tyrimo aspekto pakeitimas, kuris 
padarytas pranešus apie sprendimą, 
nurodytą 8, 14, 19, 20 ir 23 straipsniuose, 
kuris gali daryti didelį poveikį tiriamų 
asmenų saugai, teisėms arba gerovei, arba 
duomenų, gautų per klinikinį tyrimą, 
patikimumui ir patvarumui;

Or. en

Pagrindimas

Pagal siūlomo reglamento 3 straipsnį ir Pasaulio medikų asociacijos Helsinkio deklaracijos 
dėl su žmonėmis susijusių medicinos tyrimų etikos principų (Seulas, 2008 m.) 6 straipsnį 
pirmenybę reikėtų teikti asmenų saugai, teisėms ir gerovei.

Pakeitimas 226
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) užsakovas – asmuo, bendrovė, 
institucija arba organizacija, kuri prisiima 
atsakomybę už klinikinio tyrimo 
inicijavimą ir valdymą;

(13) užsakovas – asmuo, bendrovė, 
institucija arba organizacija, kuri prisiima 
atsakomybę už klinikinio tyrimo 
inicijavimą, valdymą ir (arba) 
finansavimą;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant išvengti užsakovo atsakomybės perleidimo kitiems subjektams, reikia vėl įtraukti 
Direktyvoje 2001/20/EB nustatytą apibrėžtį, kuri taip pat apima klinikinį tyrimą 
finansuojančius asmenis, bendroves, institucijas ar organizacijas.

Pakeitimas 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) tyrėjas – asmuo, atsakingas už 
klinikinio tyrimo atlikimą klinikinio tyrimo 
vietoje;

(14) tyrėjas – fizinis asmuo, turintis 
išsilavinimą ar patirtį, atitinkančius šio 
reglamento 46 straipsnyje numatytas 
sąlygas, ir atsakingas už klinikinio tyrimo 
atlikimą klinikinio tyrimo vietoje;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant didesnio nuoseklumo reikėtų išsamiau apibūdinti tyrėjo apibrėžtį ir suderinti ją su 
tyrėjo apibrėžtimi, pateikiama dokumente „Geroji klinikinė praktika. Tarptautinė 
konferencija dėl suderinimo“ (angl. „Good Clinical Practice - International Conference of 
Harmonisation“, GCP ICH).

Pakeitimas 228
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) pagrindinis tyrėjas – tyrėjas, 
atsakingas už tyrėjų, atliekančių klinikinį 
tyrimą toje pačioje tyrimo vietoje, 
komandą;

Or. fr
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Pagrindimas

Reglamento projekte nepatikslinamos įvairios tyrėjų kategorijos. Tačiau praktiškai 
pagrindinio tyrėjo sąvoka, apibūdinta dokumente „Geroji klinikinė praktika. Tarptautinė 
konferencija dėl suderinimo“ (angl. „Good Clinical Practice - International Conference of 
Harmonisation“, GCP ICH), yra tinkama ir sistemingai įtraukiama į visus mokslinių tyrimų 
protokolus.

Pakeitimas 229
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 14 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) koordinatorius tyrėjas – tyrėjas, 
atsakingas už klinikinio tyrimo, atliekamo 
keliuose centruose vienoje ar keliose 
susijusiose valstybėse narėse, 
koordinavimą;

Or. fr

Pagrindimas

Reglamento projekte nepatikslinamos įvairios tyrėjų kategorijos. Tačiau praktiškai 
koordinatoriaus tyrėjo sąvoka, apibūdinta dokumente „Geroji klinikinė praktika. Tarptautinė 
konferencija dėl suderinimo“ (angl. „Good Clinical Practice - International Conference of 
Harmonisation“, GCP ICH), yra tinkama ir sistemingai įtraukiama į visus mokslinių tyrimų 
protokolus.

Pakeitimas 230
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) tiriamasis asmuo – asmuo, 
klinikiniame vaistų tyrime dalyvaujantis 
kaip tiriamojo vaisto gavėjas arba kaip 
kontrolinis tiriamasis asmuo;

(15) tiriamasis asmuo – asmuo, 
klinikiniame vaistų tyrime neverčiamas ir 
savanoriškai dalyvaujantis kaip tiriamojo 
vaisto gavėjas arba kaip kontrolinis 
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tiriamasis asmuo;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Pasaulio medikų asociacijos Helsinkio deklaraciją dėl su žmonėmis susijusių 
medicinos tyrimų etikos principų ir siūlomo reglamento 29 straipsnio 1 dalį sutikimas 
dalyvauti klinikiniame tyrime turėtų būti duodamas laisvai ir savanoriškai.

Pakeitimas 231
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) nepilnametis – asmuo, kuris pagal 
susijusios valstybės narės įstatymus yra
jaunesnis nei turintis teisinę kompetenciją 
duoti informuoto asmens sutikimą;

(16) nepilnametis – asmuo, kuris yra vaikų 
populiacijos, kaip tai apibrėžta 
Reglamente (EB) Nr. 1901/2006 dėl 
pediatrijoje vartojamų vaistinių 
preparatų, dalis;

Or. en

Pagrindimas

Šios apibrėžtys neatitinka Pediatrijos reglamento (EB) Nr. 1901/2006, Direktyvos 
2010/84/EB, Europos etikos rekomendacijų, EB, 2008 m., dokumento „Geroji klinikinė 
praktika. Tarptautinė konferencija dėl suderinimo“ 1.27 straipsnio ir JT Vaiko teisių 
konvencijos nuostatų.

Pakeitimas 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) neveiksnus tiriamasis asmuo – asmuo, 
kuris dėl kitų priežasčių nei amžius, kurio 
sulaukus suteikiama teisinė kompetencija 

(17) neveiksnus tiriamasis asmuo – asmuo, 
kuris pagal susijusios valstybės narės 
įstatymus yra juridiškai neveiksnus duoti 
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duoti informuoto asmens sutikimą, yra 
juridiškai neveiksnus duoti informuoto 
asmens sutikimą pagal susijusios valstybės 
narės įstatymus;

informuoto asmens sutikimą;

Or. fr

Pagrindimas

Į šią apibrėžtį įtraukiant tik juridiškai neveiksnius asmenis, atmetamos kitos nacionalinės 
teisės aktuose nustatytos neveiksnių asmenų kategorijos, dėl kurių numatytos konkrečios 
sutikimo taisyklės. Pavyzdžiui, Prancūzijos teisėje juridiškai neveiksnūs asmenys (tie, kuriems 
paskirta globa ar rūpyba, arba nepilnamečiai asmenys) atskiriami nuo asmenų, kurie 
faktiškai negali duoti sutikimo (nes sutrikusios kognityvinės funkcijos). Šioms dviem 
neveiksnių asmenų kategorijoms taikomos skirtingos nuostatos.

Pakeitimas 233
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) pažeidžiamai grupei priklausantis 
asmuo – asmuo, kuris priklauso klinikinio 
tyrimo požiūriu ypač pažeidžiamų 
gyventojų, kurie pažeidžiami tiek dėl savo 
sveikatos būklės, tiek dėl socialinės ir 
ekonominės padėties, grupei;

Or. es

Pakeitimas 234
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) informuoto asmens sutikimas –
procesas, kuriuo asmuo savanoriškai 
patvirtina savo norą dalyvauti tam tikrame 

(19) informuoto asmens sutikimas –
procesas, kuriuo asmuo savanoriškai 
patvirtina savo norą dalyvauti tam tikrame 
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tyrime, po to, kai buvo informuotas apie 
visus aspektus, kurie yra svarbūs asmens 
sprendimui dalyvauti;

tyrime, po to, kai pagal susijusios 
valstybės narės teisės aktus buvo tinkamai 
informuotas apie visus aspektus, kurie yra 
svarbūs asmens sprendimui dalyvauti;

Or. fr

Pagrindimas

Vertimas prancūzų k. neatitiko teksto anglų k.

Pakeitimas 235
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) informuoto asmens sutikimas –
procesas, kuriuo asmuo savanoriškai 
patvirtina savo norą dalyvauti tam tikrame 
tyrime, po to, kai buvo informuotas apie 
visus aspektus, kurie yra svarbūs asmens 
sprendimui dalyvauti;

(19) informuoto asmens sutikimas –
procesas, kuriuo asmuo neverčiamas ir 
savanoriškai patvirtina savo norą dalyvauti 
tam tikrame tyrime, po to, kai buvo 
informuotas apie visus tyrimo aspektus, 
kurie yra svarbūs asmens sprendimui 
dalyvauti;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Pasaulio medikų asociacijos Helsinkio deklaraciją dėl su žmonėmis susijusių 
medicinos tyrimų etikos principų ir siūlomo reglamento 29 straipsnio 1 dalį sutikimas
dalyvauti klinikiniame tyrime turėtų būti duodamas laisvai ir savanoriškai.

Pakeitimas 236
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) informuoto asmens sutikimas –
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procesas, kuriuo visais tinkamais atvejais 
nepilnametis, kartu su tėvais gavęs 
tinkamą ir pritaikytą informaciją, sutinka 
dalyvauti tam tikrame tyrime ir kuriuo 
nepilnametis įtraukiamas į diskusijas ir 
sprendimų priėmimo procesą, kad būtų 
atsižvelgiama į jo didėjančius gebėjimus;

Or. en

Pakeitimas 237
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) protokolas – dokumentas, kuriame 
nurodomi klinikinio tyrimo tikslai, planas, 
metodai, statistiniai aspektai ir tyrimo 
organizavimo būdai;

(20) protokolas – dokumentas, kuriame 
nurodomi klinikinio tyrimo tikslai, planas, 
metodai, statistiniai aspektai ir tyrimo 
organizavimo būdai; terminas 
„protokolas“ apima protokolą, vėlesnius 
protokolus ir protokolo pataisas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų gerbiama asmenų teisė gauti informaciją, jeigu daromi protokolo 
pakeitimai, reikia vėl įtraukti Direktyvoje 2001/20/EB nustatytą protokolų apibrėžtį.

Pakeitimas 238
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) klinikinio tyrimo pradžia – pirmasis 
galimo tiriamojo asmens įtraukimo 
veiksmas, išskyrus atvejus, kai protokole 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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nustatyta kitaip;

Or. fr

Pakeitimas 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 29 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) sunkius padarinius sukėlęs 
nepageidaujamas reiškinys – bet koks 
nepageidaujamas medicininis reiškinys, dėl 
kurio, nesvarbu kokio jis masto, pacientą 
reikėjo hospitalizuoti ar pratęsti stacionarų 
gydymą, kuris sukelia nuolatinę arba 
pastebimą negalią ar neveiksnumą arba 
apsigimimą ar įgimtą ydą, kuris kelia 
pavojų gyvybei arba kuris yra mirties 
priežastis;

(29) sunkius padarinius sukėlęs 
nepageidaujamas reiškinys – bet koks 
nepageidaujamas medicininis reiškinys, ar 
bet koks kitas reiškinys, kurį tyrėjas laiko 
sukėlusiu sunkius padarinius, dėl kurio, 
nesvarbu kokio jis masto, pacientą reikėjo 
hospitalizuoti ar pratęsti stacionarų 
gydymą, kuris sukelia nuolatinę arba 
pastebimą negalią ar neveiksnumą arba 
apsigimimą ar įgimtą ydą, kuris kelia 
pavojų gyvybei arba kuris yra mirties 
priežastis;

Or. fr

Pakeitimas 240
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 30 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) nepageidaujama reakcija –
kenksmingas ir nelauktas organizmo 
atsakas į vaistus;

Or. en
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Pakeitimas 241
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 30 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30b) klinikinių eksperimentinių tyrimų 
ataskaita – ataskaita, kurioje pateikti visi 
rezultatai ir visi patvirtinamieji duomenys, 
įskaitant visą protokolą ir vėlesnius jo
pakeitimus, statistinės analizės planas, 
apibendrinti veiksmingumo ir saugos 
duomenys apie visus rezultatus, taip pat 
anoniminiais paversti individualūs 
pacientų duomenys lentelėse arba 
sąrašuose, kuriuose lengva atlikti paiešką;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas pranešėjos pasiūlytu pakeitimu, tačiau, siekiant užtikrinti visapusį 
skaidrumą, į klinikinių eksperimentinių tyrimų ataskaitą privalu įtraukti visus rezultatus ir 
visų šių rezultatų patvirtinamuosius duomenis. Galimybė atlikti paiešką yra būtinas 
reikalavimas siekiant užtikrinti galimybę nesunkiai nustatyti svarbius duomenis.

Pakeitimas 242
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 30 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30c) etikos komitetas – nepriklausomas 
valstybės narės organas, kurį sudaro 
sveikatos priežiūros specialistai ir nariai 
ne medikai, kurių pareiga yra apsaugoti 
tyrime dalyvaujančių asmenų teises, 
saugumą bei gerovę ir tokią apsaugą 
viešai patvirtinti, be kita ko, pareiškiant 
nuomonę apie tyrimo protokolą, tyrėjų 
kompetenciją ir priemonių tinkamumą, 
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taip pat apie metodus ir dokumentus, 
naudotinus tiriamiesiems asmenims 
informuoti ir visas pasekmes žinančio 
asmens sutikimui gauti;

Or. en

Pakeitimas 243
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– asmens teisės, sauga ir gerovė bus 
apsaugoti; taip pat

– asmens teisės, sauga, orumas ir gerovė 
bus apsaugoti; taip pat

Or. en

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 2001/20/EB 2 konstatuojamąją dalį „visų pripažinta su žmonėmis atliekamų 
klinikinių tyrimų bazė yra sukurta siekiant apsaugoti žmogaus teises ir orumą, taikant 
biologijos ir medicinos laimėjimus [...]“.

Pakeitimas 244
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– asmens teisės, sauga ir gerovė bus 
apsaugoti; taip pat

– asmens teisės, sauga, orumas ir gerovė 
bus apsaugoti; taip pat

Or. sl

Pakeitimas 245
Alda Sousa
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– klinikinio tyrimo etinio priimtinumo 
įvertinimas yra teigiamas;

Or. en

Pakeitimas 246
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– duomenys, gauti atliekant klinikinį 
tyrimą, bus patikimi ir patvarūs.

– atliekant klinikinį tyrimą tikimasi gauti 
duomenis, kurie būtų patikimi ir patvarūs.

Or. fr

Pagrindimas

Neįmanoma numatyti, ar gauti duomenys bus patikimi ir patvarūs, kol tyrimas dar 
nepradėtas.

Pakeitimas 247
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tyrimas atitinka terapinius ir 
visuomenės sveikatos poreikius;

Or. en
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Pakeitimas 248
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Institucijų priežiūros valdyba (IPR) 
ir (arba) nepriklausomas etikos komitetas 
(NEK) pateikė nuomonę;

Or. en

Pagrindimas

Etinis patvirtinimas yra svarbi pagrindinių taikomų visuotinių taisyklių, kuriomis 
reglamentuojami žmonių tyrimai, taip pat Helsinkio deklaracijos ir Ovjedo konvencijos dalis. 
Etinis patvirtinimas taip pat yra Direktyvos 2001/20/EB pagrindas.

Pakeitimas 249
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– klinikinio tyrimo etinio priimtinumo 
įvertinimas yra teigiamas;

Or. en

Pakeitimas 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atlikus klinikinį tyrimą gautais 
duomenimis papildomos dokumentais 
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pagrįstos trūkstamos mokslo žinios, kurių 
negalima gauti kitais būdais.

Or. en

Pagrindimas

Geros kokybės ir etiški klinikiniai tyrimai turi būti skirti atitinkamiems duomenims gauti, kad 
būtų papildytos mokslinės žinios apie žmones ir jų būklės gerinimo būdus, ir šios žinios turi 
būti įrašytos informacijai ateityje. Nauji moksliniai tyrimai turėtų būti atliekami tik jeigu jų 
pradžios metu į klausimus, kuriuos ketinama jais spręsti, negalima patenkinamai atsakyti 
remiantis turimais įrodymais.

Pakeitimas 251
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a ir 1 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 87 straipsnio nuostatų ir 
sutartinių aspektų, kuriuos gali prireikti 
apsvarstyti atskirai, šiame skyriuje 
nurodyto leidimo pakanka klinikiniam 
tyrimui pradėti susijusiose valstybėse 
narėse.
Jei atliekami klinikiniai tyrimai, kurie 
taip pat priskiriami [Reglamento dėl 
medicinos prietaisų ir Reglamento dėl in 
vitro medicinos prietaisų] atitinkamų 
dalių taikymo sričiai, nereikalaujama 
atlikti jokios papildomos paraiškos
pateikimo ar pranešimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad šiame reglamente apibūdinto leidimo turėtų pakakti tyrimui pradėti 
(neturėtų būti reikalaujama ar įmanoma nustatyti jokių papildomų konkrečiai šaliai taikytinų 
etapų). Priežiūros institucijos taip pat turėtų koordinuoti savo veiklą taip, kad atliekant 
klinikinius tyrimus, kuriems taikomi keli reglamentai, nereikėtų teikti kelių paraiškų ir gauti 
kelių leidimų. Kad būtų pasiektas šis tikslas, taip pat siūlome iš dalies pakeisti 77 straipsnį 
(žr. 77 straipsnio pakeitimą).
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Pakeitimas 252
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Etikos komitetas

1. Leidimas atlikti klinikinį tyrimą 
neišduodamas kol nepriklausomas etikos 
komitetas priima teigiamą sprendimą dėl 
klinikinio tyrimo atlikimo. Į etikos 
komiteto vertinimą visų pirma 
įtraukiamas atitikties V skyriuje, 
46 straipsnyje, 47 straipsnyje ir 
XII skyriuje nurodytiems reikalavimams 
vertinimas.
2. Etikos komitetas užtikrina asmens 
teisių, saugos ir gerovės apsaugą. Jis yra 
nepriklausomas nuo mokslo darbuotojų ir 
užsakovų, jam negali būti daroma jokia 
kita netinkama įtaka. Etikos komitetas 
veikia pagal šalies arba šalių, kuriose bus 
atliekamas tyrimas, įstatymus ir kitus 
teisės aktus ir turi laikytis visų atitinkamų 
tarptautinių normų ir standartų. Etikos 
komitetą sudaro aiškiai apibrėžtas narių ir 
pakaitinių narių skaičius, į kurį 
įtraukiami sveikatos priežiūros 
specialistai, visuomenės atstovai ir bent 
vienas daug patirties ir žinių turintis 
pacientas ar pacientų atstovas, kurie 
kartu turi atitinkamą kvalifikaciją ir 
patirtį, kad galėtų peržiūrėti ir įvertinti 
siūlomo atlikti tyrimo mokslinius, 
medicininius ir etinius aspektus.
3. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad įsteigtų etikos komitetus ir 
sudarytų palankias jų darbo sąlygas. 
Valstybės narės paskelbia etikos komiteto 
narių ir pakaitinių narių skaičių, 
pavardes ir profesijas ir praneša Europos 
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Komisijai etikos komiteto sudėtį ir jo 
darbo pradžios datą.

Or. en

Pakeitimas 253
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, Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Etikos komitetas

1. Leidimas atlikti klinikinį tyrimą 
neišduodamas kol nepriklausomas etikos 
komitetas priima teigiamą sprendimą dėl 
klinikinio tyrimo atlikimo. Į etikos 
komiteto vertinimą visų pirma 
įtraukiamas atitikties V skyriuje, 
46 straipsnyje, 47 straipsnyje ir 
XII skyriuje nurodytiems reikalavimams 
vertinimas.
2. Etikos komitetas užtikrina asmens 
teisių, saugos ir gerovės apsaugą. Jis yra 
nepriklausomas nuo mokslo darbuotojų ir 
užsakovų, jam negali būti daroma jokia 
kita netinkama įtaka. Etikos komitetas 
veikia pagal šalies arba šalių, kuriose bus 
atliekamas tyrimas, įstatymus ir kitus 
teisės aktus ir laikosi visų atitinkamų 
tarptautinių normų ir standartų. Etikos 
komitetą sudaro pakankamai narių, kurie 
kartu turi atitinkamą kvalifikaciją ir 
patirtį, kad galėtų peržiūrėti ir įvertinti 
siūlomo atlikti tyrimo mokslinius, 
medicininius ir etinius aspektus.
3. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad įsteigtų etikos komitetus ir 
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sudarytų palankias jų darbo sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti geriausią įmanomą asmenų apsaugą, būtina, kad valstybės narės leidimo 
suteikimas būtų susietas su tarpdalykinio ir nepriklausimo etikos komiteto, kuris prisiima 
atsakomybę pagal nacionalines teisės aktus, kaip įpareigojama pagal Direktyvos 2001/20/EB 
nuostatas, sprendimu. Jei etikos komitetas priima bet kokį neigiamą sprendimą, leidimo atlikti 
klinikinį tyrimą suteikti negalima.

Pakeitimas 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Etikos komitetas

Kompetentinga susijusios valstybės narės 
institucija gali suteikti leidimą atlikti 
klinikinį tyrimą tik jeigu tam pritarė 
atitinkamas etikos komitetas.

Or. en

Pagrindimas

Norint pasiekti Helsinkio deklaracijos tikslus apsaugoti žmonių teises, saugą ir gerovę, 
būtina, kad valstybės narės leidimo suteikimas būtų susietas su pagal nacionalinės teisės 
aktus atsakingo tarpdalykinio ir nepriklausomo etikos komiteto sprendimu. Jei etikos 
komitetas priima bet kokį neigiamą sprendimą, leidimo atlikti klinikinį tyrimą suteikti 
negalima.

Pakeitimas 255
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b straipsnis
Toksikologinis eksperimentas

Tiriamųjų asmenų apsauga užtikrinama 
atliekant rizikos vertinimą, kuris 
grindžiamas toksikologinių eksperimentų, 
atliekamų prieš bet kurį klinikinį tyrimą, 
kurio metu vartojamas neregistruotas 
tiriamasis vaistas, rezultatais.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata prieš bet kurį klinikinį tyrimą atlikti toksikologinius eksperimentus buvo Direktyvos 
2001/20/EB dalis, tačiau į šio pasiūlymo priedus įtraukta tik nuoroda į ją. Iš tragiškų atvejų, 
pvz., „TGN1412“, matyti, kad reikia išlaikyti Direktyvos 2001/20/EB formuluotę.

Pakeitimas 256
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Norėdamas gauti leidimą, užsakovas 
pateikia paraiškos dokumentų rinkinį 
numatomoms susijusioms valstybėms 
narėms naudodamas portalą, nurodytą 
77 straipsnyje (toliau – ES portalas).

1. Norėdamas gauti leidimą bet kokiam 
klinikiniam tyrimui Sąjungoje, užsakovas 
pateikia paraiškos dokumentų rinkinį 
numatomoms susijusioms valstybėms 
narėms naudodamas portalą, nurodytą 
77 straipsnyje (toliau – ES portalas).

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kad vienos paraiškos teikimo procedūra taikoma tiek atliekant tarptautinius, 
tiek vienos šalies klinikinius tyrimus.
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Pakeitimas 257
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Norėdamas gauti leidimą, užsakovas 
pateikia paraiškos dokumentų rinkinį 
numatomoms susijusioms valstybėms 
narėms naudodamas portalą, nurodytą 77 
straipsnyje (toliau – ES portalas).

1. Norėdamas gauti leidimą, užsakovas 
pateikia paraiškos dokumentų rinkinį 
numatomoms susijusioms valstybėms 
narėms naudodamas portalą, nurodytą 77 
straipsnyje (toliau – ES portalas). Tuo 
metu paraiškos dokumentų rinkinys nėra 
prieinamas visuomenei ES portale. Jis 
bus prieinamas tik tuomet, kai bus 
įvertinta šio reglamento 6 straipsnyje 
numatyta I dalis.

Or. fr

Pakeitimas 258
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdamas paraišką, užsakovas 
dabartiniame Išsamių rekomendacijų dėl 
Europos klinikinių tyrimų duomenų bazės 
variante (EudraLex, 10 tomas) aprašyta 
tvarka iš EudraCT Bendrijos klinikinių 
tyrimų sistemos gauna unikalų EudraCT 
numerį.

Or. en

Pagrindimas

Numeriai tyrimams EudraCT duomenų bazėje priskiriami nuo 2004 m. Šiame reglamente 
nereikėtų nepaisyti šios procedūros.
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Pakeitimas 259
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užsakovas pasiūlo vieną iš susijusių 
valstybių narių kaip ataskaitą rengiančią 
valstybę narę.

Ataskaitą rengianti valstybė narė 
pasirenkama iš tų penkių susijusių 
valstybių narių, kuriose gyvena daugiausia
tiriamųjų asmenų, dalyvaujančių 
atitinkamame klinikiniame tyrime. Šis 
sprendimas priimamas laikantis Komisijos 
parengtos, nustatytos ir kontroliuojamos 
tvarkos. Taikant sprendimo priėmimo 
procedūrą užtikrinama, kad pasirinkta 
ataskaitą rengianti valstybė narė turėtų 
pajėgumus ir mokslo infrastruktūrą, kad 
galėtų įvertinti galimą atitinkamą 
klinikinį tyrimą.

Or. en

Pakeitimas 260
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, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užsakovas pasiūlo vieną iš susijusių 
valstybių narių kaip ataskaitą rengiančią 
valstybę narę.

Susijusios valstybės narės, laikydamosi 
nustatytos tvarkos, kuri grindžiama 
Komisijos nustatytais objektyviais 
kriterijais, nustato, kuri valstybė bus 
ataskaitą rengianti valstybė narė.

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti nustatyta išsami ir skaidri ataskaitą rengiančios valstybės narės nustatymo 
procedūra, pvz., naudojantis organizacine struktūra, kurioje iš anksto nustatyta atsakinga 
ataskaitą rengianti valstybė narė, arba remiantis numatomu tyrime dalyvausiančių tiriamųjų 
asmenų arba tyrimų centrų skaičiumi valstybėje narėje. Tai būtina visų pirma atsižvelgiant į 
tai, kad daugiausia dėmesio skiriama ataskaitą rengiančiai valstybei narei, kuri, kaip 
siūloma, turėtų rengti vertinimo ataskaitos I dalį, be to, tai taip pat būtų pranašumas siūlomo 
klinikinio tyrimo pripažinimo susijusioje valstybėje narėje požiūriu.

Pakeitimas 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užsakovas pasiūlo vieną iš susijusių 
valstybių narių kaip ataskaitą rengiančią 
valstybę narę.

Per šešias dienas nuo paraiškos 
dokumentų rinkinio pateikimo valstybės 
narės kartu paskiria ataskaitą rengiančią 
valstybę narę.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu užsakovams suteikiama galimybė išsirinkti tinkamiausią ataskaitą rengiančią 
valstybę narę vengiant kritiškesnės pozicijos besilaikančių šalių arba teikti pirmenybę šalims, 
kurių pajėgumai itin apkrauti, nes teikiama daug dokumentų. Šį procesą apsunkina tylaus 
pritarimo koncepcija. Valstybės narės, siekdamos susitarti dėl klinikinių tyrimų vertinimo 
sprendimų ir administracinių procedūrų suderinimo bendrų principų ir kriterijų, įsteigė 
bendradarbiavimo platformas, pvz., Klinikinių tyrimų skatinimo grupę. Tokia platforma gali 
padėti valstybėms narėms susitarti dėl bendrų atrankos kriterijų pasirenkant ataskaitą 
rengiančią valstybę narę.

Pakeitimas 262
Philippe Juvin, Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užsakovas pasiūlo vieną iš susijusių 
valstybių narių kaip ataskaitą rengiančią 
valstybę narę.

Užsakovas pasiūlo vieną iš susijusių 
valstybių narių kaip ataskaitą rengiančią 
valstybę narę. Susijusios valstybės narės 
gali laisvai pasirinkti ataskaitą rengiančią 
valstybę narę.

Or. fr

Pakeitimas 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė nenori būti ataskaitą rengiančia 
valstybe nare, ji susitaria su kita susijusia 
valstybe nare, kad pastaroji bus ataskaitą 
rengianti valstybė narė. Jei susijusi 
valstybė narė sutinka būti ataskaitą 
rengiančia valstybe nare, siūloma 
ataskaitą rengianti valstybė narė tampa 
ataskaitą rengiančia valstybe nare.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 264
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
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė nenori būti ataskaitą rengiančia 

Išbraukta.
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valstybe nare, ji susitaria su kita susijusia 
valstybe nare, kad pastaroji bus ataskaitą 
rengianti valstybė narė. Jei susijusi 
valstybė narė sutinka būti ataskaitą 
rengiančia valstybe nare, siūloma 
ataskaitą rengianti valstybė narė tampa 
ataskaitą rengiančia valstybe nare.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 5 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pakeitimu: reikėtų nustatyti 
išsamią ir skaidrią ataskaitą rengiančios valstybės narės nustatymo procedūrą, pvz., 
naudojantis organizacine struktūra, kurioje iš anksto nustatyta atsakinga ataskaitą rengianti 
valstybė narė, arba remiantis numatomu tyrime dalyvausiančių tiriamųjų asmenų arba tyrimų 
centrų skaičiumi valstybėje narėje. Tai būtina visų pirma atsižvelgiant į tai, kad daugiausia 
dėmesio skiriama ataskaitą rengiančiai valstybei narei, kuri, kaip siūloma, turėtų rengti 
vertinimo ataskaitos I dalį, be to, tai taip pat būtų pranašumas siūlomo klinikinio tyrimo 
pripažinimo susijusioje valstybėje narėje požiūriu.

Pakeitimas 265
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė nenori būti ataskaitą rengiančia 
valstybe nare, ji susitaria su kita susijusia 
valstybe nare, kad pastaroji bus ataskaitą 
rengianti valstybė narė. Jei susijusi 
valstybė narė sutinka būti ataskaitą 
rengiančia valstybe nare, siūloma ataskaitą 
rengianti valstybė narė tampa ataskaitą 
rengiančia valstybe nare.

Kai siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė nenori būti ataskaitą rengiančia 
valstybe nare, ji susitaria su kita susijusia 
valstybe nare, kad pastaroji bus ataskaitą 
rengianti valstybė narė. Jei nė viena 
susijusi valstybė narė nesutinka būti 
ataskaitą rengiančia valstybe nare, siūloma 
ataskaitą rengianti valstybė narė tampa 
ataskaitą rengiančia valstybe nare, nebent 
siūloma ataskaitą rengianti valstybė narė 
gali įrodyti, kad neturi pakankamai 
pajėgumų, kad tinkamai atliktų šią 
užduotį.

Or. en
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Pakeitimas 266
Philippe Juvin, Nora Berra

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu užsakovas pateikia paraiškos 
dokumentų rinkinį tik vienoje susijusioje 
valstybėje narėje, ji automatiškai tampa 
ataskaitą rengiančia valstybe nare.

Or. fr

Pakeitimas 267
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per šešias dienas nuo paraiškos 
dokumentų rinkinio pateikimo siūloma 
ataskaitą rengianti valstybė narė praneša 
užsakovui per ES portalą apie šiuos 
dalykus:

2. Per šešias kalendorines dienas nuo 
paraiškos dokumentų rinkinio pateikimo 
siūloma ataskaitą rengianti valstybė narė 
praneša užsakovui per ES portalą apie 
šiuos dalykus:

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per šešias dienas nuo paraiškos 
dokumentų rinkinio pateikimo siūloma 
ataskaitą rengianti valstybė narė praneša 
užsakovui per ES portalą apie šiuos 
dalykus:

2. Per penkiolika dienų nuo paskyrimo ši
valstybė narė praneša užsakovui per ES 
portalą apie šiuos dalykus:

Or. en

Pagrindimas

Nustačius pernelyg trumpus galutinius terminus kyla pavojus, kad valstybės narės nesugebės 
atidžiai peržiūrėti vertinimo dokumentų. Pavyzdžiui, priskiriant klinikinį tyrimą mažos 
intervencijos klinikinių tyrimų kategorijai reikia išsamiai ir atidžiai įvertinti tyrimo protokolą. 
Iš valstybių narių patirties, įgytos diegiant tarptautinių klinikinių tyrimų patvirtinimo 
savanoriško suderinimo procedūrą (SSP), matyti, kad siūlomi terminai yra pernelyg trumpi ir 
valstybėms narėms nesuteikiama pakankamai lankstumo.

Pakeitimas 269
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
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per šešias dienas nuo paraiškos 
dokumentų rinkinio pateikimo siūloma 
ataskaitą rengianti valstybė narė praneša 
užsakovui per ES portalą apie šiuos 
dalykus:

2. Per keturiolika dienų nuo paraiškos 
dokumentų rinkinio pateikimo siūloma 
ataskaitą rengianti valstybė narė praneša 
užsakovui per ES portalą apie šiuos 
dalykus:

Or. en

Pagrindimas

Norint nustatyti, ar eksperimentinis tyrimas yra mažos intervencijos klinikinis tyrimas, gali 
prireikti atlikti išsamų nagrinėjimą, kurio neįmanoma užbaigti per šešias dienas. Pavyzdžiui, 
pagal šio reglamento 2 straipsnio 3 punkto nuostatas privalu nustatyti tiriamųjų vaistų 
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rinkodaros leidimo sąlygas ir įvertinti jų vartojimą kaip standartinio gydymo dalį susijusioje 
valstybėje narėje, taip pat tiriamiesiems asmenims kylančią riziką ir jų patiriamą naštą. Toks 
vertinimas gali būti sudėtingas, pvz., onkologinių ligų vaistų tyrimų atveju, be to, gali prireikti 
išorės ekspertų pagalbos. Todėl šiam pranešimui pateikti turėtų būti numatytas keturiolikos
dienų terminas.

Pakeitimas 270
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ar ji yra ataskaitą rengianti valstybė 
narė, ar kuri kita susijusi valstybė narė 
yra ataskaitą rengianti valstybė narė;

(a) kas yra ataskaitą rengianti valstybė 
narė;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 5 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pakeitimu (kad valstybės 
narės turi nustatyti ataskaitą rengiančią valstybę narę remdamosi objektyviais Komisijos 
nustatytais kriterijais).

Pakeitimas 271
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ar klinikinis tyrimas yra mažos 
intervencijos klinikinis tyrimas, kaip teigia 
užsakovas.

(d) ar klinikinis tyrimas yra vidutinės 
rizikos arba nedidelės rizikos klinikinis 
tyrimas, kaip teigia užsakovas.

Or. en

Pakeitimas 272
Margrete Auken
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) klinikinio tyrimo registracijos ES 
portale numerį.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiant registracijos numerį, t. y. konkretų identifikatorių esamame EudraCT registre, 
valstybėms narėms būtų sudaromos palankesnės sąlygos bendradarbiauti Sąjungos lygmeniu.

Pakeitimas 273
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė nieko nepranešė užsakovui per 
laikotarpį, minimą 2 dalyje, laikoma, kad 
klinikiniam tyrimui, dėl kurio pateikta 
paraiška, taikomas šis reglamentas, 
paraiška laikoma išsamia, klinikinis 
tyrimas laikomas mažos intervencijos
klinikiniu tyrimu, jei taip teigia užsakovas, 
ir siūloma ataskaitą rengianti valstybė narė 
laikoma ataskaitą rengiančia valstybe nare.

3. Jei siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė nieko nepranešė užsakovui per 
laikotarpį, minimą 2 dalyje, laikoma, kad 
klinikiniam tyrimui, dėl kurio pateikta 
paraiška, taikomas šis reglamentas, 
paraiška laikoma išsamia, klinikinis 
tyrimas laikomas vidutinės rizikos arba 
nedidelės rizikos klinikiniu tyrimu, jei taip 
teigia užsakovas, ir siūloma ataskaitą 
rengianti valstybė narė laikoma ataskaitą 
rengiančia valstybe nare.

Or. en

Pakeitimas 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė nieko nepranešė užsakovui per 
laikotarpį, minimą 2 dalyje, laikoma, kad 
klinikiniam tyrimui, dėl kurio pateikta 
paraiška, taikomas šis reglamentas, 
paraiška laikoma išsamia, klinikinis 
tyrimas laikomas mažos intervencijos 
klinikiniu tyrimu, jei taip teigia užsakovas, 
ir siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė laikoma ataskaitą rengiančia 
valstybe nare.

3. Jei siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė nieko nepranešė užsakovui per 
laikotarpį, minimą 2 dalyje, laikoma, kad 
klinikiniam tyrimui, dėl kurio pateikta 
paraiška, taikomas šis reglamentas, 
paraiška laikoma išsamia ir klinikinis 
tyrimas laikomas mažos intervencijos 
klinikiniu tyrimu, jei taip teigia užsakovas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 5 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 275
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė nieko nepranešė užsakovui per 
laikotarpį, minimą 2 dalyje, laikoma, kad 
klinikiniam tyrimui, dėl kurio pateikta 
paraiška, taikomas šis reglamentas, 
paraiška laikoma išsamia, klinikinis 
tyrimas laikomas mažos intervencijos 
klinikiniu tyrimu, jei taip teigia 
užsakovas, ir siūloma ataskaitą rengianti 
valstybė narė laikoma ataskaitą 
rengiančia valstybe nare.

3. Jei paskirtoji ataskaitą rengianti valstybė 
narė nieko nepranešė užsakovui per 
laikotarpį, minimą 2 dalyje, per ES portalą 
pateikiamas vėlavimo paaiškinimas ir
nurodoma, kada pranešimas bus 
pateiktas.

Or. en
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Pagrindimas

Tylaus pritarimo leidimo suteikimo procedūra taikoma mažinant pacientų saugos 
reikalavimus, nes nustatoma standartizuota žemiausio lygio apsauga (daroma prielaida, kad 
atliekamas mažos intervencijos tyrimas). Vietoj to, leidimą aiškiai turėtų suteikti valstybės 
narės, kaip buvo reikalaujama Direktyvoje 2001/20/EB. Valstybei narei taikytinos sankcijos 
dėl terminų nesilaikymo turėtų atitikti 34 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nustatytas 
užsakovams taikytinas sankcijas dėl terminų nesilaikymo.

Pakeitimas 276
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 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
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė nieko nepranešė užsakovui per 
laikotarpį, minimą 2 dalyje, laikoma, kad 
klinikiniam tyrimui, dėl kurio pateikta 
paraiška, taikomas šis reglamentas, 
paraiška laikoma išsamia, klinikinis 
tyrimas laikomas mažos intervencijos 
klinikiniu tyrimu, jei taip teigia užsakovas, 
ir siūloma ataskaitą rengianti valstybė narė 
laikoma ataskaitą rengiančia valstybe nare.

3. Jei siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė nieko nepranešė užsakovui per 
14 dienų, laikoma, kad klinikiniam 
tyrimui, dėl kurio pateikta paraiška, 
taikomas šis reglamentas, paraiška laikoma 
išsamia, klinikinis tyrimas laikomas mažos 
intervencijos klinikiniu tyrimu, jei taip 
teigia užsakovas, ir siūloma ataskaitą 
rengianti valstybė narė laikoma ataskaitą 
rengiančia valstybe nare.

Or. en

Pagrindimas

5 straipsnio 2 dalyje nurodyti terminai yra pernelyg trumpi.

Pakeitimas 277
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa



PE506.159v02-00 54/82 AM\929471LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė nustato, kad paraiška yra neišsami, 
kad klinikinis tyrimas nepatenka į šio 
reglamento taikymo sritį, arba, kad 
klinikinis tyrimas nėra mažos intervencijos
klinikinis tyrimas, nors taip teigia 
užsakovas, ji informuoja apie tai užsakovą 
per ES portalą ir nustato ne daugiau kaip 
šešias dienas užsakovui pateikti pastabas 
arba papildyti paraišką per ES portalą.

4. Jei siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė nustato, kad paraiška yra neišsami, 
kad klinikinis tyrimas, dėl kurio pateikta 
paraiška, nepatenka į šio reglamento 
taikymo sritį arba kad klinikinis tyrimas 
nėra vidutinės rizikos arba nedidelės 
rizikos klinikinis tyrimas, nors taip teigia 
užsakovas, ji informuoja apie tai užsakovą 
per ES portalą ir nustato ne daugiau kaip 
šešias dienas užsakovui pateikti pastabas 
arba papildyti paraišką per ES portalą.

Or. en

Pakeitimas 278
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė per tris dienas nuo pastabų ar 
papildytos paraiškos gavimo nieko 
nepranešė užsakovui pagal 2 dalies a–
d punktus, paraiška laikoma išsamia, 
laikoma, kad klinikiniam tyrimui 
taikomas šis reglamentas, klinikinis 
tyrimas laikomas mažos intervencijos 
klinikiniu tyrimu, jei taip teigia 
užsakovas, o siūloma ataskaitą rengianti 
valstybė narė laikoma ataskaitą 
rengiančia valstybe nare.

Jeigu paskirtoji ataskaitą rengianti valstybė 
narė per tris dienas nuo pastabų ar 
papildytos paraiškos gavimo nieko 
nepranešė užsakovui pagal 2 dalies a–
d punktus, paskirtoji valstybė narė per ES 
portalą pateikia paaiškinimą ir nurodo, 
kada pranešimas bus pateiktas.

Or. en

Pagrindimas

Tylaus pritarimo leidimo suteikimo procedūra taikoma mažinant pacientų saugos 
reikalavimus, nes nustatoma standartizuota žemiausio lygio apsauga (daroma prielaida, kad 
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atliekamas mažos intervencijos tyrimas). Vietoj to, leidimą aiškiai turėtų suteikti valstybės 
narės, kaip buvo reikalaujama Direktyvoje 2001/20/EB. Valstybei narei taikytinos sankcijos 
dėl terminų nesilaikymo turėtų atitikti 34 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nustatytas 
užsakovams taikytinas sankcijas dėl terminų nesilaikymo.

Pakeitimas 279
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė per tris dienas nuo pastabų ar 
papildytos paraiškos gavimo nieko 
nepranešė užsakovui pagal 2 dalies a–
d punktus, paraiška laikoma išsamia, 
laikoma, kad klinikiniam tyrimui taikomas 
šis reglamentas, klinikinis tyrimas 
laikomas mažos intervencijos klinikiniu 
tyrimu, jei taip teigia užsakovas, o siūloma 
ataskaitą rengianti valstybė narė laikoma 
ataskaitą rengiančia valstybe nare.

Jeigu siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė per keturiolika dienų nuo pastabų ar 
papildytos paraiškos gavimo nieko 
nepranešė užsakovui pagal 2 dalies a–d 
punktus, paraiška laikoma išsamia, 
laikoma, kad klinikiniam tyrimui taikomas 
šis reglamentas, klinikinis tyrimas 
laikomas mažos intervencijos klinikiniu 
tyrimu, jei taip teigia užsakovas, o siūloma 
ataskaitą rengianti valstybė narė laikoma 
ataskaitą rengiančia valstybe nare.

Or. sl

Pakeitimas 280
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė per tris dienas nuo pastabų ar 
papildytos paraiškos gavimo nieko 
nepranešė užsakovui pagal 2 dalies a–
d punktus, paraiška laikoma išsamia, 
laikoma, kad klinikiniam tyrimui taikomas 
šis reglamentas, klinikinis tyrimas 

Jeigu siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė per septynias dienas nuo pastabų ar 
papildytos paraiškos gavimo nieko 
nepranešė užsakovui pagal 2 dalies a–
d punktus, paraiška laikoma išsamia, 
laikoma, kad klinikiniam tyrimui taikomas 
šis reglamentas, klinikinis tyrimas 
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laikomas mažos intervencijos klinikiniu 
tyrimu, jei taip teigia užsakovas, o siūloma 
ataskaitą rengianti valstybė narė laikoma 
ataskaitą rengiančia valstybe nare.

laikomas mažos intervencijos klinikiniu 
tyrimu, jei taip teigia užsakovas, o siūloma 
ataskaitą rengianti valstybė narė laikoma 
ataskaitą rengiančia valstybe nare.

Or. en

Pagrindimas

5 straipsnio 4 dalyje nurodyti terminai yra pernelyg trumpi.

Pakeitimas 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė per tris dienas nuo pastabų ar 
papildytos paraiškos gavimo nieko 
nepranešė užsakovui pagal 2 dalies a–
d punktus, paraiška laikoma išsamia, 
laikoma, kad klinikiniam tyrimui taikomas 
šis reglamentas, klinikinis tyrimas 
laikomas mažos intervencijos klinikiniu 
tyrimu, jei taip teigia užsakovas, o siūloma 
ataskaitą rengianti valstybė narė laikoma 
ataskaitą rengiančia valstybe nare.

Jeigu siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė per penkias dienas nuo pastabų ar 
papildytos paraiškos gavimo nieko 
nepranešė užsakovui pagal 2 dalies a–
d punktus, paraiška laikoma išsamia, 
laikoma, kad klinikiniam tyrimui taikomas 
šis reglamentas, ir klinikinis tyrimas 
laikomas mažos intervencijos klinikiniu 
tyrimu, jei taip teigia užsakovas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 5 straipsnio 1 dalies pakeitimą. Nustačius pernelyg trumpus terminus 
kyla pavojus, kad valstybės narės nesugebės atidžiai peržiūrėti vertinimo dokumentų. 
Pavyzdžiui, priskiriant klinikinį tyrimą mažos intervencijos klinikinių tyrimų kategorijai reikia 
išsamiai ir atidžiai įvertinti tyrimo protokolą. Iš valstybių narių patirties, įgytos diegiant 
tarptautinių klinikinių tyrimų patvirtinimo savanoriško suderinimo procedūrą, matyti, kad 
siūlomi terminai yra pernelyg trumpi ir valstybėms narėms nesuteikiama pakankamai 
lankstumo.
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Pakeitimas 282
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė per tris dienas nuo pastabų ar 
papildytos paraiškos gavimo nieko 
nepranešė užsakovui pagal 2 dalies a–
d punktus, paraiška laikoma išsamia, 
laikoma, kad klinikiniam tyrimui taikomas 
šis reglamentas, klinikinis tyrimas 
laikomas mažos intervencijos klinikiniu 
tyrimu, jei taip teigia užsakovas, o siūloma 
ataskaitą rengianti valstybė narė laikoma 
ataskaitą rengiančia valstybe nare.

Jeigu siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė per tris dienas nuo pastabų ar 
papildytos paraiškos gavimo nieko 
nepranešė užsakovui pagal 2 dalies a–d 
punktus, paraiška laikoma išsamia, 
laikoma, kad klinikiniam tyrimui taikomas 
šis reglamentas, klinikinis tyrimas 
laikomas vidutinės rizikos arba nedidelės 
rizikos klinikiniu tyrimu, jei taip teigia 
užsakovas, o siūloma ataskaitą rengianti 
valstybė narė laikoma ataskaitą rengiančia 
valstybe nare.

Or. en

Pakeitimas 283
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šiame skyriuje data, kai užsakovui buvo 
pateiktas pranešimas pagal šio straipsnio 2 
dalį, laikoma paraiškos validacijos data. 
Tais atvejais, kai užsakovui nėra pranešta, 
validacijos data yra paskutinė laikotarpių, 
nurodytų šio straipsnio 2 ir 4 dalyse, data.

5. Šiame skyriuje data, kai užsakovui buvo 
pateiktas pranešimas pagal šio straipsnio 2 
dalį, laikoma paraiškos priimtinumo data. 
Tais atvejais, kai užsakovui nėra pranešta, 
priimtinumo data yra paskutinė 
laikotarpių, nurodytų šio straipsnio 2 ir 4 
dalyse, data.
(Pakeitimas, kuriuo sąvoka „validacijos 
data“ pakeičiama sąvoka „priimtinumo 
data“, taikomas visam tekstui. Jei 
pakeitimas bus priimtas, reikėtų pakeisti 
visą dokumento tekstą.)

Or. fr
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Pagrindimas

Siekiant geriau suprasti visą procedūrą terminą „validacijos data“ reikėtų pakeisti terminu 
„priimtinumo data“. Pakeitimas, kuriuo sąvoka „validacijos data“ pakeičiama sąvoka 
„priimtinumo data“, taikomas visam tekstui. Jei pakeitimas bus priimtas, reikėtų pakeisti visą 
dokumento tekstą.

Pakeitimas 284
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šiame skyriuje data, kai užsakovui buvo 
pateiktas pranešimas pagal šio straipsnio 
2 dalį, laikoma paraiškos validacijos data. 
Tais atvejais, kai užsakovui nėra pranešta, 
validacijos data yra paskutinė laikotarpių, 
nurodytų šio straipsnio 2 ir 4 dalyse, data.

5. Šiame skyriuje data, kai užsakovui buvo 
pateiktas pranešimas pagal šio straipsnio 
2 dalį, laikoma paraiškos validacijos data.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 5 straipsnio 3 dalies ir 5 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos 
pakeitimais.

Pakeitimas 285
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šiame skyriuje data, kai užsakovui buvo 
pateiktas pranešimas pagal šio straipsnio 
2 dalį, laikoma paraiškos validacijos data.
Tais atvejais, kai užsakovui nėra pranešta, 
validacijos data yra paskutinė laikotarpių, 
nurodytų šio straipsnio 2 ir 4 dalyse, data.

5. Šiame skyriuje data, kai užsakovui buvo 
pateiktas pranešimas, kad klinikinio tyrimo 
paraiškos dokumentų rinkinys yra 
išsamus, pagal šio straipsnio 2 arba 
4 dalis, laikoma paraiškos validacijos data.
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Or. en

Pakeitimas 286
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vertinimo ataskaita pateikiama per 
ES portalą ir skelbiama viešai.

Or. en

Pagrindimas

Vertinimo ataskaita skelbiama viešai, kad visuomenė pasitikėtų leidimų suteikimo procesu.

Pakeitimas 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Kiekviena valstybė narė gali pati 
pasirinkti I ir II dalių punktus, kurie bus 
vertinami etikos komitete.

Or. fr

Pakeitimas 288
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) numatomą naudą terapiniu ir visuomenės i) numatomą naudą terapiniu ir visuomenės 
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sveikatos požiūriu pagal visas šias 
charakteristikas –

sveikatos požiūriu, įskaitant numatomą 
naudą tiriamiesiems asmenims, pagal 
visas šias charakteristikas –

Or. en

Pakeitimas 289
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– klinikinio tyrimo svarbą, atsižvelgiant į 
dabartines mokslo ir technikos žinias, ir į 
tai, ar klinikinis tyrimas buvo 
rekomenduotas ar pareikalautas atlikti 
priežiūros institucijų, atsakingų už 
vertinimą ir leidimo pateikti vaistus rinkai 
suteikimą;

– klinikinio tyrimo svarbą, įskaitant 
patikinimą, kad tyrime dalyvaujančių 
tiriamųjų asmenų grupės yra 
reprezentatyvios asmenims, kuriems bus 
taikomas gydymas, pagal amžių ir lytį, ir 
tai, ar tiriamieji asmenys yra sveiki, 
savanoriai ar pacientai, taip pat
atsižvelgiant į dabartines mokslo ir 
technikos žinias, geriausią turimą 
pripažintą intervenciją ir į tai, ar klinikinis 
tyrimas buvo rekomenduotas ar 
pareikalautas atlikti priežiūros institucijų, 
atsakingų už vertinimą ir leidimo pateikti 
vaistus rinkai suteikimą;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas pranešėjos pateiktu pakeitimu, tačiau užtikrinama, kad vertinimo 
ataskaitos I dalyje vertinant tyrimo svarbą būtų atsižvelgiama į tokius aspektus kaip amžius, 
lytis, sveikata, tiriamųjų asmenų tipas ir geriausia turima pripažinta intervencija.

Pakeitimas 290
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčio antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– klinikinio tyrimo svarbą, atsižvelgiant į 
dabartines mokslo ir technikos žinias, ir į 
tai, ar klinikinis tyrimas buvo 
rekomenduotas ar pareikalautas atlikti 
priežiūros institucijų, atsakingų už 
vertinimą ir leidimo pateikti vaistus rinkai 
suteikimą;

– klinikinio tyrimo svarbą, užtikrinant, kad 
tyrimuose dalyvaujančių tiriamųjų 
asmenų grupės būtų reprezentatyvios 
asmenims, kuriems bus taikomas 
gydymas, įskaitant moteris ir 
pagyvenusius asmenis, ir atsižvelgiant į 
dabartines mokslo ir technikos žinias ir į 
tai, ar klinikinis tyrimas buvo 
rekomenduotas ar pareikalautas atlikti 
priežiūros institucijų, atsakingų už 
vertinimą ir leidimo pateikti vaistus rinkai 
suteikimą;

Or. en

Pakeitimas 291
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– klinikinio tyrimo svarbą, atsižvelgiant į 
dabartines mokslo ir technikos žinias, ir į 
tai, ar klinikinis tyrimas buvo 
rekomenduotas ar pareikalautas atlikti 
priežiūros institucijų, atsakingų už 
vertinimą ir leidimo pateikti vaistus rinkai 
suteikimą;

– klinikinio tyrimo svarbą, užtikrinant, kad 
tyrimuose dalyvaujantys tiriamieji 
asmenys būtų reprezentatyvus vaisto 
tikslinei populiacijai, ir atsižvelgiant į 
dabartines mokslo ir technikos žinias ir į 
tai, ar klinikinis tyrimas buvo 
rekomenduotas ar pareikalautas atlikti 
priežiūros institucijų, atsakingų už 
vertinimą ir leidimo pateikti vaistus rinkai
suteikimą;

Or. en

Pakeitimas 292
Riikka Manner
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– klinikinio tyrimo svarbą, atsižvelgiant į 
dabartines mokslo ir technikos žinias, ir į 
tai, ar klinikinis tyrimas buvo 
rekomenduotas ar pareikalautas atlikti 
priežiūros institucijų, atsakingų už 
vertinimą ir leidimo pateikti vaistus rinkai 
suteikimą;

– klinikinio tyrimo svarbą, užtikrinant, kad 
tyrimo grupė būtų tiesiogiai susijusi su 
asmenimis, kuriems bus taikomas 
gydymas, ir atsižvelgiant į dabartines 
mokslo ir technikos žinias ir į tai, ar 
klinikinis tyrimas buvo rekomenduotas ar 
pareikalautas atlikti priežiūros institucijų, 
atsakingų už vertinimą ir leidimo pateikti 
vaistus rinkai suteikimą;

Or. en

Pakeitimas 293
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčio trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– duomenų, gautų atliekant klinikinį vaistų 
tyrimą, patikimumą ir patvarumą 
atsižvelgiant į statistikos metodus, tyrimo 
planą ir metodiką, įskaitant imčių dydį ir 
randomizavimą, lyginamąjį vaistą ir 
rezultatus;

– duomenų, gautų atliekant klinikinį vaistų 
tyrimą, patikimumą ir patvarumą,
atsižvelgiant į statistikos metodus, tyrimo 
planą ir metodiką, įskaitant imčių dydį ir 
randomizavimą, lyginamąjį vaistą ir 
rezultatus, ir į ligos paplitimą, ypač retųjų 
ligų (kuriomis serga ne daugiau kaip 
penki asmenys iš 10 000) ir itin retų ligų 
(kurių paplitimo riba yra ne daugiau kaip 
vienas asmuo iš 50 000) atvejais;

Or. en

Pagrindimas

Retųjų ligų atvejais klinikinių tyrimų atlikimo sunkumai dažniausiai susiję su nedideliu tam 
tikra liga sergančių asmenų skaičiumi ir jų geografine sklaida.
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Pakeitimas 294
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčio trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– duomenų, gautų atliekant klinikinį vaistų 
tyrimą, patikimumą ir patvarumą 
atsižvelgiant į statistikos metodus, tyrimo 
planą ir metodiką, įskaitant imčių dydį ir 
randomizavimą, lyginamąjį vaistą ir 
rezultatus;

– duomenų, gautų atliekant klinikinį vaistų 
tyrimą, patikimumą ir patvarumą,
atsižvelgiant į atitinkamus statistikos 
metodus, šiuolaikinį klinikinio tyrimo 
plano ir metodikos lygį, įskaitant, kai 
reikia, imčių dydį, kuris turi sudaryti 
sąlygas atlikti pagal amžių ir lytį 
išskirstytų duomenų analizę, ir 
randomizavimą, lyginamąjį vaistą ir 
rezultatus, taip pat mastą, kuriuo atliekant 
klinikinį tyrimą siekiama išspręsti 
problemas, kurias pacientai įvardijo kaip 
prioritetines, įskaitant pacientų 
įsitraukimo į tyrimo planą mastą ir 
pobūdį;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma stratifikacija ne visada gali būti svarbi (pvz., tyrimų, atliekamų specialiai su 
pagyvenusiais žmonėmis atvejais); be to, metodikos požiūriu naudotinų stratifikacijos 
veiksnių skaičius nėra neribotas. Dažnai statistikos specialistai turi pasirinkti galimus 
stratifikacijos veiksnius, kurie taip pat gali apimti biologinius žymeklius ar ankstesnį gydymą 
ir pan. Siekdami užtikrinti lankstumą kai pateikiamas tinkamas pagrindimas, siūlome įtraukti 
žodžius „kai reikia“.

Pakeitimas 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčio trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– duomenų, gautų atliekant klinikinį vaistų 
tyrimą, patikimumą ir patvarumą 
atsižvelgiant į statistikos metodus, tyrimo 

– duomenų, gautų atliekant klinikinį vaistų 
tyrimą, patikimumą ir patvarumą,
remiantis iš anksto nustatytais pirminiais 
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planą ir metodiką, įskaitant imčių dydį ir 
randomizavimą, lyginamąjį vaistą ir 
rezultatus;

rezultatų kriterijais, atsižvelgiant į 
statistikos metodus, tyrimo planą ir 
metodiką, įskaitant imčių dydį ir iš anksto 
nustatytus pogrupius, kurie turi sudaryti 
sąlygas atlikti pagal amžių ir lytį 
išskirstytų duomenų analizę, ir 
randomizavimą, lyginamąjį vaistą ir 
rezultatus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti manipuliavimo gautais duomenimis, svarbu iš anksto apibrėžti pirminius 
rezultatų kriterijus. Iš klinikinių tyrimų gauti duomenys gali būti laikomi patikimais ir 
patvariais tik jeigu jie tinkamai atspindi tam tikras asmenų, kurie, tikėtina, vartos tiriamą 
vaistą, grupes (pvz., moteris, pagyvenusius asmenis). Siekiant užtikrinti tinkamą duomenų 
aiškinimą ir naudojimą, reikia iš anksto apibrėžti pogrupius.

Pakeitimas 296
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčio trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– duomenų, gautų atliekant klinikinį vaistų 
tyrimą, patikimumą ir patvarumą 
atsižvelgiant į statistikos metodus, tyrimo 
planą ir metodiką, įskaitant imčių dydį ir 
randomizavimą, lyginamąjį vaistą ir 
rezultatus;

– duomenų, gautų atliekant klinikinį vaistų 
tyrimą, patikimumą ir patvarumą,
atsižvelgiant į statistikos metodus, tyrimo 
planą ir metodiką, įskaitant tikslinės 
grupės analizei skirtą imčių dydį ir 
randomizavimą, lyginamąjį vaistą ir 
rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 297
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčio trečia įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– duomenų, gautų atliekant klinikinį vaistų 
tyrimą, patikimumą ir patvarumą 
atsižvelgiant į statistikos metodus, tyrimo 
planą ir metodiką, įskaitant imčių dydį ir 
randomizavimą, lyginamąjį vaistą ir 
rezultatus;

– duomenų, kuriuos tikimasi gauti
atliekant klinikinį vaistų tyrimą, 
patikimumą ir patvarumą atsižvelgiant į 
statistikos metodus, tyrimo planą ir 
metodiką, įskaitant imčių dydį ir 
randomizavimą, lyginamąjį vaistą ir 
rezultatus;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų terminą „gauti duomenys“ pakeisti terminu „duomenys, kuriuos tikimasi gauti“, nes 
atliekant vertinimą šie duomenys dar nežinomi.

Pakeitimas 298
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunkčio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– intervencijos charakteristikas, palyginti 
su įprasta klinikine praktika;

– intervencijos charakteristikas, palyginti 
su Helsinkio deklaracijos 32 straipsnio 
sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 299
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunkčio ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– riziką tiriamo asmens sveikatai dėl 
klinikinės būklės, dėl kurios tiriamasis 
vaistas yra tiriamas;

– riziką tiriamo asmens psichinei ar fizinei 
sveikatai dėl klinikinės būklės, dėl kurios 
tiriamasis vaistas yra tiriamas;
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Or. sl

Pakeitimas 300
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunkčio 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tam tikrų ligų, pvz., kai kurių retųjų ir 
itin retų ligų, kurios neturi daug gydymo 
būdų, poveikį, kuris kelia pavojų gyvybei 
ir sekina;

Or. en

Pagrindimas

Retųjų ligų atvejais klinikinių tyrimų atlikimo sunkumai dažniausiai susiję su nedideliu tam 
tikra liga sergančių asmenų skaičiumi ir jų geografine sklaida.

Pakeitimas 301
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertindama i ir ii papunkčiuose 
nurodytus aspektus, ataskaitą rengianti 
valstybė narė, jei reikia, atsižvelgia į 
gyventojų grupių, kurios turi būti 
tiriamos, skirtumus.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrų gyventojų grupių ypatumai (lytis, amžius ir t. t.) taip pat gali būti susiję su tokiais 
aspektais kaip tinkamumas ir ii papunktyje nurodyta rizika tiriamam asmeniui bei jo patiriami 
nepatogumai. Todėl siūloma išplėsti šios nuostatos taikymo sritį ir, vertinant visus i ir 
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ii papunkčiuose nurodytus aspektus, atsižvelgti į gyventojų grupių skirtumus.

Pakeitimas 302
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) sutikimo ir pritarimo pasiūlymui 
procedūros pagal V skyrių tinkamumas;

Or. en

Pakeitimas 303
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) atitiktis reikalavimams dėl 
informuoto asmens sutikimo, kaip 
nustatyta V skyriuje;

Or. en

Pakeitimas 304
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(dc) atitiktis Direktyvos 95/46/EB 
nuostatoms;

Or. en
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Pakeitimas 305
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ataskaitą rengianti valstybė narė 
parengia vertinimo ataskaitą. 1 dalyje 
nurodytų aspektų vertinimas yra vertinimo 
ataskaitos I dalis.

2. Ataskaitą rengianti valstybė narė 
parengia vertinimo ataskaitą. Tuo pat metu 
susijusios valstybės narės įvertina 1 dalyje 
nurodytus etinius aspektus. 1 dalyje 
nurodytų aspektų vertinimas yra vertinimo 
ataskaitos, į kurią įtraukiamas 
procedūroje dalyvaujančių valstybių narių 
pateiktas etinių aspektų vertinimas,
I dalis.

Or. en

Pagrindimas

I dalies etiniai aspektai negali būti atskirti nuo viso vertinimo.

Pakeitimas 306
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitą rengianti valstybė narė pateikia 
vertinimo ataskaitos I dalį, įskaitant jos 
išvadas, užsakovui ir kitoms susijusioms 
valstybėms narėms per šiuos laikotarpius:

Ataskaitą rengianti valstybė narė per ES 
portalą pagal šio reglamento 77 straipsnį 
pateikia vertinimo ataskaitos I dalį, 
įskaitant jos išvadas, užsakovui ir kitoms 
susijusioms valstybėms narėms per šiuos 
laikotarpius:

Or. fr
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Pakeitimas 307
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies -1 pastraipa (nauja) ir pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiame skyriuje vertinimo data yra data, 
kurią vertinimo ataskaita pateikiama 
kitoms susijusioms valstybėms narėms, o 
ataskaitos pateikimo data yra data, kurią 
galutinė vertinimo ataskaita pateikiama 
užsakovui ir kitoms susijusioms 
valstybėms narėms.

4. Ataskaitą rengianti valstybė narė 
pateikia vertinimo ataskaitos I dalį, 
įskaitant jos išvadas, užsakovui ir kitoms 
susijusioms valstybėms narėms per šiuos 
laikotarpius:

Ataskaitą rengianti valstybė narė pateikia 
vertinimo ataskaitos I dalį, įskaitant jos 
išvadas, užsakovui ir kitoms susijusioms 
valstybėms narėms per šiuos laikotarpius, 
kurie apima pradinio vertinimo, bendro 
vertinimo ir galutinės ataskaitos 
konsolidavimo laikotarpius:

Or. en

Pagrindimas

Vertinimo procedūra turi būti organizuojama taip, kad ataskaitą rengianti valstybė narė 
galėtų perduoti pradinio vertinimo ataskaitą visoms susijusioms valstybėms narėms, kurios 
tada galėtų pateikti pastabas (bendras vertinimas) ir kad ataskaitą rengiančiai valstybei narei 
liktų pakankamai laiko susijusių valstybių narių pastaboms įtraukti (konsolidavimas). Tokia 
procedūra padės išvengti ataskaitą rengiančios valstybės narės ir susijusių valstybių narių 
veiklos dubliavimosi atliekant vertinimą ir tiksliau apibrėžti ataskaitą rengiančios valstybės 
narės vaidmenį.

Pakeitimas 308
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ataskaitą rengianti valstybė narė 
pateikia vertinimo ataskaitos I dalį, 

4. Ataskaitą rengianti valstybė narė 
pateikia vertinimo ataskaitos I dalį, 
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įskaitant jos išvadas, užsakovui ir kitoms 
susijusioms valstybėms narėms per šiuos 
laikotarpius:

įskaitant jos išvadas, užsakovui ir kitoms 
susijusioms valstybėms narėms per šiuos 
laikotarpius, per kuriuos susijusios 
valstybės narės taip pat privalo pateikti 
savo pastabas dėl dalyvaujančių šalių 
etinių aspektų:

Or. en

Pagrindimas

Susijusios valstybės narės privalo prisidėti prie ataskaitą rengiančios valstybės narės 
atliekamo etinių klausimų vertinimo.

Pakeitimas 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ataskaitą rengianti valstybė narė 
pateikia vertinimo ataskaitos I dalį, 
įskaitant jos išvadas, užsakovui ir kitoms 
susijusioms valstybėms narėms per šiuos 
laikotarpius:

4. Ataskaitą rengianti valstybė narė 
pateikia vertinimo ataskaitos I dalį, 
įskaitant jos išvadas, į kurias įtraukta 
susijusio etikos komiteto nuomonė, 
užsakovui ir kitoms susijusioms 
valstybėms narėms per šiuos laikotarpius:

Or. en

Pagrindimas

Reikia patikslinti galutinius terminus, kad būtų suteikiama laiko, per kurį atitinkami ataskaitą 
rengiančios valstybės narės subjektai galėtų atlikti tinkamą vertinimą, taip pat skirti laiko 
visoms susijusioms valstybėms narėms, nes jos turi pateikti pastabas prieš ataskaitą 
rengiančiai valstybei narei išsiunčiant savo vertinimą užsakovui.

Pakeitimas 310
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) per 10 dienų nuo mažos intervencijos 
klinikinių tyrimų validacijos datos;

(a) per 25 dienas, bet ne anksčiau kaip po 
15 dienų nuo sėkmingai patvirtintos 
paraiškos gavimo, jeigu tai mažos 
intervencijos klinikinis tyrimas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai įvertinti paraiškos dokumentų rinkinį ir susijusioms 
valstybėms narėms pateikti pastabas, reikia suderinti vertinimo ataskaitos I dalies pateikimo 
galutinį terminą ir siūlomo reglamento 14 straipsnio 3 dalies nuostatas. Pagal šios dalies a–c 
punktus turėtų būti taikomi terminai, skaičiuojami nuo sėkmingai patvirtintos paraiškos 
gavimo datos. Siekiant užtikrinti, kad susijusios valstybės narės turėtų pakankamai laiko, kad 
galėtų dalyvauti priimtinumo vertinimo pagal 6 straipsnio 5 dalį procedūroje, reikia nustatyti 
minimalius peržiūros laikotarpius.

Pakeitimas 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) per 10 dienų nuo mažos intervencijos 
klinikinių tyrimų validacijos datos;

(a) per 20 dienų nuo mažos intervencijos 
klinikinių tyrimų validacijos datos;

Or. en

Pagrindimas

Reikia patikslinti galutinius terminus, kad būtų suteikiama laiko, per kurį atitinkami ataskaitą 
rengiančios valstybės narės subjektai galėtų atlikti tinkamą vertinimą, taip pat skirti laiko 
visoms susijusioms valstybėms narėms, nes jos turi pateikti pastabas prieš ataskaitą 
rengiančiai valstybei narei išsiunčiant savo vertinimą užsakovui.

Pakeitimas 312
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) per 10 dienų nuo mažos intervencijos
klinikinių tyrimų validacijos datos;

(a) per 10 dienų nuo nedidelės rizikos
klinikinių tyrimų ir vidutinės rizikos 
klinikinių tyrimų, per kuriuos taikomi
paskelbtais įrodymais ir (arba) 
standartinio gydymo gairėmis grindžiami 
gydymo režimai, validacijos datos;

Or. en

Pagrindimas

Atliekant nedidelės rizikos (bet ne vidutinės rizikos) tyrimus vertinimo procedūra turėtų būti 
vykdoma greičiau, nes atliekant I dalies vertinimą daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
protokolui (jau turima duomenų apie produktą). Tai gali būti vertinama kaip valstybėms 
narėms skirta paskata pavesti etikos komitetams atlikti protokolo vertinimą, o kompetentingai 
institucijai išsiųsti tik, pvz., pranešimą, nes produktas vartojamas pagal jo pripažintą 
indikaciją.

Pakeitimas 313
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) per 25 dienas nuo kitų klinikinių 
tyrimų, išskyrus mažos intervencijos 
klinikinius tyrimus, validacijos datos;

(b) per 35 dienas, bet ne anksčiau kaip po 
20 dienų nuo sėkmingai patvirtintos 
paraiškos gavimo, jeigu tai kiti klinikiniai 
tyrimai, išskyrus mažos intervencijos 
klinikinius tyrimus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai įvertinti paraiškos dokumentų rinkinį ir susijusioms 
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valstybėms narėms pateikti pastabas, reikia suderinti vertinimo ataskaitos I dalies pateikimo 
galutinį terminą ir siūlomo reglamento 14 straipsnio 3 dalies nuostatas. Pagal šios dalies a–c 
punktus turėtų būti taikomi terminai, skaičiuojami nuo sėkmingai patvirtintos paraiškos 
gavimo datos. Siekiant užtikrinti, kad susijusios valstybės narės turėtų pakankamai laiko, kad 
galėtų dalyvauti priimtinumo vertinimo pagal 6 straipsnio 5 dalį procedūroje, reikia nustatyti 
minimalius peržiūros laikotarpius.

Pakeitimas 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) per 25 dienas nuo kitų klinikinių 
tyrimų, išskyrus mažos intervencijos 
klinikinius tyrimus, validacijos datos;

(b) per 35 dienas nuo kitų klinikinių 
tyrimų, išskyrus mažos intervencijos 
klinikinius tyrimus, validacijos datos;

Or. en

Pakeitimas 315
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) per 25 dienas nuo kitų klinikinių 
tyrimų, išskyrus mažos intervencijos
klinikinius tyrimus, validacijos datos;

(b) per 25 dienas nuo kitų klinikinių 
tyrimų, išskyrus nedidelės rizikos
klinikinius tyrimus ir vidutinės rizikos 
klinikinius tyrimus, per kuriuos taikomi
paskelbtais įrodymais ir (arba) 
standartinio gydymo gairėmis grindžiami 
gydymo režimai, validacijos datos;

Or. en

Pagrindimas

Atliekant nedidelės rizikos (bet ne vidutinės rizikos) tyrimus vertinimo procedūra turėtų būti 
vykdoma greičiau, nes atliekant I dalies vertinimą daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
protokolui (jau turima duomenų apie produktą). Tai gali būti vertinama kaip valstybėms 
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narėms skirta paskata pavesti etikos komitetams atlikti protokolo vertinimą, o kompetentingai 
institucijai išsiųsti tik, pvz., pranešimą, nes produktas vartojamas pagal jo pripažintą 
indikaciją.

Pakeitimas 316
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) per 30 dienų nuo bet kurio klinikinio 
tyrimo su pažangiosios terapijos vaistu 
validacijos datos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Mūsų sąvokos „pažangiosios terapijos tiriamieji vaistai“ supratimas skiriasi nuo medikų, 
priežiūros institucijų ir pramonės atstovų suvokimo. Nemažai pažangiosios terapijos rūšių 
buvo taikomos dešimtmečius, taigi jos nebėra naujovė ir jų įvertinimui nereikia papildomo 
laiko. Visoms pažangiosios terapijos rūšims nereikėtų skirti papildomo laiko. Valstybės narės 
gali prašyti papildomos informacijos, jeigu mano, kad pažangiajai terapijai reikia 
papildomos kontrolės.

Pakeitimas 317
Peter Liese, Anne Delvaux, 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, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) per 30 dienų nuo bet kurio klinikinio 
tyrimo su pažangiosios terapijos vaistu 
validacijos datos.

(c) per 40 dienų, bet ne anksčiau kaip po 
30 dienų nuo sėkmingai patvirtintos 
paraiškos gavimo, jeigu tai bet kuris 
klinikinis tyrimas su pažangiosios terapijos 
tiriamuoju vaistu.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai įvertinti paraiškos dokumentų rinkinį ir susijusioms 
valstybėms narėms pateikti pastabas, reikia suderinti vertinimo ataskaitos I dalies pateikimo 
galutinį terminą ir siūlomo reglamento 14 straipsnio 3 dalies nuostatas. Pagal šios dalies a–c 
punktus turėtų būti taikomi terminai, skaičiuojami nuo sėkmingai patvirtintos paraiškos 
gavimo datos. Siekiant užtikrinti, kad susijusios valstybės narės turėtų pakankamai laiko, kad 
galėtų dalyvauti priimtinumo vertinimo pagal 6 straipsnio 5 dalį procedūroje, reikia nustatyti 
minimalius peržiūros laikotarpius.

Pakeitimas 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) per 30 dienų nuo bet kurio klinikinio 
tyrimo su pažangiosios terapijos vaistu 
validacijos datos.

(c) per 45 dienas nuo bet kurio klinikinio 
tyrimo su pažangiosios terapijos tiriamuoju 
vaistu validacijos datos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti pakankamai laiko tinkamiems vertinimams susijusiose valstybėse narėse, 
įskaitant jų etikos komitetus, atlikti, reikia nustatyti ilgesnius galutinius terminus. Be to, jei 
susijusi valstybė narė laiku nepateikia nuomonės dėl paraiškos dėl leidimo suteikimo II dalies, 
ataskaitą rengiančios valstybės narės atliktam I dalies vertinimui teikiama pirmenybė, 
išskyrus susijusiai valstybei narei suteikiamą galimybę atsisakyti suteikti leidimą atlikti 
klinikinį tyrimą savo teritorijoje remiantis II dalies analize (neatsižvelgiant į svarbius etinius 
aspektus).

Pakeitimas 319
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame skyriuje vertinimo data yra data, 
kurią vertinimo ataskaita pateikta 
užsakovui ir kitoms susijusioms 
valstybėms narėms.

Šiame skyriuje vertinimo data yra data, 
kurią vertinimo ataskaita pateikta 
užsakovui ir kitoms susijusioms 
valstybėms narėms. Nuo šios datos 
vertinimo ataskaitą galima rasti Europos 
Sąjungos portale.

Or. fr

Pakeitimas 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki vertinimo datos bet kuri susijusi 
valstybė narė gali perduoti informaciją dėl 
su paraiška susijusių motyvų ataskaitą 
rengiančiai valstybei narei. Ataskaitą 
rengianti valstybė narė į šiuos motyvus 
tinkamai atsižvelgia.

5. Iki vertinimo datos bet kuri susijusi 
valstybė narė gali perduoti informaciją dėl 
su paraiška susijusių motyvų ataskaitą 
rengiančiai valstybei narei. Ataskaitą 
rengianti valstybė narė į šiuos motyvus 
tinkamai atsižvelgia ir vertinimo 
ataskaitoje juos pagrindžia dokumentais. 
Jei ataskaitą rengiančios valstybės narės 
vertinimo ataskaita skiriasi nuo susijusių 
valstybių narių pateiktų motyvų, vertinimo 
ataskaitoje nurodomos tokios neatitikties 
priežastys.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi vertinimo ataskaitos I dalyje nagrinėjami svarbiausi etiniai aspektai, kurie pagal 6 
ir 12 konstatuojamąsias dalis turi būti reglamentuojami pačiose susijusiose valstybėse 
narėse, būtų geriau, kad visos susijusios valstybės narės vertinimo ataskaitos I dalyje priimtų 
sprendimus bendru sutarimu. Jei ataskaitą rengiančios valstybės narės vertinimo ataskaitoje 
nukrypstama nuo susijusių valstybių narių pateiktų motyvų, reikėtų paaiškinti tokio 
nukrypimo priežastis.
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Pakeitimas 321
Peter Liese, Anna Rosbach, Anne Delvaux, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena 
Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki vertinimo datos bet kuri susijusi 
valstybė narė gali perduoti informaciją dėl 
su paraiška susijusių motyvų ataskaitą 
rengiančiai valstybei narei. Ataskaitą 
rengianti valstybė narė į šiuos motyvus 
tinkamai atsižvelgia.

5. Iki vertinimo datos bet kuri susijusi 
valstybė narė gali perduoti informaciją dėl 
su paraiška susijusių motyvų ataskaitą 
rengiančiai valstybei narei. Ataskaitą 
rengianti valstybė narė į šiuos motyvus 
tinkamai atsižvelgia ir vertinimo 
ataskaitoje juos pagrindžia dokumentais. 
Jei ataskaitą rengiančios valstybės narės 
vertinimo ataskaita skiriasi nuo susijusių 
valstybių narių pateiktų motyvų, ataskaitą 
rengianti valstybė narė vertinimo 
ataskaitoje nurodo tokios neatitikties 
priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi vertinimo ataskaitos I dalyje nagrinėjami svarbiausi etiniai aspektai, kurie pagal 6 
ir 12 konstatuojamąsias dalis turi būti reglamentuojami pačiose susijusiose valstybėse 
narėse, būtų geriau, kad visos susijusios valstybės narės vertinimo ataskaitos I dalyje priimtų 
sprendimus bendru sutarimu. Jei ataskaitą rengiančios valstybės narės vertinimo ataskaitoje 
nukrypstama nuo susijusių valstybių narių pateiktų motyvų, iš jos turėtų būti reikalaujama 
bent paaiškinti tokio nukrypimo priežastis. Vertinimo ataskaitoje turėtų būti užtikrinamas 
sprendimų priėmimo proceso skaidrumas.

Pakeitimas 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vertinimo ataskaita pateikiama per 
ES portalą į ES duomenų bazę ir 
skelbiama viešai.

Or. en

Pagrindimas

Vertinimo ataskaita skelbiama viešai, kad visuomenė pasitikėtų leidimų suteikimo procesu.

Pakeitimas 323
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ataskaitą rengianti valstybė narė (ir tik 
ji) nuo validacijos datos iki vertinimo datos 
gali prašyti užsakovo papildomų 
paaiškinimų, atsižvelgdama į aplinkybes, 
nurodytas šio straipsnio 5 dalyje.

6. Nuo validacijos datos iki vertinimo datos 
tik ataskaitą rengiant valstybė narė, 
atsižvelgdama į savo aplinkybes ir į 
susijusių valstybių narių aplinkybes, 
nurodytas šio straipsnio 5 dalyje gali 
prašyti užsakovo papildomų paaiškinimų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nesiekiama pakeisti Komisijos pasiūlymo esmės. Juo tik siekiama, kad 
prancūzų k. tekstas būtų suprantamesnis.

Pakeitimas 324
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi papildomus paaiškinimus ataskaitą Gavusi papildomus paaiškinimus ataskaitą 
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rengianti valstybė narė gali ne ilgiau kaip 
10 dienų (jei tai mažos intervencijos 
klinikiniai tyrimai) arba ne ilgiau kaip 
20 dienų (jei tai kiti nei mažos 
intervencijos klinikiniai tyrimai) laikinai 
sustabdyti laikotarpį, nurodytą šio 
straipsnio 4 dalyje.

rengianti valstybė narė gali ne ilgiau kaip 
20 dienų (jei tai mažos intervencijos 
klinikiniai tyrimai) arba ne ilgiau kaip 
30 dienų (jei tai kiti nei mažos 
intervencijos klinikiniai tyrimai) pratęsti
laikotarpį, nurodytą šio straipsnio 4 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant terminus turėtų būti suteikiama pakankamai laiko iš užsakovo gautų atsakymų į 
klausimus bendram vertinimui ir konsolidavimui. Kadangi bendram papildomų paaiškinimų 
įvertinimui skirtas laikotarpis pratęsiamas 20 ar 30 dienų, bendras paraiškos dėl leidimo 
suteikimo nagrinėjimo laikotarpis smarkiai nepakinta.

Pakeitimas 325
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi papildomus paaiškinimus ataskaitą 
rengianti valstybė narė gali ne ilgiau kaip 
10 dienų (jei tai mažos intervencijos
klinikiniai tyrimai) arba ne ilgiau kaip 
20 dienų (jei tai kiti nei mažos 
intervencijos klinikiniai tyrimai) laikinai 
sustabdyti laikotarpį, nurodytą šio 
straipsnio 4 dalyje.

Gavusi papildomus paaiškinimus ataskaitą 
rengianti valstybė narė gali ne ilgiau kaip 
10 dienų (jei tai nedidelės rizikos 
klinikiniai tyrimai ir vidutinės rizikos 
klinikiniai tyrimai, per kuriuos taikomi
paskelbtais įrodymais ir (arba) 
standartinio gydymo gairėmis grindžiami 
gydymo režimai) arba ne ilgiau kaip 
20 dienų (jei tai kiti nei nedidelės rizikos 
klinikiniai tyrimai ir vidutinės rizikos 
klinikiniai tyrimai, per kuriuos taikomi
paskelbtais įrodymais ir (arba) 
standartinio gydymo gairėmis grindžiami 
gydymo režimai) laikinai sustabdyti 
laikotarpį, nurodytą šio straipsnio 4 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paspartinama nedidelės rizikos tyrimams skirta procedūra (žr. 8 pakeitimą).
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Pakeitimas 326
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi papildomus paaiškinimus ataskaitą 
rengianti valstybė narė gali laikinai 
sustabdyti 4 dalyje nurodytą atitinkamą 
laikotarpį ne ilgiau kaip 10 dienų (jei tai 
mažos intervencijos klinikiniai tyrimai) ir 
ne ilgiau kaip 20 dienų (jei tai kiti nei 
mažos intervencijos klinikiniai tyrimai).

Gavusi papildomus paaiškinimus ataskaitą 
rengianti valstybė narė gali laikinai 
sustabdyti 4 dalyje nurodytą atitinkamą 
laikotarpį ne ilgiau kaip 10 dienų (jei tai 
mažos intervencijos klinikiniai tyrimai) ir 
ne ilgiau kaip 20 dienų (jei tai kiti nei 
mažos intervencijos klinikiniai tyrimai). 
Ataskaitą rengianti valstybė narė 
informuoja užsakovą apie laikiną termino 
sustabdymą per ES portalą.

Or. fr

Pakeitimas 327
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei, gavus papildomų paaiškinimų, likęs 
laikotarpis pateikti vertinimo ataskaitos
I dalį yra trumpesnis nei trys dienos (jei tai 
mažos intervencijos klinikiniai tyrimai) ir
trumpesnis kaip penkios dienas (jei tai kiti 
nei mažos intervencijos klinikiniai 
tyrimai), jis turi būti pratęstas iki trijų ir 
penkių dienų atitinkamai.

Gavusios papildomus paaiškinimus, 
susijusios valstybės narės ne vėliau kaip 
likus dviem dienom iki ataskaitos 
pateikimo dienos perduoda ataskaitą 
rengiančiai valstybei narei bet kokias savo 
pastabas. Ataskaitą rengianti valstybė 
narė į šias pastabas tinkamai atsižvelgia 
galutinėje vertinimo ataskaitos
redakcijoje. Laikotarpis, skirtas susijusių 
valstybių narių ir ataskaitą rengiančios 
valstybės narės papildomų paaiškinimų 
bendram vertinimui ir konsolidavimui, yra
ne trumpesnis kaip 15 dienų mažos 
intervencijos tyrimų atvejais ir 20 dienų 
visų kitų tyrimų, kurie nėra mažos 



AM\929471LT.doc 81/82 PE506.159v02-00

LT

intervencijos tyrimai, atvejais.

Or. en

Pagrindimas

Papildomų paaiškinimų vertinimo tvarka turėtų atspindėti paraiškos bendro vertinimo tvarką. 
Šiuo pakeitimu taip pat užtikrinama, kad ataskaitą rengiančiai valstybei narei užtektų laiko 
pradiniam vertinimui atlikti ir liktų pakankamai laiko bendram vertinimui bei ataskaitos 
konsolidavimui.

Pakeitimas 328
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama surengti konsultacijas su 
ekspertų komitetais pažangiosios terapijos 
vaistų ar kitų naujų gydymo metodų 
tyrimų atvejais, ataskaitą rengianti 
valstybė narė šio straipsnio 4 ir 6 dalyse 
nurodytą laikotarpį gali pratęsti dar 
60 dienų.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad nustatant terminus valstybėms narėms būtų suteikiama pakankamai laiko 
prireikus pasikonsultuoti su ekspertais, kad jie galėtų prisidėti prie pažangiosios terapijos 
vaistų ar kitų naujų gydymo metodų vertinimo. Tai įmanoma pagal šiuo metu galiojančią 
direktyvą.
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7a. Jeigu ataskaitą rengianti valstybė narė 
savo vertinimo ataskaitos nepateikia per 
4, 6 ir 7 dalyse numatytus terminus, 
laikoma, kad ataskaitą rengianti valstybė 
narė pritaria klinikinio tyrimo I daliai.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų priminti, kad šis Europos Sąjungos reglamento projektas grindžiamas tylaus 
pritarimo principu, kuris įtrauktas Direktyva 2001/20/EB. Šio principo laikytis būtina, nes jis 
padės užtikrinti, kad būtų laikomasi terminų, kurie labai svarbūs siekiant ne tik greitai suteikti 
galimybę taikyti inovacinius gydymo būdus, bet ir išlaikyti Europos klinikinių tyrimų 
konkurencingumą.


