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Pakeitimas 330
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena susijusi valstybė narė vertina 
paraišką savo teritorijoje atsižvelgdama į 
šiuos aspektus:

1. Kiekviena susijusi valstybė narė, 
nepažeisdama 6 straipsnyje nurodytų 
I dalies aspektų, vertina paraišką savo 
teritorijoje atsižvelgdama į šiuos aspektus:

Or. en

Pakeitimas 331
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekviena susijusi valstybė narė vertina 
paraišką savo teritorijoje atsižvelgdama į 
šiuos aspektus:

I ir II dalių vertinimai atliekami vienu 
metu. Kiekviena susijusi valstybė narė 
vertina paraišką savo teritorijoje 
atsižvelgdama į šiuos aspektus:

Or. fr

Pakeitimas 332
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atitiktį reikalavimams dėl informuoto 
asmens sutikimo, kaip nustatyta 

Išbraukta.
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V skyriuje;

Or. en

Pagrindimas

Šie teiginiai svarbūs visiems ir bendrijai, o ne nacionaliniu lygmeniu. Todėl juos geriau 
perkelti į vertinimo I dalį.

Pakeitimas 333
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atitiktį reikalavimams dėl informuoto 
asmens sutikimo, kaip nustatyta 
V skyriuje;

(a) atitiktį reikalavimams dėl tiriamų 
subjektų apsaugos ir informuoto asmens 
sutikimo, kaip nustatyta V skyriuje;

Or. en

Pakeitimas 334
Margrete Auken
 Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atitiktį reikalavimams dėl informuoto 
asmens sutikimo, kaip nustatyta 
V skyriuje;

(a) atitiktį reikalavimams dėl tiriamų 
subjektų apsaugos ir informuoto asmens 
sutikimo, kaip nustatyta V skyriuje;

Or. en

Pagrindimas

Etikos vertinimo nepakanka numatyti tik taikant informuoto asmens sutikimo patikrinimo 
procedūrą. Pasiūlyme dėl rezoliucijos būtina atsižvelgti į valstybių narių įvairovę atliekant 
tiriamų asmenų apsaugos vertinimą – principą, kurio laikomasi įvairiuose tarptautiniuose 
dokumentuose, pvz., Helsinkio deklaracijoje ir Ovjedo žmogaus teisių ir biomedicinos 
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konvencijoje.

Pakeitimas 335
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) atitiktį su etiniais klausimais 
susijusioms teisės aktų nuostatoms;

Or. en

Pagrindimas

Neatrodo, kad Komisijos pasiūlyme etikos komitetų vaidmuo yra labai aiškiai apibrėžtas. 
Būtina paaiškinti, kad vertinimas, kuris būtinas siekiant suteikti leidimą atlikti klinikinį 
tyrimą, apima ir etinius aspektus.

Pakeitimas 336
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) atitiktį Direktyvai 95/46/EB; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šie teiginiai svarbūs visiems ir bendrijai, o ne nacionaliniu lygmeniu. Todėl juos geriau 
perkelti į vertinimo I dalį.

Pakeitimas 337
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) atitiktį 46a straipsniui;

Or. en

Pagrindimas

Klinikinių tyrimų rezultatus tyčia daryti šališkais (tyrimuose skiriant placebą, siekiant 
geresnių rezultatų) yra labai neetiška tiriamų asmenų atžvilgiu, tačiau, deja, tai – dažnas 
reiškinys atliekant medicininius tyrimus. Siekiant užtikrinti, kad mokslas iš tiesų tobulėtų, 
nauji vaistai ar ne pagal vaisto vartojimo instrukcijas vartojami esami vaistai lyginami su 
geriausia turima pripažinta intervencija (46a straipsnis). Vaistus tirti skiriant placebą 
(neskiriant jokio gydymo) galima tik tuo atveju, jei nėra kitokio gydymo.

Pakeitimas 338
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) atitiktį nacionalinėms nuostatoms, 
kuriomis užtikrinama geresnė apsauga 
atliekant pažeidžiamų asmenų klinikinius 
tyrimus.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 339
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) atitiktį susijusios valstybės narės 
etiniams reikalavimams;

Or. en

Pakeitimas 340
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekviena susijusi valstybė narė pagal 
savo nacionalinės teisės aktus vertina 
klinikinių tyrimų etinį priimtinumą. Šiuo 
klausimu kiekviena valstybė narė įsteigia 
etikos komitetus. Jei klinikiniai tyrimai 
atliekami keliuose centruose, kiekviena 
susijusi valstybė narė, neatsižvelgiant į 
etikos komitetų skaičių, nustato vienos 
nuomonės priėmimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 341
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena susijusi valstybė narė turi 
užbaigti vertinimą per dešimt dienų nuo 
validacijos datos. Remdamasi pagrįstomis 
priežastimis ji gali prašyti užsakovo 
papildomų paaiškinimų dėl 1 dalyje 
nurodytų aspektų per tą laikotarpį.

2. Kiekviena susijusi valstybė narė turi 
užbaigti vertinimą per dvidešimt dienų nuo 
validacijos datos. Remdamasi pagrįstomis 
priežastimis ji gali prašyti užsakovo 
papildomų paaiškinimų dėl 1 dalyje 
nurodytų aspektų tik per tą laikotarpį.
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Or. en

Pakeitimas 342
Philippe Juvin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susijusi valstybė narė turi per ES portalą 
informuoti užsakovą apie termino 
atidėjimą.

Or. fr

Pakeitimas 343
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tais atvejais, kai užsakovas nepateikia 
papildomų paaiškinimų per valstybės narės
pagal pirmą pastraipą nustatytą laikotarpį, 
paraiška laikoma atsiimta. Paraiška 
laikoma atsiimta tik susijusioje valstybėje 
narėje.

Tais atvejais, kai susijusi valstybė narė 
prašo, o užsakovas nepateikia papildomų 
paaiškinimų per pagal pirmą ir antrą 
pastraipas nustatytą laikotarpį, paraiška dėl 
šiuo metu vertinamo klinikinio tyrimo
laikoma atsiimta. Paraiška laikoma atsiimta 
tik susijusioje valstybėje narėje.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 344
Erik Bánki
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 ir 3 dalyse nurodytus terminus valstybės 
narės gali pratęsti dar penkiolikai dienų, 
siekdamos konsultuotis su etikos 
komitetais.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme etikos komitetai aiškiai nenurodomi, nors jų vaidmuo vertinant klinikinių 
tyrimų etinius klausimus yra itin svarbus. Todėl reikėtų pateikti specialią nuorodą apie etikos 
komitetus ir papildomą laikotarpį, siekiant suteikti galimybę etinius klausimus tinkamai 
nagrinėti kaip procedūros dalį.

Pakeitimas 345
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu susijusi valstybė narė savo 
vertinimo ataskaitos nepateikia per 2 ir 3 
dalyse numatytus terminus, laikoma, kad 
ji pritaria II 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.

Pakeitimas 346
Cristian Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Retųjų ligų srities klinikinių tyrimų 

vertinimo ataskaita
1. Konkrečiu retųjų ligų, kurios nustatytos 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų 
vaistų, srities klinikinių tyrimų atveju 
ataskaitą rengianti valstybė narė prašo 
Europos vaistų agentūros (EMA) 
Mokslinės konsultacinės darbo grupės 
pateikti ekspertų nuomonę dėl 
atitinkamos ligos ar ligų grupės, dėl 
kurios atliekamas klinikinis tyrimas, 
įskaitant vertinimo II dalyje nagrinėjamus 
aspektus.
2. Siekiant įvertinti 7 straipsnyje 
nurodytus aspektus, ataskaitą rengianti 
valstybė narė Mokslinės konsultacinės 
darbo grupės nuomonę nepagrįstai 
nedelsdama praneša susijusioms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Retųjų ligų atveju paraiškai įvertinti nacionaliniu lygmeniu paprastai trūksta reikiamos 
kompetencijos. Todėl galėtų būti naudinga, jei ši procedūra būtų atliekama Europos 
lygmeniu. Siekiant padėti ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir susijusioms valstybėms 
narėms pateikti gerai motyvuotą paraiškos vertinimą, ataskaitą rengianti valstybė narė turėtų 
konsultuotis su EMA Moksline konsultacine darbo grupe, kuri turi geresnių galimybių 
užtikrinti reikiamą kompetenciją.

Pakeitimas 347
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Sprendimas dėl klinikinio tyrimo Galutinis sprendimas dėl klinikinio tyrimo

Or. fr

Pakeitimas 348
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena susijusi valstybė narė praneša 
užsakovui per ES portalą apie tai, ar 
klinikinis tyrimas yra leidžiamas, ar jis 
leidžiamas su tam tikromis sąlygomis, ar 
leidimas nesuteikiamas.

1. Kiekviena susijusi valstybė narė praneša 
užsakovui per ES portalą galutinį 
sprendimą, ar klinikinis tyrimas yra 
leidžiamas, ar jis leidžiamas su tam 
tikromis sąlygomis, ar leidimas 
nesuteikiamas.

Or. fr

Pakeitimas 349
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas pateikiamas kaip vienas 
sprendimas per dešimt dienų nuo vertinimo 
dienos arba paskutinę 7 straipsnyje 
nurodytą vertinimo dieną, pasirenkant
vėlesnę datą.

Pranešimas pateikiamas kaip vienas 
sprendimas, kuriame jau pateikiamos 
susijusio etikos komiteto nuomonės, per 
dešimt dienų nuo vertinimo dienos arba 
paskutinę 7 straipsnyje nurodytą vertinimo 
dieną, pasirenkant vėlesnę datą.

Or. en

Pakeitimas 350
Petru Constantin Luhan
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Leidimo suteikimo sąlygos gali būti 
susijusios tik su 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodytais aspektais. Nepažeidžiant 
87 straipsnio, negalima prašyti pateikti ar 
patvirtinti papildomus leidimus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu pateikiama leidimų suteikimo tam tikromis sąlygomis formuluotė yra pernelyg 
neapibrėžta ir turėtų būti sukonkretinta.

Pakeitimas 351
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Nepaisant pirmos pastraipos, susijusi 
valstybė narė gali nesutikti su ataskaitą 
rengiančios valstybės narės išvada tik dėl 
šių motyvų:

Nepaisant pirmos pastraipos, susijusi 
valstybė narė gali nesutikti pritarti 
vertinimo ataskaitos I daliai tik dėl šių 
motyvų:

Or. en

Pakeitimas 352
Elena Oana Antonescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) mokslinis pagrindas susijęs su 
6 straipsnio 1 dalyje nurodytais aspektais;
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Or. en

Pakeitimas 353
Elena Oana Antonescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) tiriamo asmens sauga, visų pirma 
susijusi su įtraukimo ar neįtraukimo į 
tyrimą kriterijais, ir stebėsenos 
procedūros numatytos atliekant siūlomą 
klinikinį tyrimą;

Or. en

Pakeitimas 354
Alda Sousa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) visiškai pagrįstų etinių nuogąstavimų 
atsiranda atlikus 6 straipsnio 1 dalyje 
numatytą vertinimą;

Or. en

Pagrindimas

Kaip galimybę nesutikti, siekiama įtraukti etinius nuogąstavimus, atsirandančius atlikus 
I dalies vertinimą.

Pakeitimas 355
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) etikos komitetas atsisako pritarti 
klinikinio tyrimo atlikimui susijusioje 
valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė klinikinio tyrimo neatlikti dėl etinių priežasčių. 
Jei susijusios valstybės narės etikos komitetas priima neigiamą sprendimą, vadinasi, 
atitinkamai valstybei narei jokiu būdu negalima suteikti leidimo atlikti klinikinį tyrimą.

Pakeitimas 356
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jeigu susijusi valstybė narė nepritaria 
išvadai, remdamasi antros pastraipos 
a punktu, ji praneša apie savo nepritarimą, 
kartu pateikdama Komisijai, visoms 
valstybėms narėms ir užsakovui išsamų 
pagrindimą vadovaudamasi moksliniais ir 
socialiniais bei ekonominiais argumentais 
ir jo santrauką per ES interneto portalą.

Jeigu susijusi valstybė narė nepritaria 
ataskaitą rengiančios valstybės narės 
išvadai, ji praneša apie savo nepritarimą 
Komisijai, visoms valstybėms narėms ir 
užsakovui per ES interneto portalą.

Or. en

Pagrindimas

Neproporcinga našta valstybėms narėms, atsižvelgiant į tai, kad suteikiama mažai laiko.

Pakeitimas 357
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jeigu susijusi valstybė narė nepritaria 
išvadai, remdamasi antros pastraipos a 
punktu, ji praneša apie savo nepritarimą, 
kartu pateikdama Komisijai, visoms 
valstybėms narėms ir užsakovui išsamų 
pagrindimą vadovaudamasi moksliniais ir 
socialiniais bei ekonominiais argumentais 
ir jo santrauką per ES interneto portalą.

Jeigu susijusi valstybė narė nepritaria 
ataskaitą rengiančios valstybės narės
išvadai, remdamasi antros pastraipos a 
punktu, ji praneša apie savo nepritarimą, 
kartu pateikdama Komisijai, visoms 
valstybėms narėms ir užsakovui išsamų 
pagrindimą vadovaudamasi moksliniais ir 
socialiniais bei ekonominiais argumentais 
ir jo santrauką per ES interneto portalą.

Or. fr

Pakeitimas 358
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jeigu susijusi valstybė narė nepritaria 
išvadai, remdamasi antros pastraipos a 
punktu, ji praneša apie savo nepritarimą, 
kartu pateikdama Komisijai, visoms 
valstybėms narėms ir užsakovui išsamų 
pagrindimą vadovaudamasi moksliniais ir 
socialiniais bei ekonominiais argumentais 
ir jo santrauką per ES interneto portalą.

Jeigu susijusi valstybė narė nepritaria 
išvadai, remdamasi antros pastraipos 
a punktu, ji praneša apie savo nepritarimą, 
kartu pateikdama Komisijai, visoms 
valstybėms narėms ir užsakovui išsamų 
pagrindimą vadovaudamasi moksliniais ir 
socialiniais bei ekonominiais argumentais 
ir jo santrauką per ES interneto portalą. 
Nepritarimo priežastys turėtų būti 
skelbiamos viešai.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės nepritarimas išvadoms remiantis šio straipsnio antros pastraipos a punktu 
turėtų būti skelbiamas viešai, siekiant užtikrinti skaidrumą ir informuoti visuomenę apie 
sprendimą, susijusį su atsisakymu nacionaliniu lygmeniu suteikti leidimą atlikti klinikinius 
tyrimus.
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Pakeitimas 359
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisydamos pirmos ir antros pastraipų, 
kilus konfliktui susijusios valstybės narės 
mėgina susitarti dėl išvados. Jeigu prie 
išvados neprieinama, Komisija, 
išklausiusi susijusias valstybes nares ir 
prireikus pasikonsultavusi su Europos 
vaistų agentūra, priima sprendimą dėl 
išvados.

Or. en

Pagrindimas

Ataskaitą rengiančios valstybės narės sprendimas privalomas kitoms valstybėms narėms. Gali 
būti, kad ataskaitą rengianti valstybė narė klinikiniam tyrimui pritaria, o daugumos susijusių 
valstybių narių institucijos ir etikos komitetai jam nepritaria. Net jei institucijos ir etikos 
komitetai dirba išvien, siekdami susitarti, būtina numatyti konfliktų sprendimo būdus. 
Komisijai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos kontrolė, todėl ją geriau įgalioti priimti 
sprendimą nei ataskaitą rengiančią valstybę narę. Kadangi tai numatyta tik ypatingomis 
aplinkybėmis, priimtina tai, kad būtina suteikti papildomai laiko.

Pakeitimas 360
Philippe Juvin, Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu susijusi valstybė narė nesutinka 
su ataskaitą rengiančios valstybės narės 
išvada pagal 2 dalies a ir b punktų 
nuostatas, klinikinis tyrimas susijusioje 
valstybėje narėje negali būti atliekamas.

Or. fr
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Pagrindimas

Pagal Komisijos siūlomas nuostatas (8 straipsnio 2 dalį) susijusi valstybė narė gali nesutikti 
su ataskaitą rengiančios valstybės narės priimtu sprendimu leisti atlikti tyrimą, tačiau šiose 
nuostatose nenurodoma, kokie yra padariniai. Pakeitime aiškiai patikslinama, kad šiuo atveju 
valstybė narė gali nesutikti („opt out“) su ataskaitą rengiančios valstybės narės išvadomis ir 
kad tyrimas susijusioje valstybėje narėje negali būti atliekamas.

Pakeitimas 361
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pagal vertinimo ataskaitos I dalį 
klinikinis tyrimas yra priimtinas arba 
priimtinas tam tikromis sąlygomis, susijusi 
valstybė narė sprendime pateikia savo 
išvadą dėl vertinimo ataskaitos II dalies.

3. Jeigu pagal vertinimo ataskaitos I dalį 
klinikinis tyrimas yra priimtinas arba 
priimtinas tam tikromis sąlygomis, susijusi 
valstybė narė sprendime pateikia savo 
išvadą dėl vertinimo ataskaitos II dalies. 
Susijusi valstybė narė užsakovui pateikia 
vertinimo ataskaitos I ir II dalis, įskaitant 
jų išvadas.

Or. en

Pagrindimas

Pateikus abi vertinimo ataskaitos dalis, vertinimo procesas taps dar aiškesnis.

Pakeitimas 362
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu susijusi valstybė narė nepritaria 
II daliai, užsakovas vieną kartą gali 
kreiptis į šią susijusią valstybę narę per 77 
straipsnyje nurodytą Europos Sąjungos 
portalą. Užsakovas per septynias dienas 
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gali atsiųsti papildomus paaiškinimus. 
Susijusi valstybė narė antrą kartą savo 
teritorijoje vertina 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus aspektus ir atsižvelgia į 
užsakovo perduotus papildomus 
paaiškinimus.
Susijusi valstybė narė turi užbaigti 
vertinimą per septynias dienas nuo 
papildomų paaiškinimų gavimo dienos. 
Jeigu per septynias dienas susijusi 
valstybė narė atmeta paraišką ar 
nepateikia išvadų dėl II dalies, paraiška 
laikoma galutinai atmesta ir klinikinis 
tyrimas susijusioje valstybėje narėje 
negali būti atliekamas.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti užsakovo galimybę kreiptis į valstybę, vykdant II dalies 
vertinimo procedūrą. Ši kreipimosi galimybė leis užsakovui paskutinį kartą pagrįsti arba 
paaiškinti susijusiai valstybei narei klinikinio tyrimo aspektus, susijusius su II dalimi. Kad 
pernelyg nebūtų vėluojama vykdyti vertinimo procedūros, ši kreipimosi galimybė atsveriama 
tylaus pritarimo principu.

Pakeitimas 363
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu susijusi valstybė narė nepranešė 
užsakovui apie savo sprendimą per 1 dalyje 
nurodytus laikotarpius, I dalies vertinimo 
ataskaitos išvada laikoma susijusios 
valstybės narės sprendimu dėl paraiškos 
leidimui atlikti klinikinį tyrimą gauti.

4. Kalbant apie mažos intervencijos 
klinikinius tyrimus, jeigu susijusi valstybė 
narė nepranešė užsakovui apie savo 
sprendimą per 1 dalyje nurodytus 
laikotarpius, I dalies vertinimo ataskaitos 
išvada laikoma susijusios valstybės narės 
sprendimu dėl paraiškos leidimui atlikti 
klinikinį tyrimą gauti, numatant, kad 
pagal 5 straipsnio 2 dalį šis klinikinis 
tyrimas buvo laikomas mažos 
intervencijos klinikiniu tyrimu.
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Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje (pagrįstoje tik I dalies taikymu) numatytas tylus pritarimas atlikti klinikinius 
tyrimus kelia didesnį pavojų tiriamiems asmenims, todėl jis turėtų būti numatomas tik mažos 
intervencijos klinikiniams tyrimams.

Pakeitimas 364
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu susijusi valstybė narė nepranešė 
užsakovui apie savo sprendimą per 1 dalyje 
nurodytus laikotarpius, I dalies vertinimo 
ataskaitos išvada laikoma susijusios 
valstybės narės sprendimu dėl paraiškos 
leidimui atlikti klinikinį tyrimą gauti.

4. Susijusi valstybė narė praneša 
užsakovui apie savo sprendimą per 1 dalyje 
nurodytus laikotarpius. Klinikinį tyrimą 
galima pradėti tik po to, kai susijusi 
valstybė narė per ES portalą užsakovui 
praneša, kad leidimas atlikti klinikinį 
tyrimą suteiktas.

Or. en

Pakeitimas 365
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Susijusios valstybės narės neprašo
užsakovo papildomų paaiškinimų po 
vertinimo datos.

5. Susijusios valstybės narės gali užsakovo 
paprašyti papildomų paaiškinimų po 
vertinimo datos, siekdamos nuolat stebėti
klinikinių mokslinių tyrimų su žmonėmis 
etikos ir saugos klausimus.

Or. sl
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Pakeitimas 366
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jei susijusi valstybė narė po 
pranešimo dienos neatsisako suteikti 
leidimo, joks tolesnis vertinimas ar 
sprendimas nekliudo užsakovui pradėti 
klinikinį tyrimą.

Or. en

Pagrindimas

Derėtų paaiškinti, kad, kai susijusi valstybė narė praneša apie vieną sprendimą, užsakovas 
gali pradėti klinikinį tyrimą.

Pakeitimas 367
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paraišką vertinantys asmenys Paraiškos dokumentų rinkinio I ir II dalis
vertinantys asmenys

Or. fr

Pakeitimas 368
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
validuojantys ir vertinantys paraišką, 
neturėtų interesų konfliktų, būtų 
nepriklausomi nuo užsakovo, tyrimo vietos 

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
validuojantys ir vertinantys paraiškos I ir 
II dalis, neturėtų interesų konfliktų, būtų 
nepriklausomi nuo užsakovo ir 
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institucijos ir dalyvaujančių tyrėjų, taip pat 
kad jiems nebūtų daroma jokia kita 
netinkama įtaka.

dalyvaujančių tyrėjų, taip pat kad jiems 
nebūtų daroma jokia kita netinkama įtaka.

Or. fr

Pakeitimas 369
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
validuojantys ir vertinantys paraišką, 
neturėtų interesų konfliktų, būtų 
nepriklausomi nuo užsakovo, tyrimo vietos 
institucijos ir dalyvaujančių tyrėjų, taip pat 
kad jiems nebūtų daroma jokia kita 
netinkama įtaka.

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
patvirtinantys ir vertinantys paraišką, 
neturėtų interesų konfliktų, būtų 
nepriklausomi nuo užsakovo, tyrimo vietos 
institucijos ir dalyvaujančių tyrėjų, taip pat 
kad jiems nebūtų daroma jokia kita 
netinkama įtaka. Viešai skelbiamos 
klinikinių tyrimų paraiškas patvirtinančių 
ir vertinančių asmenų pavardės ir 
interesų deklaracijos.

Or. en

Pagrindimas

Didesnis sprendimų priėmimo proceso, taikomo klinikiniams tyrimams patvirtinti ir vertinti, 
skaidrumas padėtų užtikrinti priimtų sprendimų vientisumą ir nepriklausomumą ir galiausiai 
turėtų didinti pasitikėjimą nacionalinio lygmens atsakingomis valdžios institucijomis.

Pakeitimas 370
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
validuojantys ir vertinantys paraišką, 

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
patvirtinantys ir vertinantys paraišką, 
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neturėtų interesų konfliktų, būtų 
nepriklausomi nuo užsakovo, tyrimo vietos 
institucijos ir dalyvaujančių tyrėjų, taip pat 
kad jiems nebūtų daroma jokia kita 
netinkama įtaka.

neturėtų interesų konfliktų, būtų 
nepriklausomi nuo užsakovo, tyrimo vietos 
institucijos ir dalyvaujančių tyrėjų, taip pat 
kad jiems nebūtų daroma jokia kita 
netinkama įtaka. Todėl, jei įmanoma, 
paraiškas patvirtinantys asmenys ES 
duomenų bazėje paskelbia savo interesų 
deklaraciją arba pareiškimą, kad interesų 
neturi.

Or. en

Pakeitimas 371
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
validuojantys ir vertinantys paraišką, 
neturėtų interesų konfliktų, būtų 
nepriklausomi nuo užsakovo, tyrimo vietos 
institucijos ir dalyvaujančių tyrėjų, taip pat 
kad jiems nebūtų daroma jokia kita 
netinkama įtaka.

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
patvirtinantys ir vertinantys paraišką, 
neturėtų interesų konfliktų, būtų 
nepriklausomi nuo užsakovo, tyrimo vietos 
institucijos ir dalyvaujančių tyrėjų, taip pat 
kad jiems nebūtų daroma jokia kita 
netinkama įtaka. ES portale skelbiamas 
paraišką patvirtinančių ir vertinančių 
asmenų gyvenimo aprašymas (curriculum 
vitae) ir interesų deklaracija.

Or. en

Pagrindimas

Kad klinikiniai tyrimai būtų visiškai skaidrūs, būtina viešai skelbti paraiškas patvirtinančių ir 
vertinančių asmenų gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas. Tai reikia daryti per ES 
portalą, nes, remiantis pasiūlymu, jis bus tarpininkas per visą procedūrą.

Pakeitimas 372
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
validuojantys ir vertinantys paraišką, 
neturėtų interesų konfliktų, būtų 
nepriklausomi nuo užsakovo, tyrimo vietos 
institucijos ir dalyvaujančių tyrėjų, taip pat 
kad jiems nebūtų daroma jokia kita 
netinkama įtaka.

1. Už šiame skyriuje aprašytą vertinimą 
yra atsakinga institucinė peržiūros taryba 
ir (arba) nepriklausomas etikos komitetas. 
Remiantis taisyklėmis, 
reglamentuojančiomis institucinės 
peržiūros tarybos ir (arba) nepriklausomo 
etikos komiteto sudėtį ir pareigas, 
valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
patvirtinantys ir vertinantys paraišką, 
neturėtų interesų konfliktų, būtų 
nepriklausomi nuo užsakovo, tyrimo vietos 
institucijos ir dalyvaujančių tyrėjų, taip pat 
kad jiems nebūtų daroma jokia kita 
netinkama įtaka.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta pirmiau, etinis vertinimas yra vertinimo dalis ir negali būti nagrinėjamas 
atskirai.

Pakeitimas 373
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad vertinamą
kartu atliktų pagrįstas skaičius asmenų, 
kurie kartu turi būtiną kvalifikaciją ir 
patirtį.

2. Valstybės narės užtikrina, kad II dalies 
vertinimą atliktų grupė, kurios bent pusė 
asmenų atitiktų šio reglamento 46 
straipsnyje nustatytas sąlygas.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų iš dalies pakeisti 9 straipsnio 2 dalį, kad būtų aiškiau. Komisijos siūloma apibrėžtis 
„kurie kartu turi būtiną kvalifikaciją ir patirtį“ yra netiksli ir gali būti aiškinama skirtingai.
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Pakeitimas 374
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad vertinamą 
kartu atliktų pagrįstas skaičius asmenų, 
kurie kartu turi būtiną kvalifikaciją ir 
patirtį.

2. Valstybės narės užtikrina, kad vertinimą
kartu atliktų pagrįstas skaičius asmenų, 
kurie kartu turi būtiną kvalifikaciją ir 
patirtį. Be to, atsižvelgiama į susijusio 
etikos komiteto nuomones.

Or. en

Pakeitimas 375
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad vertinamą
kartu atliktų pagrįstas skaičius asmenų, 
kurie kartu turi būtiną kvalifikaciją ir 
patirtį.

2. Valstybės narės užtikrina, kad vertinimą
kartu atliktų pagrįstas skaičius asmenų, 
įskaitant daug gydytojų, kurie kartu turi 
būtiną kvalifikaciją ir patirtį.

Or. en

Pakeitimas 376
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinime atsižvelgiama į bent vieno 
asmens, kurio pagrindinė interesų sritis 
nėra mokslas, nuomonę. Atsižvelgiama 

3. Vertinime atsižvelgiama į etikos 
komiteto nuomonę. Procedūros 
nustatomos taip, kad užsakovui būtų 
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bent į vieno paciento nuomonę. suteikta galimybė pateikti apeliacinį 
skundą. Komisija, remdamasi esama 
gerąja patirtimi, parengia pacientų 
įtraukimo gaires.

Or. en

Pagrindimas

Iš diskusijų su kai kuriais etikos komitetais, vykusių per Europos gerosios klinikinės praktikos 
forumo surengtus susitikimus, matyti, kad tokius terminus kaip „atsižvelgti“ šie komitetai 
laiko neapibrėžtais, todėl atsargiai vertina tai, ar reikėtų suteikti leidimus atlikti klinikinius 
tyrimus, kuriuos jie įvertino neigiamai. Akivaizdu, kad šiame pakeitime to nesiekiama, todėl 
siūlome šią naują formuluotę, siekdami papildomai paaiškinti.

Pakeitimas 377
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinime atsižvelgiama į bent vieno 
asmens, kurio pagrindinė interesų sritis 
nėra mokslas, nuomonę. Atsižvelgiama 
bent į vieno paciento nuomonę.

3. Vertinime atsižvelgiama į bent vieno 
asmens, kurio pagrindinė interesų sritis 
nėra mokslas, nuomonę. Atsižvelgiama 
bent į vieno paciento nuomonę. Į kiekvieno 
klinikinio tyrimo vertinimo procesą 
įtraukiamas nepriklausomas etikos 
komitetas, kaip apibrėžta Helsinkio 
deklaracijoje ir ICH geros klinikinės 
praktikos gairėse.

Or. en

Pakeitimas 378
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinime atsižvelgiama į bent vieno 
asmens, kurio pagrindinė interesų sritis 
nėra mokslas, nuomonę. Atsižvelgiama 

3. Vertinime atsižvelgiama į nacionalinio 
lygmens nepriklausomo etikos komiteto 
nuomonę.



PE506.160v02-00 26/67 AM\929473LT.doc

LT

bent į vieno paciento nuomonę.

Or. es

Pakeitimas 379
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinime atsižvelgiama į bent vieno 
asmens, kurio pagrindinė interesų sritis 
nėra mokslas, nuomonę. Atsižvelgiama 
bent į vieno paciento nuomonę.

3. Vertinime atsižvelgiama į etikos 
komiteto nuomonę.

Or. es

Pakeitimas 380
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija per vienus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo paskelbia 
valstybėms narėms skirtas gaires dėl 
etikos komitetų, siekdama supaprastinti 
procedūras ir palengvinti klinikinių 
tyrimų atlikimą kai kuriose šalyse, 
nekeliant pavojaus tiriamų asmenų 
saugai.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų pasiūlyti etikos komitetams skirtas gaires, pagrįstas geriausia valstybių narių 
patirtimi, siekdama supaprastinti ir palengvinti geresnį valstybių narių bendradarbiavimą.
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Pakeitimas 381
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei tiriamieji asmenys yra nepilnamečiai, 
paraiškos dėl leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą vertinime pateikiamas specialus 
motyvas remiantis pediatrine ekspertize 
arba patarimais klinikinių, etinių ir 
psichologinių problemų klausimais 
pediatrijos srityje.

1. Jei tiriamieji asmenys yra nepilnamečiai, 
paraiškos dėl leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą vertinime pateikiamas specialus 
motyvas remiantis pediatrine ekspertize 
arba patarimais klinikinių, etinių ir 
psichologinių problemų klausimais 
pediatrijos srityje, vadovaujantis ICH E11 
gairėmis ir ES rekomendacijomis etikos 
klausimu (EK, 2008 m.).

Or. en

Pagrindimas

Tarptautiniu mastu sutartos ICH E11 gairės ir Europos Komisijos parengtos rekomendacijos 
yra informaciniai dokumentai, kuriais remiamasi vertinant pediatrinį klinikinį tyrimą.

Pakeitimas 382
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei tiriami asmenys priklauso kitoms 
pažeidžiamų gyventojų grupėms, įskaitant 
vyresnio amžiaus asmenis, silpnus 
asmenis ir demencija sergančius asmenis, 
paraiškos dėl leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą vertinime pateikiamas specialus 
motyvas remiantis specialistų 
kompetencija konkrečioje srityje arba 
patarimais klinikinių, etinių ir 
psichosocialinių problemų klausimais toje 
srityje.
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Or. en

Pakeitimas 383
Philippe Juvin, Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai klinikinis tyrimas susijęs su kitų 
kategorijų tiriamaisiais asmenimis, kurie 
pagal nacionalinę teisę laikomi 
pažeidžiamais, paraiška gauti leidimą 
atlikti klinikinį tyrimą vertinama 
remiantis susijusios valstybės narės 
nacionalinėmis nuostatomis.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 384
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei tiriamieji asmenys priklauso 
pažeidžiamų gyventojų grupėms, 
paraiškos dėl leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą vertinime pateikiamas specialus 
motyvas remiantis tiriamosiomis žiniomis 
apie konkrečią ligą ir asmens sveikatos 
būklę ar socialinę padėtį arba patarimais 
klinikiniais, etiniais ir psichosocialiniais 
klausimais šioje srityje.
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Or. es

Pakeitimas 385
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu nacionalinės nuostatos dėl 
klinikiniuose tyrimuose tiriamų asmenų 
apsaugos yra išsamesnės nei šio 
reglamento nuostatos, taikomos 
didžiausią apsaugą užtikrinančios 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Jei tam tikrose šalyse taikomos didesnę apsaugą užtikrinančios taisyklės (pvz., Prancūzijoje –
besilaukiančioms moterims), jas reikėtų ir toliau taikyti, kaip tai numatyta Direktyvos 
2001/20/EB 3 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 386
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu nacionalinės nuostatos dėl 
klinikiniuose tyrimuose tiriamų asmenų 
apsaugos yra išsamesnės nei šio 
reglamento nuostatos, taikoma didžiausią 
apsaugą užtikrinanti priemonė.

Or. en

Pagrindimas

Jei pažeidžiamoms grupėms taikomos konkrečios nacionalinės apsaugos taisyklės, jų reikėtų 
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laikytis.

Pakeitimas 387
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.
Paraiškų, susijusių tik su vertinimo 

ataskaitos I dalies aspektais, teikimas ir 
vertinimas

Užsakovui prašant paraiška dėl leidimo 
atlikti klinikinį tyrimą, jos vertinimas ir 
sprendimas turi būti susiję tik su 
vertinimo ataskaitos I dalies aspektais.
Po pranešimo apie sprendimą dėl 
vertinimo ataskaitos I dalies aspektų 
užsakovas gali prašyti suteikti leidimą, 
susijusį tik su vertinimo ataskaitos 
II dalies aspektais. Šiuo atveju paraiška 
turi būti vertinama remiantis 7 straipsniu 
ir susijusi valstybė narė apie savo 
sprendimą dėl vertinimo ataskaitos 
II dalies praneša pagal 8 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Vertinimo ataskaitoje mokslinis ir etinis vertinimai neturėtų būti atsiejami, nes taip bus 
daroma, jei viso vertinimo procedūrą bus įmanoma padalyti į dvi dalis ir praleisti 
6 straipsnyje nustatytą reikalavimą vertinti.

Pakeitimas 388
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio -1 dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I ir II dalių vertinimai atliekami vienu 
metu.

Or. fr

Pakeitimas 389
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užsakovui prašant paraiška dėl leidimo 
atlikti klinikinį tyrimą, jos vertinimas ir 
sprendimas turi būti susiję tik su vertinimo 
ataskaitos I dalies aspektais.

Užsakovui prašant paraiška dėl leidimo 
atlikti klinikinį tyrimą turi būti susijusi tik 
su vertinimo ataskaitos I dalies aspektais.

Or. en

Pakeitimas 390
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Po pranešimo apie sprendimą dėl 
vertinimo ataskaitos I dalies aspektų 
užsakovas gali prašyti suteikti leidimą, 
susijusį tik su vertinimo ataskaitos II dalies 
aspektais. Šiuo atveju paraiška turi būti 
vertinama remiantis 7 straipsniu ir susijusi 
valstybė narė apie savo sprendimą dėl 
vertinimo ataskaitos II dalies praneša pagal 
8 straipsnį.

Po pranešimo apie sprendimą dėl vertinimo 
ataskaitos I dalies aspektų užsakovas prašo
suteikti leidimą, susijusį tik su vertinimo 
ataskaitos II dalies aspektais. Šiuo atveju 
paraiška turi būti vertinama remiantis 
7 straipsniu ir susijusi valstybė narė apie 
savo sprendimą dėl vertinimo ataskaitos 
II dalies praneša pagal 8 straipsnį. 
Nepatvirtinus paraiškos dokumentų 
rinkinio I arba II dalies atsisakoma 
išduoti leidimą atlikti klinikinį tyrimą.

Or. en



PE506.160v02-00 32/67 AM\929473LT.doc

LT

Pagrindimas

Pasiūlymo tekste numatoma, kad paraiškos dokumentų rinkinio II dalis nėra privaloma, nes 
užsakovas „gali prašyti“ suteikti leidimą (arba jo neprašyti), nurodytą II dalyje. Jei 
užsakovas nuspręstų leidimo neprašyti, sprendimas būtų grindžiamas tik I dalies analize. Dėl 
to į vertinimą nebūtų įtraukti II dalyje nurodyti svarbūs etiniai aspektai, o tai nepriimtina. 
Pridedama dalis siekiant teisinio aiškumo.

Pakeitimas 391
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Valstybės narės pirmenybę teikia 
klinikinių tyrimų paraiškoms, siekdamos, 
jei įmanoma, tobulinti nustatytus 
terminus, kai klinikiniai tyrimai susiję su 
retąja arba itin reta liga ir todėl jiems 
numatoma didelė administracinė našta 
dėl itin mažų pacientų grupių. Retosios ir 
itin retos ligos apibrėžiamos kaip sunkios, 
sekinančios ir dažnai pavojų gyvybei 
keliančios ligos, kuriomis sega mažiau 
kaip 5 asmenys iš 10 000 asmenų arba 
atitinkamai mažiau kaip vienas asmuo iš 
50 000 asmenų Sąjungoje.

Or. en

Pagrindimas

Sutartais terminais pirmenybę būtų tikslinga teikti tam tikrų klinikinių tyrimų paraiškoms ir 
priemonėms, kurias ketinama priimti šiame reglamente, siekiant gerinti sunkiomis ir pavojų 
gyvybei keliančiomis retosiomis ir itin retomis ligomis sergančių pacientų padėtį.

Pakeitimas 392
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame skyriuje nustatoma užsakovo 
galimybė pateikti paraišką bet kuriai 
susijusiai valstybei narei po atsisakymo 
suteikti leidimą arba paraiškos atsiėmimo. 
Ta paraiška laikoma nauja paraiška dėl 
leidimo atlikti kitą klinikinį tyrimą.

Šiame skyriuje nustatoma užsakovo 
galimybė pateikti paraišką bet kuriai 
valstybei narei po atsisakymo suteikti 
leidimą arba paraiškos atsiėmimo. Ta 
paraiška laikoma pakartotinai pateikta
paraiška dėl leidimo atlikti kitą klinikinį 
tyrimą. Kartu su šia paraiška pateikiamos 
visos ankstesnės vertinimo ataskaitos ir 
susijusių valstybių narių motyvai ir joje 
atkreipiamas dėmesys į pokyčius ar 
priežastis, kuriais pagrindžiamas 
pakartotinis paraiškos dokumentų 
rinkinio pateikimas.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymu, tai suteiktų užsakovams galimybę pasirinkti pačias liberaliausias 
valstybes nares, visų pirma tuo atveju, kai pradinę paraišką nagrinėjančios valstybės narės 
klinikinio tyrimo mokslinį loginį pagrindą laikė abejotinu. Svarbiausia tai, kad paraiška būtų 
pakartotinai pateikiama kartu pateikiant ankstesnius su ja susijusius dokumentus, siekiant 
išvengti nereikalingos biurokratinės naštos ir dvigubo darbo.

Pakeitimas 393
Philippe Juvin, Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame skyriuje nustatoma užsakovo 
galimybė pateikti paraišką bet kuriai 
susijusiai valstybei narei po atsisakymo 
suteikti leidimą arba paraiškos atsiėmimo. 
Ta paraiška laikoma nauja paraiška dėl 
leidimo atlikti kitą klinikinį tyrimą.

Atmetus arba atsiėmus paraišką gauti
leidimą, užsakovas gali pateikti naują 
paraišką bet kuriai susijusiai valstybei 
narei. Ta paraiška laikoma nauja paraiška 
dėl leidimo atlikti kitą klinikinį tyrimą. 
Tačiau joje turi būti nurodytos priežastys, 
kodėl pirminė paraiška gauti leidimą 
atmesta arba atsiimta, ir nurodyti 
pokyčiai, palyginti su pirmine protokolo 
versija.
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Or. fr

Pagrindimas

Šia nuostata siekiama neleisti užsakovui pateikti kitai valstybei narei projektą, pagal kurį 
pateikta paraiška buvo atmesta arba atsiimta, prieš tai jos neinformavus apie pradinės 
paraiškos atmetimą arba atsiėmimą ir apie priežastis, dėl kurių ji atmesta arba atsiimta, ir 
neatlikus reikiamų patobulinimų.

Pakeitimas 394
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paraiška gali būti pateikta tik po pranešimo 
apie pradinį leidimo suteikimo sprendimą 
dienos.

Paraiška gali būti pateikta tik po visų 
susijusių valstybių narių pranešimo apie 
pradinį leidimo suteikimo sprendimą 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Bus daugiau negu viena pranešimų apie pradinį leidimo suteikimą diena, nes apie sprendimus 
turi atskirai pranešti kiekviena susijusi valstybė narė. Apie sprendimus tikriausiai bus 
pranešama beveik tuo pačiu metu arba keleto dienų skirtumu. Atsižvelgiant į trumpą pradinio 
leidimo suteikimo terminą, pageidautina laikytis paprasto, aiškaus ir tvarkingo proceso, 
nepradedant įtraukti papildomų valstybių narių tol, kol pradinė procedūra nėra baigta.

Pakeitimas 395
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Paraiška gali būti pateikta tik po 
pranešimo apie pradinį leidimo suteikimo 
sprendimą dienos.

Paraiška gali būti pateikta tik po pranešimo 
apie pradinį leidimo suteikimo sprendimą 
dienos bet kurioje valstybėje narėje.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant geriau atlikti daugiašalius klinikinius tyrimus, užsakovams turėtų būti suteikta 
galimybė išplėsti klinikinį tyrimą įtraukiant papildomas valstybes nares po to, kai leidimo 
suteikimo sprendimą priima bet kuri susijusi pirmojo etapo valstybė narė.

Pakeitimas 396
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ataskaitą rengianti valstybė narė dėl 
1 dalyje nurodytos paraiškos yra ataskaitą 
rengianti valstybė narė, paskirta pradinio 
leidimo suteikimo procedūros metu.

2. Jei pradinio leidimo suteikimo 
procedūros metu buvo paskirta ataskaitą 
rengianti valstybė narė, ji ir yra ataskaitą
dėl 1 dalyje nurodytos paraiškos rengianti 
valstybė narė.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant užtikrinti, kad pradinio leidimo suteikimo procedūros metu 
ataskaitą rengianti valstybė narė taip pat būtų leidimo papildomam klinikiniam tyrimui 
suteikimo procedūros metu ataskaitą rengianti valstybė narė. Ataskaitą rengianti valstybė 
narė turėtų būti paskirta tik tuomet, jei paraiškos procedūroje dalyvauja trys ar daugiau 
valstybių narių. Klinikinis tyrimas neturėtų būti išplėstas remiantis leidimu atlikti klinikinį 
tyrimą, kuris suteiktas tik vienoje ar dviejose valstybėse narėse.

Pakeitimas 397
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jei tai mažos intervencijos klinikiniai 
tyrimai – per 25 dienas nuo paraiškos 
pateikimo dienos, nurodytos 1 dalyje;

(a) jei tai mažos ar vidutinės rizikos
klinikiniai tyrimai, kuriuose naudojamas 
paskelbtais įrodymais ir (arba) 
standartinio gydymo gairėmis pagrįstas 
gydymo režimas, – per 25 dienas nuo 
paraiškos pateikimo dienos, nurodytos 
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1 dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Mažos rizikos klinikiniams tyrimams taikoma pagreitinta tvarka.

Pakeitimas 398
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei tai kiti nei mažos intervencijos
klinikiniai tyrimai – per 35 dienas nuo 
paraiškos pateikimo dienos, nurodytos 1 
dalyje;

(b) jei tai kiti nei mažos ar vidutinės 
rizikos klinikiniai tyrimai, kuriuose 
naudojamas paskelbtais įrodymais 
ir (arba) standartinio gydymo gairėmis 
pagrįstas gydymo režimas, – per 35 dienas 
nuo paraiškos pateikimo dienos, nurodytos 
1 dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Mažos rizikos klinikiniams tyrimams taikoma pagreitinta tvarka.

Pakeitimas 399
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jei tai bet kuris klinikinis tyrimas su 
pažangiosios terapijos tiriamuoju vaistu –
per 40 dienų nuo paraiškos pateikimo 
dienos, nurodytos 1 dalyje.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

„Klinikinis tyrimas su pažangiosios terapijos tiriamuoju vaistu“ skiriasi mūsų supratimu ir 
gydytojų, priežiūros institucijų bei pramonės atstovų supratimu. Daug pažangiosios terapijos 
vaistų naudojami dešimtmečiais ir nebėra nauji, todėl jiems įvertinti nereikėtų numatyti 
papildomai laiko. Papildomai laiko nereikėtų numatyti visiems pažangiosios terapijos 
vaistams. Valstybės narės gali paprašyti pateikti papildomos informacijos, jeigu mano, kad 
pažangiosios terapijos vaistus būtina papildomai ištirti.

Pakeitimas 400
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) etikos komitetas atsisako pritarti 
klinikinio tyrimo atlikimui.

Or. en

Pakeitimas 401
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atnaujintos vertinimo ataskaitos I dalis 
pateikiama per ES portalą ir yra 
skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 402
Philippe Juvin

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

Gavusi papildomus paaiškinimus ataskaitą 
rengianti valstybė narė gali laikinai 
sustabdyti 3 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).

Siekdama gauti papildomų paaiškinimų,
ataskaitą rengianti valstybė narė gali 
laikinai sustabdyti 3 dalyje nurodytą 
atitinkamą laikotarpį ne ilgiau kaip 
10 dienų (jei tai mažos ar vidutinės rizikos 
klinikiniai tyrimai, kuriuose naudojamas 
paskelbtais įrodymais ir (arba) 
standartinio gydymo gairėmis pagrįstas 
gydymo režimas) ir ne ilgiau kaip 20 dienų 
(jei tai kiti nei mažos ar vidutinės rizikos
klinikiniai tyrimai, kuriuose naudojamas 
paskelbtais įrodymais ir (arba) 
standartinio gydymo gairėmis pagrįstas 
gydymo režimas).

Or. en

Pakeitimas 403
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jei, gavus papildomų paaiškinimų, likęs 
laikotarpis pranešti apie 4 dalyje nurodytą 
sprendimą yra trumpesnis nei trys dienos 
mažos intervencijos klinikinių tyrimų 
atveju ir trumpesnis nei penkios dienos kitų 
nei mažos intervencijos klinikinių tyrimų 
atveju, jis pratęsiamas atitinkamai iki trijų 
ir penkių dienų.

Jei, gavus papildomų paaiškinimų, likęs 
laikotarpis pranešti apie 4 dalyje nurodytą 
sprendimą yra trumpesnis nei trys dienos 
mažos ar vidutinės rizikos klinikinių 
tyrimų, kuriuose naudojamas paskelbtais 
įrodymais ir (arba) standartinio gydymo 
gairėmis pagrįstas gydymo režimas, atveju 
ir trumpesnis nei penkios dienos kitų nei 
mažos ar vidutinės rizikos klinikinių 
tyrimų, kuriuose naudojamas paskelbtais 
įrodymais ir (arba) standartinio gydymo 
gairėmis pagrįstas gydymo režimas,
atveju, jis pratęsiamas atitinkamai iki trijų 
ir penkių dienų.

Or. en
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Pakeitimas 404
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atnaujintos vertinimo ataskaitos I dalis 
per ES portalą pateikiama į ES duomenų 
bazę ir yra skelbiama viešai.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumas skatina piliečius labiau pasitikėti leidimų atlikti klinikinius tyrimus suteikimo 
procesu.

Pakeitimas 405
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Papildoma susijusi valstybė narė įvertina 
savo teritorijoje aspektus, susijusius su 
II vertinimo ataskaitos dalimi, per dešimt 
dienų nuo paraiškos pateikimo datos, kaip 
nurodyta 1 dalyje. Per šį laikotarpį dėl 
pagrįstų priežasčių ji gali prašyti užsakovo 
papildomų paaiškinimų dėl aspektų, 
susijusių su vertinimo ataskaitos II dalimi, 
kiek tai susiję su jos teritorija.

7. Papildoma susijusi valstybė narė įvertina 
savo teritorijoje aspektus, susijusius su 
II vertinimo ataskaitos dalimi, per dešimt 
dienų nuo paraiškos pateikimo datos, kaip 
nurodyta 1 dalyje. Per šį laikotarpį ji gali 
prašyti užsakovo papildomų paaiškinimų 
dėl aspektų, susijusių su vertinimo 
ataskaitos II dalimi, kiek tai susiję su jos 
teritorija.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės neturėtų teisintis prašydamos paaiškinti ir pateikti papildomos informacijos.
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Pakeitimas 406
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jeigu papildoma susijusi valstybė narė 
nepranešė užsakovui apie savo sprendimą 
per 3 dalyje nurodytą atitinkamą laikotarpį, 
vertinimo ataskaitos I dalies išvada 
laikoma papildomos susijusios valstybės 
narės sprendimu dėl paraiškos leisti atlikti 
klinikinį tyrimą.

10. Jeigu papildoma susijusi valstybė narė 
nepranešė užsakovui apie savo sprendimą 
per 3 dalyje nurodytą atitinkamą laikotarpį,
papildoma valstybė narė pateikia 
paaiškinimą per ES portalą ir nurodo, 
kada bus pateiktas pranešimas. 

Or. en

Pagrindimas

Leidimus valstybės narės turėtų suteikti aiškiai, o ne tyliai, kaip to reikalauta 
Direktyvoje 2001/20/EB. Sankcijos už tai, kad valstybės narės nesilaiko terminų, turėtų būti 
tokios pačios kaip ir Komisijos siūlomos sankcijos užsakovui už 34 straipsnio 3 dalies antroje 
pastraipoje nustatytų terminų nesilaikymą.

Pakeitimas 407
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Užsakovas neturi pateikti paraiškos 
pagal šį straipsnį, jei tebevyksta su tuo 
klinikiniu tyrimu susijusi procedūra, 
nurodyta III skyriuje.

11. Užsakovas neturi pateikti paraiškos 
pagal šį straipsnį, jei tebevyksta su tuo 
klinikiniu tyrimu ir aspektu, kuris 
pateikiamas vertinimo ataskaitos I dalyje,
susijusi procedūra, nurodyta III skyriuje.

Or. en

Pagrindimas

II dalies vertinimas yra nacionalinio pobūdžio, todėl tebevykstanti esminių pakeitimų 
procedūra, susijusi su II dalimi, neturėtų kliudyti pateikti prašymo įtraukti papildomą 
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valstybę narę.

Pakeitimas 408
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Užsakovas neturi pateikti paraiškos 
pagal šį straipsnį, jei tebevyksta su tuo 
klinikiniu tyrimu susijusi procedūra, 
nurodyta III skyriuje.

11. Užsakovas neturi pateikti paraiškos 
pagal šį straipsnį, jei tebevyksta su tuo 
klinikiniu tyrimu ir aspektu, kuris 
pateikiamas vertinimo ataskaitos I dalyje,
susijusi procedūra, nurodyta III skyriuje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti daugiašalių klinikinių tyrimų atlikimą, reikėtų numatyti lankstumo norint 
įtraukti papildomas valstybes nares. Užsakovui turėtų būti suteikiama galimybė įtraukti 
papildomas valstybes nares, jei nevykdoma esminių I dalies pakeitimų procedūra.

Pakeitimas 409
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, Philippe Juvin, Filip 
Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta 
Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esminis pakeitimas gali būti daromas tik 
tada, jei jis yra patvirtintas pagal šiame 
skyriuje nustatytą procedūrą.

Esminis pakeitimas gali būti daromas tik 
tada, jei jis yra patvirtintas pagal šiame 
skyriuje nustatytą procedūrą ir jeigu prieš 
jį įgyvendinant jam pritarė 
nepriklausomas etikos komitetas.

Or. en
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Pakeitimas 410
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamas atlikti 35 straipsnyje 
nustatytus esminius pakeitimus, 
užsakovas paraiškos dokumentų rinkinį 
pateikia per penkiolika dienų nuo 
užsakovo sprendimo laikinai nutraukti ar 
nutraukti klinikinį tyrimą dienos.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento 35 straipsnyje patikslinama, kad laikinas nutraukimas ir (arba) išankstinis 
nutraukimas turėtų būti laikomi esminiu pakeitimu, tačiau nenurodoma jokių terminių. 
Dabartinėmis sąlygomis šis terminas yra penkiolika dienų ir siūloma jį išlaikyti.

Pakeitimas 411
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Per trumpas laiko tarpas kelia pavojų, kad valstybės narės nesugebės atidžiai peržiūrėti 
vertinimo dokumentų rinkinio. Pavyzdžiui, siekiant klinikinį tyrimą priskirti „mažos 
intervencijos“ klinikiniam tyrimui, reikia atlikti išsamų ir kruopštų mokslinio tyrimo 
protokolo vertinimą.
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Pakeitimas 412
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
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
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi a ir c punktuose nurodytus aspektus reikia iš esmės nagrinėti, keturių dienų 
nepakanka.

Pakeitimas 413
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jei klinikinis tyrimas yra mažos 
intervencijos klinikinis tyrimas, ar po jo 
esminių pakeitimų jis ir toliau bus mažos 
intervencijos klinikinis tyrimas.

(c) jei klinikinis tyrimas yra mažos arba 
vidutinės rizikos klinikinis tyrimas, ar po 
jo esminių pakeitimų jis ir toliau bus mažos 
arba vidutinės rizikos klinikinis tyrimas.

Or. en

Pakeitimas 414
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei ataskaitą rengianti valstybė narė 
nieko nepranešė užsakovui per 2 dalyje 
nurodytą laikotarpį, esminis pakeitimas, 
dėl kurio pateikta paraiška, laikomas 
susijusiu su vertinimo ataskaitos I dalyje 
nagrinėjamu aspektu, paraiška laikoma 
išsamia ir, kai klinikinis tyrimas yra 
mažos intervencijos klinikinis tyrimas, 
laikoma, kad po jo esminių pakeitimų jis 
išliks mažos intervencijos klinikiniu 
tyrimu.

3. Jei ataskaitą rengianti valstybė narė 
nieko nepranešė užsakovui per 2 dalyje 
nurodytą laikotarpį, ataskaitą rengianti 
valstybė narė pateikia paaiškinimą per ES 
portalą ir nurodo, kada bus pateiktas 
pranešimas.

Or. en

Pagrindimas

Leidimus valstybės narės turėtų suteikti aiškiai, o ne tyliai, kaip to reikalauta 
Direktyvoje 2001/20/EB. Sankcijos už tai, kad valstybės narės nesilaiko terminų, turėtų būti 
tokios pačios kaip ir Komisijos siūlomos sankcijos užsakovui už 34 straipsnio 3 dalies antroje 
pastraipoje nustatytų terminų nesilaikymą.

Pakeitimas 415
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei ataskaitą rengianti valstybė narė 
nieko nepranešė užsakovui per 2 dalyje 
nurodytą laikotarpį, esminis pakeitimas, 
dėl kurio pateikta paraiška, laikomas 
susijusiu su vertinimo ataskaitos I dalyje 
nagrinėjamu aspektu, paraiška laikoma 
išsamia ir, kai klinikinis tyrimas yra mažos 
intervencijos klinikinis tyrimas, laikoma, 
kad po jo esminių pakeitimų jis išliks 
mažos intervencijos klinikiniu tyrimu.

3. Jei ataskaitą rengianti valstybė narė 
nieko nepranešė užsakovui per 2 dalyje 
nurodytą laikotarpį, esminis pakeitimas, 
dėl kurio pateikta paraiška, laikomas 
susijusiu su vertinimo ataskaitos I dalyje 
nagrinėjamu aspektu, paraiška laikoma 
išsamia ir, kai klinikinis tyrimas yra 
vidutinės arba mažos rizikos klinikinis 
tyrimas, laikoma, kad po jo esminių 
pakeitimų jis išliks vidutinės arba mažos 
rizikos klinikiniu tyrimu.

Or. en
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Pakeitimas 416
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jei ataskaitą rengianti valstybė narė nieko 
nepranešė užsakovui pagal 2 dalies a –
c punktus per tris dienas po to, kai buvo 
gautos pastabos arba papildyta paraiška, 
paraiška laikoma išsamia ir, jei klinikinis 
tyrimas yra mažos intervencijos klinikinis 
tyrimas, laikoma, kad po jo esminių 
pakeitimų jis ir toliau bus mažos 
intervencijos klinikinis tyrimas.

Jei ataskaitą rengianti valstybė narė nieko 
nepranešė užsakovui pagal 2 dalies a –
c punktus per tris dienas po to, kai buvo 
gautos pastabos arba papildyta paraiška, 
ataskaitą rengianti valstybė narė pateikia 
paaiškinimą per ES portalą ir nurodo, 
kada bus pateiktas pranešimas. 

Or. en

Pagrindimas

Leidimus valstybės narės turėtų suteikti aiškiai, o ne tyliai, kaip to reikalauta 
Direktyvoje 2001/20/EB. Sankcijos už tai, kad valstybės narės nesilaiko terminų, turėtų būti 
tokios pačios kaip ir Komisijos siūlomos sankcijos užsakovui už 34 straipsnio 3 dalies antroje 
pastraipoje nustatytų terminų nesilaikymą.

Pakeitimas 417
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei ataskaitą rengianti valstybė narė 
nustato, kad paraiška nebuvo susijusi su 
aspektu, nagrinėjamu vertinimo ataskaitos I 
dalyje, paraiška nėra išsami arba klinikinis 
tyrimas nebebus mažos intervencijos 
klinikiniu tyrimu po esminių pakeitimų, 
priešingai nei teigia užsakovas, ji apie tai 
praneša užsakovui per ES portalą ir duoda 
užsakovui ne daugiau kaip šešias dienas 
pastaboms pateikti arba paraiškai papildyti 

Jei ataskaitą rengianti valstybė narė 
nustato, kad paraiška nebuvo susijusi su 
aspektu, nagrinėjamu vertinimo ataskaitos I 
dalyje, paraiška nėra išsami arba klinikinis 
tyrimas nebebus vidutinės arba mažos 
rizikos klinikiniu tyrimu po esminių 
pakeitimų, priešingai nei teigia užsakovas, 
ji apie tai praneša užsakovui per ES portalą 
ir duoda užsakovui ne daugiau kaip šešias 
dienas pastaboms pateikti arba paraiškai 
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per ES interneto portalą. papildyti per ES interneto portalą.

Or. en

Pakeitimas 418
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 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.

4. 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 juos dokumentais 
patvirtina vertinimo ataskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

Atliekant paraiškos dėl esminio pakeitimo vertinimą reikėtų laikytis tų pačių reikalavimų, 
kurie taikomi pradinei paraiškai.

Pakeitimas 419
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vertinimo ataskaita per ES portalą 
pateikiama į ES duomenų bazę ir 
skelbiama viešai.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 420
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas pateikiamas vienu sprendimu 
per dešimt dienų nuo vertinimo datos.

Pranešimas teikiamas vienu sprendimu, 
kuriame jau pateikiamos atitinkamo 
etikos komiteto nuomonės, per penkiolika 
dienų nuo vertinimo datos.

Or. en

Pakeitimas 421
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) etikos komitetas atsisako pritarti 
klinikinio tyrimo atlikimui.

Or. en

Pakeitimas 422
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu pagal vertinimo ataskaitos I dalį 
esminis pakeitimas yra priimtinas arba 
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priimtinas tam tikromis sąlygomis, 
susijusi valstybė narė sprendime pateikia 
savo išvadą dėl vertinimo ataskaitos 
II dalies.

Or. en

Pagrindimas

Esminis I dalies pakeitimas daro poveikį II daliai. Todėl II dalį taip pat būtina pateikti iš 
naujo įvertinti.

Pakeitimas 423
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu susijusi valstybė narė nieko 
nepranešė užsakovui per laikotarpį, 
nurodytą 1 dalyje, esminis pakeitimas, dėl 
kurio pateikta paraiška, laikomas 
susijusiu su aspektu, nagrinėjamu 
vertinimo ataskaitos II dalyje, ir paraiška 
laikoma išsamia.

2. Jeigu susijusi valstybė narė nieko 
nepranešė užsakovui per laikotarpį, 
nurodytą 1 dalyje, susijusi valstybė narė 
pateikia paaiškinimą per ES portalą ir 
nurodo, kada bus pateiktas pranešimas. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti pacientų saugą, leidimus valstybės narės turėtų suteikti aiškiai, o ne tyliai, 
kaip to reikalauta Direktyvoje 2001/20/EB. Sankcijos už tai, kad valstybės narės nesilaiko 
terminų, turėtų būti tokios pačios kaip ir Komisijos siūlomos sankcijos užsakovui už 
34 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nustatytų terminų nesilaikymą.

Pakeitimas 424
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jeigu susijusi valstybė narė nepranešė 
užsakovui pagal 1 dalies a ir b punktus per 
tris dienas po to, kai buvo gautos pastabos 
arba papildyta paraiška, laikoma, kad
esminis pakeitimas susijęs su aspektu, 
nagrinėjamu vertinimo ataskaitos 
II dalyje, ir paraiška laikoma išsamia.

Jeigu susijusi valstybė narė nepranešė 
užsakovui pagal 1 dalies a ir b punktus per 
tris dienas po to, kai buvo gautos pastabos 
arba papildyta paraiška, susijusi valstybė 
narė pateikia paaiškinimą per ES portalą 
ir nurodo, kada bus pateiktas pranešimas. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti pacientų saugą, leidimus valstybės narės turėtų suteikti aiškiai, o ne tyliai, 
kaip to reikalauta Direktyvoje 2001/20/EB. Sankcijos už tai, kad valstybės narės nesilaiko 
terminų, turėtų būti tokios pačios kaip ir Komisijos siūlomos sankcijos užsakovui už
34 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nustatytų terminų nesilaikymą.

Pakeitimas 425
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
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
20 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas teikiamas vienu sprendimu per 
dešimt dienų nuo validacijos datos.

Pranešimas teikiamas vienu sprendimu per 
dešimt dienų nuo 6 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos vertinimo datos.

Or. en

Pagrindimas

II dalies aspektų vertinimas yra glaudžiai susijęs su I dalies aspektais. Pvz., tiriamiems 
subjektams teikiama reikalinga informacijos apimtis ir žalos atlyginimas jiems patyrus žalą 
visų pirma priklauso nuo rizikos ir naudos santykio. Jei į I dalį būtų įtraukti papildomi 
reikalavimai, o II dalies vertinimas būtų atliekamas pirmiau, pakartotinį vertinimą gali 
prireikti atlikti baigus I dalies vertinimą. Pakeitus laikotarpį siekiama užtikrinti, kad II dalies 
aspektų vertinimas būtų pateikiamas atlikus I dalies vertinimą.
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Pakeitimas 426
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas teikiamas vienu sprendimu per 
dešimt dienų nuo validacijos datos.

Pranešimas teikiamas vienu sprendimu, 
kuriame jau pateikiamos susijusio Etikos 
komiteto nuomonės, per penkiolika dienų 
nuo patvirtinimo datos.

Or. en

Pakeitimas 427
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu susijusi valstybė narė nepranešė 
užsakovui apie savo sprendimą per 
laikotarpius, nustatytus 5 ir 6 dalyse, 
esminis pakeitimas laikomas leidžiamu.

7. Kalbant apie mažos intervencijos 
klinikinius tyrimus, jeigu susijusi valstybė 
narė nepranešė užsakovui apie savo 
sprendimą per laikotarpius, nustatytus 5 ir 
6 dalyse, esminis pakeitimas laikomas 
leidžiamu numatant, kad klinikinis 
tyrimas pagal 5 straipsnio 2 dalį buvo 
laikomas mažos intervencijos klinikiniu 
tyrimu.

Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje numatytas tylus pritarimas esminiam klinikinio tyrimo pakeitimui kelia didesnį 
pavojų tiriamiems asmenims, todėl jį reikėtų numatyti tik mažos intervencijos klinikiniams 
tyrimams.

Pakeitimas 428
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu susijusi valstybė narė nepranešė 
užsakovui apie savo sprendimą per 
laikotarpius, nustatytus 5 ir 6 dalyse, 
esminis pakeitimas laikomas leidžiamu.

7. Jeigu susijusi valstybė narė nepranešė 
užsakovui apie savo sprendimą per 
laikotarpius, nustatytus 5 ir 6 dalyse, 
susijusi valstybė narė pateikia 
paaiškinimą per ES portalą ir nurodo, 
kada bus pateiktas pranešimas. 

Or. en

Pagrindimas

Leidimus valstybės narės turėtų suteikti aiškiai, o ne tyliai, kaip to reikalauta 
Direktyvoje 2001/20/EB. Sankcijos už tai, kad valstybės narės nesilaiko terminų, turėtų būti 
tokios pačios kaip ir Komisijos siūlomos sankcijos užsakovui už 34 straipsnio 3 dalies antroje 
pastraipoje nustatytų terminų nesilaikymą.

Pakeitimas 429
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena susijusi valstybė narė jos
teritorijoje įvertina su esminiu pakeitimu 
susijusius aspektus, nagrinėjamus 
vertinimo ataskaitos II dalyje, per dešimt 
dienų nuo validacijos datos.

1. Kiekviena susijusi valstybė narė savo 
teritorijoje pagal 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą tvarką įvertina su esminiu 
pakeitimu susijusius aspektus, 
nagrinėjamus vertinimo ataskaitos 
II dalyje, per dešimt dienų nuo patvirtinimo
datos.

Or. en

Pagrindimas

Atliekant paraiškos dėl II dalyje nurodyto esminio pakeitimo vertinimą reikėtų laikytis tų 
pačių reikalavimų, kurie taikomi pradinės paraiškos II daliai.
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Pakeitimas 430
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena susijusi valstybė narė jos
teritorijoje įvertina su esminiu pakeitimu 
susijusius aspektus, nagrinėjamus 
vertinimo ataskaitos II dalyje, per dešimt
dienų nuo validacijos datos.

1. Kiekviena susijusi valstybė narė savo 
teritorijoje pagal 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą tvarką įvertina su esminiu 
pakeitimu susijusius aspektus, 
nagrinėjamus vertinimo ataskaitos 
II dalyje, per penkiolika dienų nuo 
patvirtinimo datos.

Or. en

Pakeitimas 431
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per 1 dalyje nurodytą laikotarpį susijusi 
valstybė narė dėl pagrįstų priežasčių, gali 
prašyti užsakovo papildomų paaiškinimų 
dėl šio esminio pakeitimo, kiek tai susiję su 
jos teritorija.

2. Per 1 dalyje nurodytą laikotarpį susijusi 
valstybė narė gali prašyti užsakovo 
papildomų paaiškinimų dėl šio esminio 
pakeitimo, kiek tai susiję su jos teritorija.

Or. en

Pagrindimas

Susijusi valstybė narė neturėtų teisintis prašydama papildomos informacijos.

Pakeitimas 432
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas teikiamas vienu sprendimu per 
dešimt dienų nuo vertinimo dienos arba 
paskutinę 22 straipsnyje nurodytą 
vertinimo dieną, pasirenkant vėlesnę datą.

Pranešimas teikiamas vienu sprendimu, 
kuriame jau pateikiamos susijusio Etikos 
komiteto nuomonės, per penkiolika dienų 
nuo vertinimo dienos arba paskutinę 
22 straipsnyje nurodytą vertinimo dieną, 
pasirenkant vėlesnę datą.

Or. en

Pakeitimas 433
Margrete Auken

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) etikos komitetas atsisako pritarti 
klinikinio tyrimo susijusioje valstybėje 
narėje esminiam pakeitimui.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė klinikinio tyrimo neatlikti dėl etinių priežasčių 
po to, kai užsakovas padarė esminį pakeitimą. Jei susijusios valstybės narės etikos komitetas 
priima neigiamą sprendimą dėl esminio pakeitimo, vadinasi, atitinkamai valstybei narei jokiu 
būdu negalima suteikti leidimo.

Pakeitimas 434
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) etikos komitetas atsisako pritarti 
esminiam klinikinio tyrimo pakeitimui.
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Or. en

Pakeitimas 435
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu susijusi valstybė narė nepranešė 
užsakovui apie savo sprendimą per 1 dalyje 
nurodytus laikotarpius, išvada dėl 
vertinimo ataskaitos I dalyje nagrinėjamų 
aspektų esminio pakeitimo laikoma 
susijusios valstybės narės sprendimu dėl 
paraiškos leisti padaryti esminį pakeitimą.

4. Kalbant apie mažos intervencijos 
klinikinius tyrimus, jeigu susijusi valstybė 
narė nepranešė užsakovui apie savo 
sprendimą per 1 dalyje nurodytus 
laikotarpius, išvada dėl vertinimo 
ataskaitos I dalyje nagrinėjamų aspektų 
esminio pakeitimo laikoma susijusios 
valstybės narės sprendimu dėl paraiškos 
leisti padaryti esminį pakeitimą, numatant, 
kad šis klinikinis tyrimas pagal 
5 straipsnio 2 dalį tebėra laikomas mažos 
intervencijos klinikiniu tyrimu.

Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje numatytas tylus pritarimas esminiam klinikinio tyrimo pakeitimui kelia didesnį 
pavojų tiriamiems asmenims, todėl jį reikėtų numatyti tik mažos intervencijos klinikiniams 
tyrimams.

Pakeitimas 436
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu susijusi valstybė narė nepranešė 
užsakovui apie savo sprendimą per 1 dalyje 
nurodytus laikotarpius, išvada dėl 
vertinimo ataskaitos I dalyje nagrinėjamų 
aspektų esminio pakeitimo laikoma 

4. Jeigu susijusi valstybė narė nepranešė 
užsakovui apie savo sprendimą per 1 dalyje 
nurodytus laikotarpius, susijusi valstybė 
narė pateikia paaiškinimą per ES portalą 
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susijusios valstybės narės sprendimu dėl 
paraiškos leisti padaryti esminį pakeitimą.

ir nurodo, kada bus pateiktas pranešimas. 

Or. en

Pagrindimas

Leidimus valstybės narės turėtų suteikti aiškiai, o ne tyliai, kaip to reikalauta 
Direktyvoje 2001/20/EB. Sankcijos už tai, kad valstybės narės nesilaiko terminų, turėtų būti 
tokios pačios kaip ir Komisijos siūlomos sankcijos užsakovui už 34 straipsnio 3 dalies antroje 
pastraipoje nustatytų terminų nesilaikymą.

Pakeitimas 437
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tyrimo atlikimu, įskaitant mokslinį 
pobūdį ir priemones, kurių imamasi,

(a) tyrimo atlikimu, įskaitant mokslinį, 
metodologinį ir etinį pobūdį,

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta pirmiau, etinis vertinimas turėtų būti viso vertinimo dalis.

Pakeitimas 438
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) informuoto asmens sutikimo ir (arba) 
vertinimo procesu.

Or. en
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Pakeitimas 439
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuoroda į klinikinį tyrimą arba 
klinikinius tyrimus, kurie iš esmės pakeisti;

(a) nuoroda į klinikinį tyrimą arba 
klinikinius tyrimus, kurie iš esmės pakeisti,
naudojant registracijos numerį ES 
portale;

Or. en

Pagrindimas

Tai suteiktų galimybę lengviau nustatyti, kurį tyrimą siūloma keisti, ir leidžia atsekti 
protokolo pakeitimus.

Pakeitimas 440
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuoroda į klinikinį tyrimą arba 
klinikinius tyrimus, kurie iš esmės pakeisti;

(a) nuoroda į klinikinį tyrimą arba 
klinikinius tyrimus, kurie iš esmės pakeisti,
naudojant jų bendrą klinikinių tyrimų 
registracijos numerį arba registracijos 
numerį ES portale;

Or. en

Pagrindimas

Naudojant bendrą klinikinių tyrimų registracijos numerį arba registracijos numerį ES portale 
bus galima lengviau nustatyti susijusį klinikinį tyrimą ir siūlomus pakeitimus.

Pakeitimas 441
Richard Seeber, Peter Liese
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei klinikinis tyrimas buvo atliktas už 
Sąjungos ribų, jis turi atitikti principus, 
lygiaverčius šio reglamento nuostatoms dėl 
tiriamojo asmens teisių bei saugos ir 
duomenų, gautų atliekant klinikinius 
tyrimus, patikimumo bei patvarumo.

5. Jei klinikinis tyrimas buvo atliktas už 
Sąjungos ribų, jis turi atitikti principus, 
lygiaverčius šio reglamento nuostatoms dėl 
tiriamojo asmens teisių, saugos bei gerovės 
ir duomenų, gautų atliekant klinikinius 
tyrimus, patikimumo bei patvarumo.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis siūlomo reglamento 3 straipsniu ir Pasaulio gydytojų asociacijos Helsinkio 
deklaracijos dėl medicinos mokslinių tyrimų su žmonėmis etikos principų (Seulas, 2008 m.) 
6 straipsniu, pirmenybė turėtų būti teikiama asmenų saugai, jų teisėms ir gerovei.

Pakeitimas 442
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Klinikinio tyrimo duomenys, pateikti 
paraiškos dokumentų rinkinyje, turi būti 
grindžiami klinikiniais tyrimais, kurie prieš 
juos pradedant buvo registruoti viešame 
registre, kuris yra pirminis Pasaulio 
sveikatos organizacijos tarptautinės 
klinikinių vaistų tyrimų registrų platformos 
registras.

6. Su pacientais atliktų klinikinių tyrimų 
duomenys, pateikti paraiškos dokumentų 
rinkinyje, turi būti grindžiami klinikiniais 
tyrimais, kurie prieš juos pradedant buvo 
registruoti viešame registre, kuris yra 
pirminis Pasaulio sveikatos organizacijos 
tarptautinės klinikinių vaistų tyrimų 
registrų platformos registras arba 
duomenų teikėjas.

Or. en

Pakeitimas 443
Christofer Fjellner
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Klinikinio tyrimo duomenys, pateikti 
paraiškos dokumentų rinkinyje, turi būti 
grindžiami klinikiniais tyrimais, kurie prieš 
juos pradedant buvo registruoti viešame 
registre, kuris yra pirminis Pasaulio 
sveikatos organizacijos tarptautinės 
klinikinių vaistų tyrimų registrų platformos 
registras.

6. Klinikinio tyrimo duomenys, pateikti 
paraiškos dokumentų rinkinyje, turi būti 
grindžiami klinikiniais tyrimais, kurie buvo 
registruoti viešame registre, kuris yra 
pirminis Pasaulio sveikatos organizacijos 
tarptautinės klinikinių vaistų tyrimų 
registrų platformos registras.

Or. en

Pakeitimas 444
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu klinikiniai tyrimai atliekami tik 
vienoje susijusioje valstybėje narėje, 
dokumentų rinkinio kalba gali būti viena 
iš susijusios valstybės narės oficialių 
kalbų.

Or. fr

Pakeitimas 445
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu tyrimas atliekamas ir kitoje 
valstybėje narėje, taikoma šio straipsnio 
trečia pastraipa.
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Or. fr

Pakeitimas 446
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
IV a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IVa skyrius
INFORMACIJA

27a straipsnis
Galimybė susipažinti su informacija

1. Agentūros saugomiems dokumentams 
taikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 1049/2001.
2. Iki 2014 m. sausio 1 d. Agentūra priima 
praktines priemones, skirtas Reglamentui 
(EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinti.

27b straipsnis
Galimybė visuomenei susipažinti su 
klinikinių eksperimentinių tyrimų 
ataskaitomis
Visuomenei užtikrinama galimybė laisvai 
ir patogiai susipažinti su Agentūros
duomenų bazėje saugomais klinikinių 
tyrimų duomenimis, visų pirma klinikinių 
eksperimentinių tyrimų ataskaitomis. Tuo 
tikslu klinikinių eksperimentinių tyrimų 
ataskaitose pateikiamas hipersaitas. 

Or. en

Pakeitimas 447
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a straipsnis
Galimybė visuomenei susipažinti su 
klinikinių eksperimentinių tyrimų 

ataskaitomis
Visuomenei užtikrinama galimybė laisvai 
ir lengvai susipažinti su Agentūros 
duomenų bazėje saugomais klinikinių 
tyrimų duomenimis, visų pirma klinikinių 
eksperimentinių tyrimų ataskaitomis. Tuo 
tikslu klinikinių eksperimentinių tyrimų 
ataskaitose pateikiamas hipersaitas.

Or. en

Pagrindimas

Dauguma mokslinių tyrimų parodė, kad klinikinių eksperimentinių tyrimų ataskaitų 
neįtraukiant į sisteminius peržiūros rezultatus sukuriama nepakankama įrodymų bazė, o 
išvados dėl intervencijos poveikio daromos šališkomis.

Pakeitimas 448
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) numatoma nauda terapiniu ir 
visuomenės sveikatos požiūriu pateisina 
numatomą riziką ir nepatogumus;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pagrindimas

Reiktų atitinkamai iš dalies pakeisti 28 straipsnio 1 dalį. Vertimas nėra pritaikytas.

Pakeitimas 449
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitiktis a punktui yra nuolat stebima; b) a punkte išdėstytų principų turi būti 
laikomasi visą tyrimo laikotarpį; 
Pateikiamas prancūziškas vertimas atrodo 
nelogiškas;

Or. fr

Pagrindimas

Atrodo, kad tekstas prancūzų k. netinkamas. Šis pakeitimas yra lingvistinio pobūdžio.

Pakeitimas 450
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tiriamasis asmuo arba, jei tiriamasis 
asmuo negali duoti informuoto asmens 
sutikimo, jo teisinis atstovas davė 
informuoto asmens sutikimą;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Atrodo logiškiau šią sąlygą perkelti į kitą vietą ir įterpti po 28 straipsnio 1 dalies d punkto. Iš 
tikrųjų prieš duodamas informuoto asmens sutikimą tiriamasis asmuo arba jo teisinis atstovas 
praktiškai turi būti tinkamai informuoti apie klinikinio tyrimo tikslus, riziką ir nepatogumus.

Pakeitimas 451
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tiriamasis asmuo arba, jei tiriamasis 
asmuo negali duoti informuoto asmens 
sutikimo, jo teisinis atstovas davė 
informuoto asmens sutikimą;

c) tiriamasis asmuo arba, jei tiriamasis 
asmuo negali duoti informuoto asmens 
sutikimo, jo teisinis atstovas davė 
informuoto asmens sutikimą. Be kuris 
asmuo, kurio paprašyta dalyvauti 
klinikiniame tyrime, turi teisę atsisakyti 
jame dalyvauti nepatirdamas jokios 
atsakomybės ar žalos;

Or. en

Pakeitimas 452
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tiriamasis asmuo arba, jei tiriamasis 
asmuo negali duoti informuoto asmens 
sutikimo, jo teisinis atstovas davė 
informuoto asmens sutikimą;

c) tiriamasis asmuo arba, jei tiriamasis 
asmuo negali duoti informuoto asmens 
sutikimo, jo teisinis atstovas laisvai ir savo 
noru davė informuoto asmens sutikimą;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Pasaulio gydytojų asociacijos Helsinkio deklaracija dėl medicinos mokslinių 
tyrimų su žmonėmis etikos principų ir siūlomo reglamento 29 straipsnio 1 dalimi, sprendimas 
dalyvauti klinikiniame tyrime turėtų būti priimamas laisvai ir savo noru.

Pakeitimas 453
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tiriamasis asmuo arba, jeigu tas asmuo d) tiriamasis asmuo arba, jeigu tas asmuo 
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negali duoti informuoto asmens sutikimo, 
jo teisinis atstovas galėjo prieš tai 
vykusiame pokalbyje su tyrėju arba tyrėjų 
grupės nariu suprasti klinikinio tyrimo 
tikslus, riziką ir nepatogumus, bei sąlygas, 
kuriomis jis turi būti atliekamas, taip pat 
jam buvo pranešta apie jo teisę bet kuriuo 
metu pasitraukti iš klinikinio tyrimo 
nepatiriant jokios žalos;

negali duoti informuoto asmens sutikimo, 
jo teisinis atstovas galėjo prieš tai 
vykusiame pokalbyje su tyrėju arba jo 
atstovu suprasti klinikinio tyrimo tikslus, 
riziką ir nepatogumus bei sąlygas, kuriomis 
jis turi būti atliekamas. Taip pat jam buvo 
pranešta apie jo teisę bet kuriuo metu 
pasitraukti iš klinikinio tyrimo nepatiriant 
jokios žalos;

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 454
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tiriamasis asmuo arba, jeigu tas asmuo 
negali duoti informuoto asmens sutikimo, 
jo teisinis atstovas galėjo prieš tai 
vykusiame pokalbyje su tyrėju arba tyrėjų 
grupės nariu suprasti klinikinio tyrimo 
tikslus, riziką ir nepatogumus, bei sąlygas, 
kuriomis jis turi būti atliekamas, taip pat 
jam buvo pranešta apie jo teisę bet kuriuo 
metu pasitraukti iš klinikinio tyrimo 
nepatiriant jokios žalos;

d) tiriamasis asmuo arba, jeigu tas asmuo 
negali duoti informuoto asmens sutikimo, 
jo teisinis atstovas galėjo prieš tai 
vykusiame pokalbyje su gydytoju, kuris 
yra tyrėjas arba tyrėjų grupės narys, 
suprasti klinikinio tyrimo tikslus, riziką ir 
nepatogumus, bei sąlygas, kuriomis jis turi 
būti atliekamas, taip pat jam buvo pranešta 
apie jo teisę bet kuriuo metu pasitraukti iš 
klinikinio tyrimo nepatiriant jokios žalos;

Or. en

Pagrindimas

Tik gydytojas turi reikiamų mokslinių žinių ir patirties tiriamuosius asmenis išsamiai 
informuoti apie klinikinio tyrimo riziką ir nepatogumus. Todėl informuoto asmens sutikimo 
procedūrą turi vykdyti klinikinių tyrimų grupės narys, kuris yra kvalifikuotas gydytojas.
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Pakeitimas 455
Philippe Juvin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tiriamasis asmuo arba, jei tiriamasis 
asmuo negali duoti informuoto asmens 
sutikimo, jo teisinis atstovas davė 
informuoto asmens sutikimą;

Or. fr

Pagrindimas

Sąlygą reikėtų perkelti iš 28 straipsnio 1 dalies c punkto, kad būtų logiškiau. Iš tikrųjų prieš 
duodamas informuoto asmens sutikimą tiriamasis asmuo arba jo teisinis atstovas praktiškai 
turi būti tinkamai informuoti apie klinikinio tyrimo tikslus, riziką ir nepatogumus.

Pakeitimas 456
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Į išankstinį pokalbį su tyrėju ar tyrimo 
grupės nariu, per kurį siekiama gauti 
informuoto asmens sutikimą, reikėtų 
įtraukti tiriamojo asmens ir (arba) jo 
de facto atstovo visiško supratimo 
patikrinimą, pvz., paprašant jų 
apibendrinti gautą informaciją.

Or. pt

Pakeitimas 457
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis



AM\929473LT.doc 65/67 PE506.160v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuris tiriamasis asmuo gali, 
nepatirdamas jokios žalos, pasitraukti iš 
klinikinio vaistų tyrimo bet kuriuo metu 
atšaukdamas jo informuoto asmens 
sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro 
įtakos veiklai, atliktai remiantis informuoto 
asmens sutikimu prieš jį atsiimant.

3. Bet kuris tiriamasis asmuo gali, 
nepatirdamas jokios žalos, pasitraukti iš 
klinikinio vaistų tyrimo bet kuriuo metu 
atšaukdamas savo informuoto asmens 
sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro 
įtakos veiklai, atliktai remiantis informuoto 
asmens sutikimu prieš jį atsiimant. Visa 
klinikinių tyrimų informacija ir prieš
sutikimo atšaukimą surinkti duomenys 
registruojami, tvarkomi ir saugomi taip, 
kad būtų galima juos tiksliai pranešti, 
paaiškinti ir patikrinti, o tiriamųjų 
asmenų konfidencialumas būtų 
apsaugotas.

Or. en

Pakeitimas 458
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuris tiriamasis asmuo gali, 
nepatirdamas jokios žalos, pasitraukti iš 
klinikinio vaistų tyrimo bet kuriuo metu 
atšaukdamas jo informuoto asmens 
sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro 
įtakos veiklai, atliktai remiantis informuoto 
asmens sutikimu prieš jį atsiimant.

3. Bet kuris tiriamasis asmuo gali, 
nepatirdamas jokios žalos, pasitraukti iš 
klinikinio vaistų tyrimo bet kuriuo metu 
atšaukdamas savo informuoto asmens 
sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro 
įtakos veiklai, atliktai remiantis informuoto 
asmens sutikimu prieš jį atsiimant. 
Duomenys, surinkti laikotarpiu nuo 
informuoto asmens sutikimo datos iki jo 
atšaukimo, gali būti naudojami atliekant 
tyrimą, nebent asmuo tam prieštarauja.

Or. fr

Pakeitimas 459
Alda Sousa
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuris tiriamasis asmuo gali, 
nepatirdamas jokios žalos, pasitraukti iš 
klinikinio vaistų tyrimo bet kuriuo metu 
atšaukdamas jo informuoto asmens 
sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro 
įtakos veiklai, atliktai remiantis informuoto 
asmens sutikimu prieš jį atsiimant.

3. Bet kuris tiriamasis asmuo gali, 
nepatirdamas jokios atsakomybės ar žalos, 
pasitraukti iš klinikinio vaistų tyrimo bet 
kuriuo metu be jokių pateisinančių 
aplinkybių atšaukdamas savo informuoto 
asmens sutikimą. Sutikimo atšaukimas 
nedaro įtakos veiklai, atliktai remiantis 
informuoto asmens sutikimu prieš jį 
atsiimant.

Or. en

Pakeitimas 460
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuris tiriamasis asmuo gali, 
nepatirdamas jokios žalos, pasitraukti iš 
klinikinio vaistų tyrimo bet kuriuo metu 
atšaukdamas jo informuoto asmens 
sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro 
įtakos veiklai, atliktai remiantis informuoto 
asmens sutikimu prieš jį atsiimant.

3. Bet kuris tiriamasis asmuo ar jo teisinis 
atstovas gali, nepatirdamas jokios žalos, 
pasitraukti iš klinikinio vaistų tyrimo bet 
kuriuo metu atšaukdamas savo informuoto 
asmens sutikimą. Sutikimo atšaukimas 
nedaro įtakos veiklai, atliktai remiantis 
informuoto asmens sutikimu prieš jį 
atsiimant.

Or. en

Pagrindimas

Jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti mažinamas neveiksnių tiriamųjų asmenų apsaugos lygis. 
Todėl reikėtų laikytis Direktyvoje 2001/20/EB pateiktos formuluotės.
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