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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žmonėms skirtų 
vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0369),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį bei 168 straipsnio 4 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0194/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1 ,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetų nuomones (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

                                               
1 OL C... /Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Or. en

Pagrindimas

Pagal Pasaulio gydytojų asociacijos Helsinkio deklaracijos 6 punktą ir šio pasiūlymo 
28 straipsnio 2 dalį kiekvieno tiriamo asmens gerovė turi būti svarbesnė už visus kitus 
interesus. Todėl šiame teisės akte reikia labiau pabrėžti tiriamų asmenų gerovę.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Išankstinis etikos komiteto patvirtinimas yra būtina bet kokio klinikinio tyrimo sąlyga. Pagal 
Helsinkio deklaraciją atlikti mokslinį asmens tyrimą galima tik tuo atveju, jeigu mokslinio 
tyrimo projektą patvirtino kompetentingas organas, atlikęs daugiadalykį projekto etinio 
priimtinumo vertinimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė spręsti dėl klausimų, kuriais jos norėtų 
bendradarbiauti ar nebendradarbiauti. Atsižvelgiant į padidėjusį asmenų judumą tarp ES 
valstybių narių ir išaugusį tarpvalstybinės sveikatos priežiūros mastą, valstybės narės turėtų 
būti skatinamos keistis nuomonėmis ir bendradarbiauti dėl klinikinių tyrimų etinių aspektų, 
įskaitant informuoto asmens sutikimo klausimus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) procedūra turėtų būti lanksti ir 
veiksminga, siekiant išvengti 
administracinio pobūdžio delsimo pradėti 
klinikinį tyrimą;

(7) procedūra turėtų būti lanksti ir 
veiksminga, siekiant išvengti 
administracinio pobūdžio delsimo pradėti 
klinikinį tyrimą.  Kiekvieno tiriamo 
asmens teisės, sauga ir gerovė turėtų būti 
svarbesni už visus kitus interesus;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Helsinkio deklaracijos 6 punktą ir pasiūlymo 28 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) vertinant paraišką dėl leidimo atlikti 
klinikinį tyrimą visų pirma turėtų būti 
nagrinėjama numatoma nauda terapiniu ir 
visuomenės sveikatos požiūriu
(aktualumas) ir rizika tiriamam asmeniui 
bei jo patiriami nepatogumai. Dėl 
aktualumo reikėtų atsižvelgti į daugelį 
aspektų, įskaitant tai, ar užtikrinama, kad 
tyrimuose dalyvaujančių tiriamų asmenų 
grupė būtų reprezentatyvi asmenų, 
kuriems bus taikomas gydymas, atžvilgiu, 
ir tai, ar klinikinio tyrimo atlikimas buvo 



PE504.236v01-00 8/50 PR\925718LT.doc

LT

vaistus rinkai suteikimą; rekomenduojamas, ar privalomai nustatytas 
priežiūros institucijų, atsakingų už 
vertinimą ir leidimo pateikti vaistus rinkai 
suteikimą. Siekiant užtikrinti klinikinio 
tyrimo aktualumą, užsakovas turėtų, kai 
įmanoma, pateikti sisteminę esamų 
duomenų apie tiriamuosius vaistus 
apžvalgą;  

Or. en

Pagrindimas

Klinikiniai tyrimai turėtų atitikti tikslines asmenų grupes, įskaitant lyties ir amžiaus 
pusiausvyrą, siekiant užtikrinti, kad vaistų sauga ir veiksmingumas būtų tiksliai įvertinti 
atsižvelgiant į asmenis, kuriems galiausiai bus taikomas tas gydymas. Tai atitinka Helsinkio 
deklaracijos 5 punktą. Siekiant papildomai užtikrinti, kad tyrimas būtų aktualus, ir taip 
užtikrinti, kad nebūtų atliekami nebūtini asmenų tyrimai, užsakovai turėtų išnagrinėti 
informaciją apie tiriamuosius vaistus ir pateikti tokią informaciją paraiškoje.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tam tikri klinikinio tyrimo paraiškos 
aspektai yra susiję su iš esmės 
nacionalinio pobūdžio arba etiniais 
klinikinio tyrimo aspektais. Šie klausimai 
neturėtų būti vertinami 
bendradarbiaujant visoms susijusioms 
valstybėms narėms;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Susiję su 6 konstatuojamosios dalies pakeitimu. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė 
spręsti dėl klausimų, kuriais jos norėtų bendradarbiauti ar nebendradarbiauti. Atsižvelgiant į 
padidėjusį asmenų judumą tarp ES valstybių narių ir išaugusį tarpvalstybinės sveikatos 
priežiūros mastą, valstybės narės turėtų būti skatinamos keistis nuomonėmis ir 
bendradarbiauti dėl klinikinių tyrimų etinių aspektų, įskaitant informuoto asmens sutikimo 
klausimus.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal Helsinkio deklaracijos 15 punktą etikos komitetas turi dalyvauti vertinimo procese. 
Šiuo klausimu Komisijos pasiūlymas yra pernelyg neaiškus. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) šiuo metu etinio vertinimo 
procedūra valstybėse narėse labai skiriasi, 
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dažnai skiriasi įvairūs nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens organai, 
taikomos kelios procedūros ir dėl to 
pateikiami skirtingi vertinimai. Tai –
delsimo ir susiskaidymo priežastis. 
Vadovaujantis Europos pacientų ir 
visuomenės sveikatos interesais, etinio 
vertinimo procedūros ir principai turėtų 
būti geriau suderinti etikos komitetams 
dalijantis geriausia patirtimi. Šiuo tikslu 
Komisija turėtų palengvinti etikos 
komitetų bendradarbiavimą; 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant klinikinių tyrimų etinio vertinimo aiškumo ir nuoseklumo ir nesukuriant visiško 
suderinimo naštos, Komisija turėtų įsteigti platformą, kad paskatintų etikos komitetų 
bendradarbiavimą ir dalijimąsi geriausia patirtimi. Dalyvavimas šioje platformoje turėtų būti 
neprivalomas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) užsakovui turėtų būti leidžiama 
atsiimti leidimo atlikti klinikinį tyrimą 
paraišką. Tačiau, siekiant užtikrinti 
patikimą vertinimo procedūrą, paraiška dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą turėtų būti 
atsiimama tik dėl viso klinikinio tyrimo. 
Turėtų būti įmanoma, kad užsakovas 
pateiktų naują paraišką dėl leidimo atlikti 
klinikinį tyrimą po to, kai buvo atsiimta 
paraiška;

(16) užsakovui turėtų būti leidžiama 
atsiimti leidimo atlikti klinikinį tyrimą 
paraišką. Tačiau, siekiant užtikrinti 
patikimą vertinimo procedūrą, paraiška dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą turėtų būti 
atsiimama tik dėl viso klinikinio tyrimo. 
Atsiėmimo priežastys turėtų būti praneštos 
per tam tikrą ES portalą. Turėtų būti 
įmanoma, kad užsakovas pateiktų naują 
paraišką dėl leidimo atlikti klinikinį tyrimą 
po to, kai buvo atsiimta paraiška, jeigu 
naujoje paraiškoje pateikti paaiškinimai 
dėl ankstesnės paraiškos atsiėmimo;

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti reikalaujama, kad užsakovai pateiktų sprendimo atsiimti paraišką pagrindimą. 
Tai užtikrintų veiksmingumą ir skaidrumą, pagerintų valstybių narių keitimąsi informacija ir 
padėtų išvengti tokios padėties, kai užsakovai ieško, kur lengviau gauti klinikinių tyrimų 
leidimą. Tai taip pat atitinka naujus teisės aktus dėl farmakologinio budrumo (Direktyvą 
2010/84/ES ir Reglamentą Nr. 1235/2010), pagal kuriuos reikalaujama, kad rinkodaros 
leidimo turėtojai informuotų valdžios institucijas apie produkto pašalinimo iš rinkos 
priežastis.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant padidinti klinikinių tyrimų 
skaidrumą, klinikinių tyrimų duomenys, 
pateikti klinikinio tyrimo paraiškai pagrįsti, 
turėtų būti grindžiami tik klinikiniais vaistų 
tyrimais, įrašytais į viešai prieinamą 
duomenų bazę;

(20) siekiant padidinti klinikinių tyrimų 
skaidrumą, klinikinių tyrimų duomenys, 
pateikti klinikinio tyrimo paraiškai pagrįsti, 
turėtų būti grindžiami klinikiniais vaistų 
tyrimais, įrašytais į viešai prieinamą 
duomenų bazę. Klinikinio tyrimo 
duomenys, pagrįsti prieš šio reglamento 
taikymo datą atliktais klinikiniais 
tyrimais, turėtų būti registruojami 
viešame registre, kuris yra pirminis 
Pasaulio sveikatos organizacijos 
tarptautinės klinikinių vaistų tyrimų 
registrų platformos registras arba vienas 
iš tos platformos registrų;

Or. en

Pagrindimas

Anksčiau atlikti klinikiniai tyrimai gali būti vis dar aktualūs; siekiant užtikrinti ankstesnių 
tyrimų duomenų patikimumą, reikėtų skatinti registruoti ankstesnius tyrimus. Į duomenų 
šaltinius taip pat reikėtų įtraukti Clinicaltrials.gov, kuris nėra pirminis, bet vienas iš 
tarptautinės klinikinių vaistų tyrimų registrų platformos registrų.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) gavus rinkodaros leidimą, klinikinių 
tyrimų duomenys neturėtų būti laikomi 
konfidencialia komercine informacija;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo, kai tik po klinikinio tyrimo gaunamas rinkodaros leidimas, per klinikinį 
tyrimą gauti duomenys turėtų būti visiškai prieinami.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pažeidžiamiausiems tyrime dalyvaujantiems tiriamiems asmenims reikia papildomų apsaugos 
priemonių.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Informacija ar jos stoka turi įtakos tiek pacientų norui dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, tiek 
jų įsitraukimui ir sąlygų laikymuisi tyrimų metu. Galimiems tyrimų dalyviams pateikiama 
informacija ir jos pateikimo forma turėtų atitikti asmenų, svarstančių, ar dalyvauti tyrime, 
informacinius poreikius. Specifinės pacientų grupės gali turėti skirtingų poreikių. Informacija 
turėtų būti pateikta paprasta forma, ją galima papildyti išsamesne moksline informacija, jeigu 
asmuo norėtų ją gauti. Turėtų būti galimybė gauti informaciją bet kuriuo metu per visą tyrimo 
laikotarpį.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie įtraukimo į tyrimus pradžios ir pabaigos datas turėtų būti prieinama, kad 
pacientai galėtų lengvai matyti, kurie tyrimai jiems prieinami.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 1 punkto įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) vaisto tyrimas – bet kuris su žmonėmis 
susijęs tyrimas, skirtas
(Horizontalus pakeitimas, taikomas visam 
tekstui. Jei jis bus priimtas, reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus.)
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Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl „klinikinio eksperimentinio tyrimo“ apibrėžties sukėlė neaiškumų 
suinteresuotiesiems subjektams, kadangi pagal tarptautines gaires terminai „klinikinis 
eksperimentinis tyrimas“ ir „klinikinis tyrimas“ vartojami kaip sinonimai.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) pagal klinikinio eksperimentinio tyrimo 
protokolą tiriamieji vaistai nėra naudojami 
laikantis susijusios valstybės narės suteikto 
rinkodaros leidimo sąlygų ir jų 
naudojimas nėra įprasta klinikinė 
praktika;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama. Kadangi pagal standartinius gydymo protokolus vaistai dažnai vartojami ne 
pagal rinkodaros leidimą, reikia paaiškinti, kad tyrimai, kurių metu surenkami duomenys apie 
standartinį vaisto vartojimą ne pagal rinkodaros leidimą, nelaikomi klinikiniais tyrimais.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) pagal klinikinio tyrimo protokolą 
tiriamieji vaistai vartojami bet kurioje 
atitinkamoje valstybėje narėje laikantis jų 
rinkodaros leidimo sąlygų arba, jeigu 
vaistai vartojami ne pagal rinkodaros 
leidimo sąlygas, jų vartojimą pagrindžia 
pakankami paskelbti įrodymai ir (arba)
standartinio gydymo gairės;
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Or. en

Pagrindimas

Kai gydomos retos ligos, dažnai vartojami vaistai, kurie beveik visada vartojami pagal 
standartinę praktiką, bet ne pagal rinkodaros leidimą (angl. off-label use). Siekiant išvengti 
esminių skirtumų, kai valstybės narės taiko mažos intervencijos tyrimų apibrėžtį, įskaitant 
vartojimą ne pagal rinkodaros leidimą, turėtų būti nustatytas priimtinas įrodymų lygis; jeigu 
gydymo tyrimo tikslas – tik palyginti standartinės praktikos gydymo metodus, tokiu atveju, 
nepriklausomai nuo to, ar vaistai vartojami ne pagal rinkodaros leidimą, tyrimai turėtų būti 
priskiriami prie mažos intervencijos tyrimų kategorijos.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažos intervencijos klinikiniai tyrimai 
gali apimti placebų skyrimą, kai placebų 
vartojimas nekelia didesnės nei minimali 
papildomos rizikos tiriamų asmenų saugai 
ar gerovei palyginti su įprasta klinikine 
praktika.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas užtikrina, kad klinikinis tyrimas vis dar atitiktų mažos intervencijos tyrimo 
apibrėžtį, kai vartojamas placebas nedidinant rizikos tyrime dalyvaujantiems tiriamiems 
asmenims.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) etikos komitetas – nepriklausomas 
valstybėje narėje veikiantis organas, kurį 
sudaro sveikatos priežiūros specialistai, 
visuomenės atstovai ir bent vienas daug 
patirties ir žinių turintis pacientas ar 
pacientų atstovas; šio organo pareiga –
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apsaugoti tiriamų asmenų teises, 
užtikrinti jų saugą ir gerovę ir tokią 
apsaugą viešai patvirtinti. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal Helsinkio deklaracijos 15 punktą etikos komitetas turi dalyvauti vertinimo procese. 
Šiuo klausimu Komisijos pasiūlymas yra pernelyg neaiškus.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal Helsinkio deklaracijos 24 punktą ir šio reglamento 29 straipsnį informuotas asmuo turi 
duoti sutikimą neverčiamas.

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a) klinikinio eksperimentinio tyrimo 
ataskaita – ataskaita, į kurią įeina visas 
protokolas, visi vėlesni jo pakeitimai ir 
pakeitimų datos, statistinės analizės 
planas, veiksmingumo ir saugos duomenų 
apie visus padarinius santrauka ir 
anoniminiai kiekvieno paciento duomenys 
lentelių ar sąrašų pavidalu, pagal 
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Tarptautinės konferencijos dėl žmonėms 
skirtų vaistinių preparatų registracijai 
taikomų techninių reikalavimų 
suderinimo (TSK) pateiktas gaires dėl 
klininių eksperimentinių tyrimų ataskaitų 
struktūros ir turinio (TSK E3).

Or. en

Pagrindimas
Siekiant didesnio skaidrumo įtraukiama klinikinio eksperimentinio tyrimo ataskaita. Šios 
gairės yra tarptautiniu mastu priimtos gairės dėl visapusiško klinikinio tyrimo ir jo rezultatų 
aprašymo parengimo.  Tai padės užsakovams pateikti suderintą informaciją ir padidinti 
skaidrumą, nes labai padidės visuomenei ir nepriklausomiems tyrėjams prieinamų duomenų 
kiekis.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Klinikiniai tyrimai turėtų būti atliekami tik tuo atveju, jeigu rezultatai aktualūs siekiant 
gerinti ligų prevenciją ir gydymą. Tyrimo aktualumas yra vienas iš vertinimo kriterijų pagal 6 
straipsnį ir todėl jį reikėtų įtraukti į bendruosius klinikinių tyrimų principus.

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Atlikdama I dalies vertinimą, ataskaitą rengianti valstybė narė turi įvertinti klinikinio tyrimo 
taikymą atsižvelgdama į numatomą naudą pacientų gyvenimo kokybės požiūriu, kai vertina 
įvairius veiksnius.

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Klinikiniai tyrimai turėtų atitikti tikslines asmenų grupes, įskaitant lyties ir amžiaus 
pusiausvyrą, siekiant užtikrinti, kad vaistų sauga ir veiksmingumas būtų tiksliai įvertinti 
atsižvelgiant į asmenis, kuriems galiausiai bus taikomas tas gydymas. Tai turėtų būti įvertinta 
svarstant, ar tyrimas aktualus. 

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– duomenų, gautų atliekant klinikinį vaistų 
tyrimą, patikimumą ir patvarumą 
atsižvelgiant į statistikos metodus, tyrimo 
planą ir metodiką, įskaitant imčių dydį, 
kuris turi sudaryti sąlygas pagal amžių ir 
lytį išskirstytų duomenų analizei, ir 
randomizavimą, lyginamąjį vaistą ir 
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rezultatus;

Or. en

Pagrindimas

Iš klinikinių tyrimų gauti duomenys gali būti laikomi patikimais ir patvariais tik tuo atveju, jei 
jie tinkami tam tikrų grupių asmenims (pvz., moterims, pagyvenusiems asmenims), kurie, kaip 
tikėtina, vartos tiriamą vaistą.

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

riziką tiriamo asmens sveikatai ar 
gyvenimo kokybei dėl klinikinės būklės, 
dėl kurios tiriamasis vaistas yra tiriamas;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti ir į galimą naudą pacientų gyvenimo kokybei.

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

I dalies vertinimą rengianti valstybė narė turėtų įvertinti atitiktį pagrindiniams informuoto 
asmens sutikimo aspektams, kaip nustatyta V skyriuje. Nors kiekviena valstybė narė gali 
geriausiai nuspręsti dėl tam tikrų kultūrinių aspektų, pagrindiniai V skyriuje nustatyti 
aspektai taip pat turėtų būti įvertinti I dalyje.

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitą rengianti valstybė narė laiku 
išsiunčia atitinkamoms valstybėms 
narėms preliminarų vertinimo ataskaitos 
I dalies variantą ir, jei taikytina, pateikia 
priežastis, kodėl tam tikri aspektai 
neįtraukti į vertinimo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia sugriežtinti ataskaitą rengiančios valstybės narės prievolę tinkamai atsižvelgti į 
atitinkamų valstybių narių iškeltus aspektus. Šiuo tikslu siūloma, kad ataskaitą rengianti 
valstybė narė išsiųstų atitinkamoms valstybėms narėms preliminarų vertinimo ataskaitos I 
dalies variantą, į kurį būtų įtrauktas pagrindimas, kaip tie aspektai buvo įvertinti.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
 7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinimo aspektai, nurodyti pirmoje 
pastraipoje, yra vertinimo ataskaitos II 
dalis.

Vertinimo aspektai, nurodyti pirmoje 
pastraipoje, yra vertinimo ataskaitos II 
dalis ir yra įtraukiami į ataskaitą 
rengiančios valstybės narės vertinimo 
ataskaitą.

Or. en
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Pagrindimas

Paaiškinama.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
 9 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paraišką vertinantys asmenys Paraišką vertinantys asmenys (I dalis ir 
II dalis)

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad asmenims, vertinantiems paraišką, taikomos tos pačios sąlygos 
rengiant tiek I dalies, tiek II dalies vertinimą ir kad etikos komitetai taip pat dalyvauja 
atliekant I dalies vertinimą.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
 9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paraišką vertinantys asmenys turėtų 
deklaruoti visus finansinius ir asmeninius 
interesus; šios deklaracijos turėtų būti 
prieinamos ES duomenų bazėje.

Or. en

Pagrindimas

Reikia sustiprinti paraiškas vertinančių asmenų nepriklausomumo užtikrinimą.
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Pakeitimas 32

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, siekdamos užtikrinti atitiktį 
moksliniams ir etiniams kokybės 
reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas
Reikia paaiškinti, kad etiniai ir moksliniai klausimai nėra nagrinėjami atskirai I ir 
II vertinimo ataskaitos dalyse.

Pakeitimas 33

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. Komisija parengia 
gaires dėl pacientų įtraukimo, remdamasi 
esama gerąja patirtimi.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Helsinkio deklaracijos 15 punktą etikos komitetas turi dalyvauti vertinimo procese. 
Šiuo klausimu Komisijos pasiūlymas yra pernelyg neaiškus.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei tiriami asmenys priklauso kitoms 
pažeidžiamų asmenų grupėms, paraiškos 
dėl leidimo atlikti klinikinį tyrimą 
vertinime pateikiamas specialus motyvas 
remiantis atitinkamos srities specialistų 
išvadomis arba pasikonsultavus dėl 
klinikinių, etinių ir psichologinių 
problemų toje srityje.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad klinikiniai tyrimai, kuriuose dalyvauja pažeidžiamų grupių atstovai (pvz., 
kenčiantys nuo įvairių susirgimų, vyresnio amžiaus ir silpni žmonės), padėtų pagerinti jų 
gydymą, ir šie tyrimai turėtų būti atliekami tokiomis sąlygomis, kurios užtikrintų kiek galimą 
geresnę šių tiriamų asmenų apsaugą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užsakovas gali atsiimti paraišką bet kuriuo 
metu iki vertinimo datos. Tokiu atveju 
paraiškos gali būti atsiimamos tik visose 
susijusiose valstybėse narėse.

Užsakovas gali atsiimti paraišką bet kuriuo 
metu iki vertinimo datos. Tokiu atveju 
paraiškos gali būti atsiimamos tik visose 
susijusiose valstybėse narėse.  Atsiėmimo 
priežastys pranešamos visoms 
atitinkamoms valstybėms narėms ir 
pateikiamos tam tikrame ES portale.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didinti skaidrumą, atsiėmimo priežastys turėtų būti paskelbtos viešai. Tai taip pat 
atitinka naujus teisės aktus dėl farmakologinio budrumo (Direktyvą 2010/84/ES ir 
Reglamentą Nr. 1235/2010), pagal kuriuos reikalaujama, kad rinkodaros leidimo turėtojai 
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informuotų valdžios institucijas apie produkto pašalinimo iš rinkos priežastis.

Pakeitimas 36

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.

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. Į naują 
paraišką įtraukiamas paaiškinimas dėl 
ankstesnių atsiimtų ar atmestų paraiškų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti informacijos veiksmingumą, skaidrumą ir išsamumą, į naują paraišką 
turėtų būti įtrauktas paaiškinimas dėl ankstesnių atsiimtų ar atmestų paraiškų.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išsamiu esminio pakeitimo aprašymu; b) išsamiu esminio pakeitimo pobūdžio, jo 
priežasčių ir turinio aprašymu;

Or. en

Pagrindimas

Jei tyrimo atžvilgiu atliekami pakeitimai, jų aplinkybės išsamiai paaiškinamos, kad būtų 
užtikrintas skaidrumas. 
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai paraiškos dokumentų rinkinyje 
daroma nuoroda į duomenis, gautus 
atliekant klinikinį tyrimą, tas klinikinis 
tyrimas turi būti atliktas pagal šį 
reglamentą.

4. Kai paraiškos dokumentų rinkinyje 
daroma nuoroda į duomenis, gautus 
atliekant klinikinį tyrimą, tas klinikinis 
tyrimas turi būti atliktas pagal šį 
reglamentą arba, jei jos atliekamas šiam 
reglamentui dar neįsigaliojus, pagal 
Direktyvą 2001/20/EB.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje neatsižvelgta į tai, kad ankstesni tyrimai gali papildyti naujų paraiškų, 
kurios bus pateiktos dar neįsigaliojus naujajam reglamentui, duomenis.

Pakeitimas 39

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 4 dalyje nurodytas klinikinis tyrimas 
buvo atliktas už Sąjungos ribų, jis turi 
atitikti šio reglamento nuostatas ir jį 
atliekant laikomasi Pasaulio gydytojų 
asociacijos Helsinkio deklaracijos etikos 
principų ir Tarptautinių medicinos 
mokslų organizacijų tarybos parengtų su 
žmonėmis susijusių biomedicinos 
mokslinių tyrimų tarptautinių etikos 
gairių dėl tiriamojo asmens teisių, saugos
bei gerovės ir duomenų, gautų atliekant 
klinikinius tyrimus, patikimumo bei 
patvarumo.

Or. en
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Pagrindimas

Atliekant klinikinius tyrimus trečiosiose šalyse turėtų būti taikomi tokie patys pacientų saugos 
ir apsaugos standartai kaip ir ES, kad dalyvių sauga ir gerovė visada būtų viršesnė už kitus 
interesus. „Lygiavertiškumas“ gali būti pernelyg įvairiai aiškinamas. Helsinkio deklaracijos 
etikos principų ir Tarptautinių medicinos mokslų organizacijų tarybos parengtų gairių turėtų 
būti laikomasi atliekant visus tyrimus, įskaitant tyrimus, atliekamus už ES ribų.

Pakeitimas 40

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, pagrįsti 
nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data] 
atliktais klinikiniais tyrimais ir 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 vienas iš šios platformos 
registrų.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad tai taikoma tik tyrimams, atliktiems po šio reglamento įsigaliojimo dienos. Į 
duomenų šaltinius taip pat reikėtų įtraukti Clinicaltrials.gov, kuris nėra priminis, bet vienas iš 
tarptautinės klinikinių vaistų tyrimų registrų platformos registrų.

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klinikinių tyrimų duomenys, pagrįsti prieš 
... [šio reglamento įsigaliojimo data] 
atliktais klinikiniais tyrimais 
registruojami viešame registre, kuris yra 
pirminis Pasaulio sveikatos organizacijos 
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tarptautinės klinikinių vaistų tyrimų 
registrų platformos registras arba vienas 
iš šios platformos registrų.

Or. en

Pagrindimas

Klinikinių tyrimų duomenys, gauti atliekant ankstesnius tyrimus, gali būti ir toliau aktualūs, 
todėl siekiant užtikrinti ankstesnių tyrimų duomenų patikimumą reikėtų skatinti registruoti 
ankstesnių tyrimų duomenis. Į duomenų šaltinius taip pat reikėtų įtraukti Clinicaltrials.gov, 
kuris nėra priminis, bet vienas iš tarptautinės klinikinių vaistų tyrimų registrų platformos 
registrų.

Pakeitimas 42

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;

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

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti ir į galimą naudą pacientų gyvenimo kokybei.

Pakeitimas 43

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 

d) tiriamasis asmuo arba, jeigu tas asmuo 
negali duoti informuoto asmens sutikimo, 
jo teisinis atstovas galėjo prieš tai 
vykusiame pokalbyje ar kitokiu tinkamu 
būdu pabendravęs su tyrėju, tyrėjų grupės 
nariu ar tinkamai kvalifikuotu asmeniu
suprasti klinikinio tyrimo tikslus, riziką ir 
nepatogumus, bei sąlygas, kuriomis jis turi 
būti atliekamas, taip pat jam buvo pranešta 
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nepatiriant jokios žalos; apie jo teisę bet kuriuo metu pasitraukti iš 
klinikinio tyrimo nepatiriant jokios žalos.
Minėtajame išankstiniame pokalbyje ar 
kitokiu tinkamu bendraudamas galimas 
tiriamasis asmuo taip pat informuojamas 
apie teisę atsisakyti dalyvauti klinikiniame 
tyrime nepatiriant jokios žalos;

Or. en

Pagrindimas

(i) Dėl žodžio „pokalbis“ gali kilti keblumų, nes jis reiškia bendravimą akis į akį, o tai tam 
tikromis aplinkybėmis gali būti neįmanoma. Klinikiniams tyrimams taip pat samdoma 
keičiantis korespondencija. (ii) Reikia pabrėžti, kad ne tik tiriamasis asmuo gali pasitraukti iš 
tyrimo, bet ir galimas tiriamasis asmuo bet kuriuo metu prieš įtraukimą į tyrimą gali 
atsisakyti dalyvauti tyrime nepatirdamas jokios žalos.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tiriamųjų asmenų teisės, sauga ir gerovė 
yra svarbesni už mokslo ir visuomenės
interesus.

2. Tiriamųjų asmenų teisės, sauga ir gerovė 
yra svarbesni už visus kitus interesus.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Helsinkio deklaracijos 6 punktą tiriamųjų asmenų interesai yra svarbesni už visus kitus 
interesus, įskaitant komercinius ar (asmeninius) mokslo interesus.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informuoto asmens sutikimas yra 
rašytinis sutikimas, su nurodyta data, 
pasirašytas ir savanoriškai duotas tiriamojo 
asmens arba jo (jos) teisinio atstovo po to, 

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

kai jis buvo visapusiškai informuotas apie 
klinikinio tyrimo pobūdį, svarbą, 
padarinius ir riziką. Jei įmanoma, su 
informacija apie klinikinio tyrimo pobūdį, 
svarbą, padarinius ir riziką 
supažindinama žodžiu, tiriamasis gali 
užduoti klausimų ir jam pateikiama 
išsami informacija, kurią jis ar ji gali 
pasilikti sau. Priešingu atveju ta 
informacija gali būti pateikta raštu. Tai
turi būti tinkamai patvirtinta dokumentais. 
Asmeniui suteikiama laiko apsispręsti. Jei 
tiriamasis asmuo negali rašyti, išskirtiniais 
atvejais gali būti gautas jo sutikimas 
žodžiu, dalyvaujant bent vienam 
bešališkam liudininkui. Tiriamasis asmuo 
arba jo (jos) teisinis atstovas turi gauti 
dokumento, kuriuo buvo duotas informuoto 
asmens sutikimas, kopiją.

Or. en

Pagrindimas

Informacija ar jos stoka turi įtakos tiek pacientų norui dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, tiek 
jų įsitraukimui ir sąlygų laikymuisi tyrimų metu. Galimiems tyrimų dalyviams pateikiama 
informacija ir jos pateikimo forma turėtų atitikti asmenų, svarstančių, ar dalyvauti tyrime, 
informacinius poreikius. Specifinės pacientų grupės gali turėti skirtingų poreikių. Informacija 
turėtų būti pateikta paprasta forma, ją galima papildyti išsamesne moksline informacija, jeigu 
asmuo norėtų ją gauti. Turėtų būti galimybė gauti informaciją bet kuriuo metu per visą tyrimo 
laikotarpį.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Bet kokia tiriamajam asmeniui ir (arba) 
teisiniam atstovui prieš gaunant jo (jos) 
kaip informuoto asmens sutikimą teikiama 
rašytinė informacija turi būti trumpa, 
aiški, aktuali ir suprantama paprastam 
visuomenės atstovui. Ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas atskirų tiriamųjų 
asmenų ir tikslinių pacientų grupių 
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jos teisę atšaukti jo ar jos duotą informuoto 
asmens sutikimą.

poreikiui gauti informaciją, taip pat 
informacijos pateikimo būdams. Ji turi 
aprėpti medicininę ir teisinę informaciją.
Tiriamasis asmuo informuojamas apie jo ar 
jos teisę bet kuriuo metu atšaukti jo ar jos 
duotą informuoto asmens sutikimą.

Or. en

Pagrindimas

Informacija ar jos stoka turi įtakos tiek pacientų norui dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, tiek 
jų įsitraukimui ir sąlygų laikymuisi tyrimų metu. Galimiems tyrimų dalyviams pateikiama 
informacija ir jos pateikimo forma turėtų atitikti asmenų, svarstančių, ar dalyvauti tyrime, 
informacinius poreikius. Specifinės pacientų grupės gali turėti skirtingų poreikių. Informacija 
turėtų būti pateikta paprasta forma, ją galima papildyti išsamesne moksline informacija, jeigu 
asmuo norėtų ją gauti. Turėtų būti galimybė gauti informaciją bet kuriuo metu per visą tyrimo 
laikotarpį.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pasikonsultavusi su susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
pacientų organizacijas, Komisija parengia 
gaires dėl tiriamiesiems asmenims ir 
galimiems tiriamiesiems asmenims 
teiktinos informacijos, informuoto asmens 
sutikimo ir informacijos formato bei 
pateikimo.

Or. en

Pagrindimas

Informacija ar jos stoka turi įtakos tiek pacientų norui dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, tiek 
jų įsitraukimui ir sąlygų laikymuisi tyrimų metu. Galimiems tyrimų dalyviams pateikiama 
informacija ir jos pateikimo forma turėtų atitikti asmenų, svarstančių, ar dalyvauti tyrime, 
informacinius poreikius. Specifinės pacientų grupės gali turėti skirtingų poreikių. Informacija 
turėtų būti pateikta paprasta forma, ją galima papildyti išsamesne moksline informacija, jeigu 
asmuo norėtų ją gauti. Turėtų būti galimybė gauti informaciją bet kuriuo metu per visą tyrimo 
laikotarpį.
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Tiriamajam pateikiama informacija 
apie klinikinio tyrimo, kuriame jis ar ji 
dalyvavo, rezultatus tyrimui pasibaigus.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas ir užtikrinta, kad tiriamieji asmenys gautų kiek 
galima daugiau naudos iš klinikinių tyrimų, jie turėtų gauti informaciją apie tyrimo 
rezultatus.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a straipsnis
Klinikiniai tyrimai su tiriamaisiais 

asmenimis iš kitų pažeidžiamų gyventojų 
grupių

1. Klinikiniai tyrimai su tiriamaisiais 
asmenimis iš kitų pažeidžiamų gyventojų 
grupių gali būti atliekami tik tada, kai, be 
28 straipsnyje nustatytų sąlygų, 
įvykdomos visos šios sąlygos:
a) tiriamasis asmuo iš apmokytų arba 
turinčių darbo su tokia grupe patirtį 
specialistų gavo visą svarbią informaciją 
apie tyrimą, jo riziką ir naudą;
b) tyrėjas deramai atsižvelgia į aiškią 
tiriamojo asmens, kuris gali susidaryti 
nuomonę ir įvertinti šią informaciją, valią 
atsisakyti dalyvauti klinikiniame tyrime 
arba pasitraukti iš jo bet kuriuo metu;
c) neteikiamo jokios paskatos arba 
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finansinės paskatos, išskyrus 
kompensaciją už dalyvavimą klinikiniame 
tyrime;
d) šie moksliniai tyrimai yra arba 
tiesiogiai susiję su tiriamojo asmens 
klinikine būkle, arba aktualūs tai 
pažeidžiamai gyventojų grupei;
e) klinikinis tyrimas buvo suplanuotas 
taip, kad kuo labiau sumažintų skausmą, 
diskomfortą, baimę ir bet kokią kitą 
numatomą riziką, susijusią su liga, o 
rizikos riba ir patologinės būklės laipsnis 
yra specialiai apibrėžti ir nuolatos 
stebimi;
f) pacientų grupė iš klinikinio tyrimo 
gauna tam tikros tiesioginės naudos (pvz., 
pagerėja gyvenimo kokybė).
2. Tiriamasis asmuo dalyvauja sutikimo 
procedūroje, pritaikytoje pagal jo ar jos 
padėtį ir pajėgumą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad klinikiniai tyrimai, kuriuose dalyvauja pažeidžiamų grupių atstovai (pvz., 
kenčiantys nuo įvairių susirgimų, vyresnio amžiaus ir silpni žmonės), padėtų pagerinti jų 
gydymą, ir šie tyrimai turėtų būti atliekami tokiomis sąlygomis, kurios užtikrintų kiek galimą 
geresnę šių tiriamųjų asmenų apsaugą.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) klinikinis tyrimas kelia proporcingą
riziką atsižvelgiant į pagrindinę gyvybei 
pavojingą klinikinę būklę ir sudaro
proporcingą naštą tiriamam asmeniui.

Or. en
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Pagrindimas

Gyvybei pavojingos klinikinės būklės atveju rizikos ir naštos reikalavimai turėtų būti 
proporcingi būklės sunkumui. 

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
 34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Per vienerius metus nuo klinikinio 
tyrimo pabaigos užsakovas pateikia ES 
duomenų bazei klinikinio eksperimentinio 
tyrimo ataskaitą, įskaitant klinikinio 
tyrimo santrauką.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio skaidrumo įtraukiama klinikinio eksperimentinio tyrimo ataskaita. Paprasta 
santrauka gali būti šališka ir klaidinanti. Klinikinio eksperimentinio tyrimo ataskaitoje 
pateikiamas išsamus tyrimo aprašymas ir suderintai pateikiami visi jo rezultatai. Užtikrinus 
viešą prieigą prie šios informacijos padidės visuomenės pasitikėjimas tyrimų rezultatais ir 
bus užtikrintos geresnės sąlygos eksperimentinių tyrimų tarpusavio vertinimui.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
 34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei užsakovas nesilaiko 3 dalyje 
nurodyto įpareigojimo, susijusi valstybė 
narė skiria jam finansinę baudą. 
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Or. en

Pagrindimas

Kad būtų užtikrintas nuostatos, pagal kurią per 12 mėnesių turi būti pateikta rezultatų 
santrauka ir klinikinių eksperimentinių tyrimų ataskaita, valstybėms narėms reikėtų suteikti 
įgaliojimus skirti baudas. 

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
 34 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Šiame reglamente, jei sustabdytas arba 
laikinai sustabdytas klinikinis tyrimas nėra 
atliekamas iš naujo, užsakovo sprendimo 
nepradėti klinikinio tyrimo iš naujo data 
laikoma klinikinio tyrimo pabaiga. 
Išankstinio klinikinio tyrimo nutraukimo 
atveju ankstesnio nutraukimo data laikoma 
klinikinio tyrimo pabaigos data. Praėjus 12 
mėnesių trukusiam laikino nutraukimo 
laikotarpiui, klinikinio tyrimo duomenys, 
net ir neišsamūs, pateikiami ES duomenų 
bazei. Ankstyvo klinikinio tyrimo 
nutraukimo priežastys paskelbiamos ES 
duomenų bazėje.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad ankstyvo klinikinio tyrimo nutraukimo priežastys būtų skelbiamos ES duomenų 
bazėje. Vienos iš priežasčių gali būti šios: vaistas nebuvo veiksmingas ar buvo pernelyg daug 
šalutinių poveikių. Bet kuri priežastis gali būti svarbi su pacientų sauga susijusi informacija, 
kuri taip pat svarbi būsimiems tyrėjams, kad būtų išvengta mokslinių tyrimų dubliavimosi.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
 39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal pasiūlymą tyrimų, kuriuose naudojami neregistruoti tiriamieji vaistai, atveju metinė 
saugumo ataskaita yra privaloma, net jei tyrimai nėra labai intervenciniai. Saugumo 
duomenys, surinkti metinėje saugumo ataskaitoje iš produktų, naudojamų laikantis įprastos 
klinikinės praktikos, nesuteiktų jokios papildomos informacijos palyginti su tuo, kas jau yra 
žinoma apie produktų saugumą, todėl juos renkant būtų patiriama nereikalinga 
administracinė našta ir pacientams iš to nebūtų jokios naudos. Todėl atitinkamai reikia 
apkeisti nuostatas dėl metinės saugumo ataskaitos.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei atliekamas klinikinis tyrimas
naudojant daugiau kaip vieną tiriamąjį 
vaistą, užsakovas gali pateikti bendrą visų 
tyrime naudotų tiriamųjų vaistų saugumo 
ataskaitą. Užsakovas ataskaitoje gali 
nurodyti šio sprendimo priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Jei viename klinikiniame tyrime naudojama daugiau nei vienas tiriamasis vaistas, 
užsakovams turėtų būti leista pateikti vieną klinikinio tyrimo ataskaitą, o ne po vieną 
kiekvieno tiriamojo vaisto ataskaitą. Tai būtina siekiant užtikrinti, kad būtų galima pateikti 
tikslesnę informaciją apie saugumą, susijusį su bendru vaistu vartojimu.
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei tai registruoti vaistai, kurie pagal 
protokolą vartojami laikantis rinkodaros 
leidimo sąlygų, užsakovas kasmet 
informuoja rinkodaros leidimo turėtoją 
apie visas įtariamas sunkius padarinius 
sukėlusias nepageidaujamas reakcijas. Jei 
užsakovas dėl išteklių trūkumo negali 
informuoti leidimo prekiauti turėtojo, jis 
gali informuoti Agentūrą.

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginis rinkodaros leidimo turėtojo informavimas apie įtariamas sunkius padarinius 
sukėlusias nepageidaujamas reakcijas yra itin sunki užduotis nekomerciniams užsakovams, jei 
išvis ją įmanoma įvykdyti, tais atvejais, kai generiniai vaistai naudojami tyrime ir kai 
tiriamieji asmenys gauna vaistų iš įvairių šaltinių. Daugelyje tyrimų tiriamieji vaistai 
naudojami ne pagal rinkodaros leidimą kartu su tiriamais tiriamaisiais vaistais. Tokiais 
atvejais tiriamieji vaistai gali būti pateikiami kaip generiniai vaistai, kuriuos nepriklausomai 
užsako atskira ligoninė ar įmonių grupė, todėl nėra tiesioginio ryšio tarp užsakovo ir 
rinkodaros leidimo turėtojo.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai užsakovas dėl 
klinikinio tyrimo, kurio užsakovas jis yra, 
žino apie sunkų šio reglamento arba 
protokolo versijos, taikytos pažeidimo 
metu, pažeidimą, jis apie tai praneša 
susijusioms valstybėms narėms per ES 
portalą per septynias dienas nuo tada, kai 
sužinojo apie tą pažeidimą.

1. Tais atvejais, kai užsakovas dėl 
klinikinio tyrimo, kurio užsakovas jis yra, 
žino apie sunkų šio reglamento arba 
protokolo versijos, taikytos pažeidimo 
metu, pažeidimą, jis apie tai praneša 
susijusioms valstybėms narėms per ES 
portalą kiek galima greičiau ir ne vėliau 
kaip per septynias dienas nuo tada, kai 
sužinojo apie tą pažeidimą.
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Or. en

Pagrindimas

Norima pabrėžti, kad apie bet kokį sunkų pažeidimą turėtų būti pranešta kiek galima greičiau 
ir kad septynių dienų laikotarpis yra galutinis terminas, per kurį turi būti pranešta apie sunkų 
pažeidimą. 

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal pasiūlymo 3 straipsnį reikėtų pabrėžti ir tiriamųjų asmenų gerovę.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant didesnio skaidrumo įtraukiama klinikinio eksperimentinio tyrimo ataskaita.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Užsakovas ir tyrėjas turi saugoti archyve 
klinikinio tyrimo pagrindinės bylos 
duomenis neribotą laiką nuo klinikinio 
tyrimo pabaigos paskelbimo dienos. Tačiau 
medicininiai tiriamųjų asmenų dokumentai 
archyvuojami pagal nacionalinės teisės 
aktus. Jei užsakovas negali archyvuoti 
pagrindinės bylos duomenis, juos galima 
archyvuoti ES duomenų bazėje.

Or. en

Pagrindimas

Jei būtų atliekamas užsakovo aplaidumo tyrimas, klinikinių eksperimentinių tyrimų 
pagrindinė byla būtų itin svarbi. Todėl pagrindinė byla turėtų būti archyvuojama neribotą 
laiką, nebent pagal nacionalinius teisės aktus būtų reikalaujama kitaip. Jei reikia, pagrindinė 
byla gali būti saugoma ES duomenų bazėje.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
 69 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, visi užsakovai 
turi paskirti vieną ar daugiau užsakovų, 
atsakingų už kiekvieną iš šių dalykų:

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinamas didesnis atsakomybės tarp užsakovų pasidalijimo lankstumas.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsakymų į visus tiriamųjų asmenų, 
tyrėjų arba bet kurios susijusios valstybės 
narės klausimus dėl klinikinio tyrimo 
teikimą;

b) atsakymų į visus tiriamųjų asmenų, 
tyrėjų arba bet kurios susijusios valstybės 
narės klausimus dėl klinikinio tyrimo 
teikimą. Laikydamasis šio įpareigojimo 
užsakovas gali perduoti šias užduotis, kaip 
reikalaujama pagal 68 straipsnio antrą 
pastraipą;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kad užsakovai gali perduoti užduotis.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija sukuria ir prižiūri Sąjungos 
lygmens duomenų bazę (toliau – ES 
duomenų bazė). Komisija laikoma ES
duomenų bazės valdytoja ir yra atsakinga 
už tai, kad ši duomenų bazė ir duomenų 
bazės „EudraCT“ ir „EudraVigilance“ 
viena kitos be reikalo nedubliuotų.

Or. en

Pagrindimas

Kad pareiškėjams nebūtų užkraunama papildoma administracinė našta, Komisija, kaip 
naujosios ES kūrėjas, turėtų užtikrinti, kad Agentūros valdomos duomenų bazės viena kitos 
nedubliuotų. 
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pabrėžti, kad pagrindinis ES duomenų bazės tikslas yra padidinti tyrimų rezultatų 
skaidrumą pacientams ir tyrėjams.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. ES duomenų bazė bus prieinama viešai
pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 
nuostatas, išskyrus, kai visų arba dalies 
joje esančių duomenų ir informacijos 
konfidencialumas yra pagrįstas dėl vienos 
iš šių priežasčių:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisija sukurs ir palaikys duomenų bazę, ji turėtų būti prieinama 
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visuomenei pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais nuostatas.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
-86 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-86 straipsnis

Etikos komitetų bendradarbiavimas

Komisija imasi priemonių, kuriomis 
palengvinamas etikos komitetų 
bendradarbiavimas ir keitimasis geriausia 
praktika etikos klausimais, įskaitant etinio 
vertinimo procedūras ir principus.
(Jei šis tekstas priimamas, jis turi būti 
įtrauktas į XVIII skyrių). 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant klinikinių tyrimų etiniam vertinimui suteikti aiškumo ir nuoseklumo nesukuriant 
visapusiško suderinimo naštos, Komisija turėtų sukurti platformą, kuria būtų skatinamas 
etikos komitetų bendradarbiavimas ir keitimasis geriausia praktika. Dalyvavimas šioje 
platformoje turėtų būti savanoriškas.

Pakeitimas 67

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

deklaracija dėl aptariamų etinių klausimų 
ir to, kaip laikomasi Helsinkio 
deklaracijos principų;

Or. en
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Pagrindimas

Kaip nurodyta Helsinkio deklaracijos 14 punkte, tyrimo protokole turėtų būti pateikta 
deklaracija dėl aptariamų etinių klausimų bei nurodyta, kad jie atitinka šioje deklaracijoje 
pateiktus principus.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klinikinio tyrimo svarbos ir jo plano 
aptarimas, kad būtų galima atlikti 
vertinimą pagal 6 straipsnį;

Klinikinio tyrimo svarbos ir jo plano 
aptarimas, kad būtų galima atlikti 
vertinimą pagal 6 straipsnį, nurodant visus 
esamus įrodymus, įskaitant sistemines 
peržiūras ir metaanalizes;

Or. en

Pagrindimas

Jei yra padaryta sisteminė peržiūra ar metaanalizė, jos turėtų būti įtrauktos į protokolą.

Pakeitimas 69

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pacientų dalyvavimo tyrime aprašymą, 
įskaitant tyrimų temos ar klausimų 
nustatymą ir tyrimo plano nustatymą;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nurodomas pacientų dalyvavimo lygmuo.
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 punkto šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

jei tyrimų subjektai neatspindi 
subalansuoto pasiskirstymo pagal amžių 
ir (arba) lytį, tai turėtų būti pateisinama ir 
paaiškinama;

Or. en

Pagrindimas

Formuluotės patikslinimas. Į tyrimo grupę įtraukiant vieną moterį ar vieną senyvo amžiaus 
subjektą gali būti neišsprendžiama neproporcingo atstovavimo problema. Tiriama 
populiacija turi būti subalansuota amžiau ir lyties požiūriu, nebent būtų pateiktas 
pateisinimas.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 punkto 8 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

išsamus statistinės analizės planas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant duomenų, gaunamų atlikus klinikinį tyrimą, patikimumo, užsakovai turėtų iš anksto 
pateikti informaciją, kaip jie šiuos duomenis panaudos.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal Helsinkio deklaracijos 14 punktą, visuose tyrimų protokoluose turi būti pateikiama 
informacija apie finansavimą, rėmėjus, priklausomybę institucijoms, kitus galimus interesų 
konfliktus. 

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 53 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53a. Visa subjektams ar teisiniams 
atstovams pateikiama informacija turi 
atitikti pagrindinius kokybės principus: ji 
turėtų būti objektyvi ir nešališka, 
orientuota į pacientus, pagrįsta įrodymais, 
naujausia, patikima, suprantama, 
prieinamas, skaidri, aktuali, ir, kai 
taikytina, atitikti teisės aktuose numatytą 
informaciją;

Or. en

Pagrindimas

Informacija ar jos stoka turi įtakos tiek pacientų norui dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, tiek 
jų įsitraukimui ir sąlygų laikymuisi tyrimų metu. Galimiems tyrimų dalyviams pateikiama 
informacija ir jos pateikimo forma turėtų atitikti asmenų, svarstančių, ar dalyvauti tyrime, 
informacinius poreikius. Specifinės pacientų grupės gali turėti skirtingų poreikių. Informacija 
turėtų būti pateikta paprasta forma, ją galima papildyti išsamesne moksline informacija, jeigu 
asmuo norėtų ją gauti. Turėtų būti galimybė gauti informaciją bet kuriuo metu per visą tyrimo 
laikotarpį.
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 53 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53b. Pareiškėjai turėtų būti skatinami 
prieš pateikiant paraišką gauti 
informaciją ir pacientai turėtų peržiūrėti 
informuoto asmens sutikimo dokumentus 
ir procedūras siekiant užtikrinti, kad jie 
atitiktų pacientų poreikius ir būtų 
suprantami.

Or. en

Pagrindimas

Informacija ar jos stoka turi įtakos tiek pacientų norui dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, tiek 
jų įsitraukimui ir sąlygų laikymuisi tyrimų metu. Galimiems tyrimų dalyviams pateikiama 
informacija ir jos pateikimo forma turėtų atitikti asmenų, svarstančių, ar dalyvauti tyrime, 
informacinius poreikius. Specifinės pacientų grupės gali turėti skirtingų poreikių. Informacija 
turėtų būti pateikta paprasta forma, ją galima papildyti išsamesne moksline informacija, jeigu 
asmuo norėtų ją gauti. Turėtų būti galimybė gauti informaciją bet kuriuo metu per visą tyrimo 
laikotarpį.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Visos suinteresuotosios šalys apskritai sutinka, kad dabartinius teisės aktus dėl klinikinių 
tyrimų reikia skubiai peržiūrėti. Keliais pastaraisiais metais žymiai sumažėjo Europoje 
atliekamų klinikinių tyrimų skaičius, bent iš dalies dėl klinikinių tyrimų direktyvoje pateiktų 
kai kurių priemonių. Nuo 2007 iki 2011 m. ES atliekamų tyrimų skaičius sumažėjo 25 proc. ir 
daug tyrimų buvo perkelta į naujai susiformavusios rinkos ekonomikos šalis. Dėl to ne tik 
atsiranda neigiamų ekonominių pasekmių, bet ir kliūčių medicinos pažangai, tokiu būdu 
daroma žala pacientams. Europa privalo būti konkurencinga ir patraukli vieta farmacijos 
įmonėms vykdyti tyrimus, taip pat skatinanti mokslinius tyrimus ir vaistų nuo retų ligų 
kūrimą. Tuo pat metu, siekiant visuomenės pasitikėjimo ir skatinant patikimą mokslą, Europa 
turėtų užimti pirmaujančias pozicijas ir pacientų saugumo, ir skaidrumo srityse. 

Reglamentas ar direktyva?

Viena iš pagrindinių dabartinės direktyvos problemų yra būtent jos teisinė forma, t. y. tai, kad 
ji yra direktyva. Dėl skirtingai įgyvendintų teisės aktų įvairovės visoje ES atlikti 
tarpvalstybinius tyrimus tapo sudėtinga ir brangu. Todėl pranešėja tvirtai remia Komisijos 
pasiūlymą dėl reglamento, kadangi taip bus užtikrinta, kad jo taikymas visoje ES bus darnus.  
Tai ypač suteiks naudos dirbantiems retų ligų srityje, kur dėl mažų pacientų grupių tampa 
būtina dirbti tarpvalstybiniu lygiu.

Patvirtinimo laikotarpiai

Komisija yra ambicinga ir iš reguliavimo institucijų, etikos komitetų ir užsakovų reikalauja 
daug.  Viena iš pagrindinių dabartinės direktyvos problemų yra ilgi patvirtinimo laikotarpiai, 
dėl kurių atlikti tyrimus Europoje pasidaro brangiau. Laikotarpiai yra ambicingi, bet 
įgyvendinami ir paremti geriausia praktika ES. Tylaus pritarimo koncepcija suteiks tikrų 
paskatų leidimus atlikti tyrimus suteikiantiems subjektams tai daryti laiku. Daug valstybių 
narių sieks peržiūrėti šį metodą, todėl pranešėja pataria Parlamentui paremti Komisijos 
pasiūlymą, kai jis bus tvirtinamas.

Biurokratizmo mažinimas

Komisija siūlo nemažai gerų priemonių biurokratizmui mažinti ir vienas iš geriausių 
sumanymų yra ES portalas. Vadinasi, užsakovai turės pateikti tik vieną vienodą prašymą 
patvirtinti, nepaisant to, kur ES bus atliekamas tyrimas arba ar tyrimas bus atliekamas vienoje, 
ar keliose valstybėse. Pranešėja teigiamai vertina dar vieną naują priemonę: mažos 
intervencijos klinikinio tyrimo idėją, kurią įgyvendinus bus smarkiai sumažintas 
biurokratizmas paprastesnių ir mažesnės rizikos tyrimų atvejais. Nors biurokratizmo 
sumažinimo priemonės yra svarbios, pacientų sauga ir gerovė turėtų būti pagrindinis 
prioritetas visais klinikinio tyrimo požiūriais.

Apibrėžtys
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Komisija pasiūlė vieną bendrą „klinikinių eksperimentinių tyrimų“ apibrėžtį. „Klinikiniai 
tyrimai“ yra šios apibrėžties dalis, siauresnės apibrėžties pogrupis. Nors šių apibrėžčių sąvoka 
suprantama, dviems terminams suteikus skirtingas reikšmes atsirado neaiškumų 
suinteresuotiesiems subjektams, kadangi pagal tarptautines gaires šie terminai vartojami kaip 
sinonimai. Todėl pranešėja siūlo terminą „klinikinis eksperimentinis tyrimas“ keisti į terminą 
„vaisto tyrimas“.

Etikos komitetai

Komisija stengėsi nesiimti etikos komitetų klausimo, nes visoje Europoje šie komitetai yra 
labai skirtingi. Nors pranešėja pritaria, kad nuostatomis neturėtų būti pernelyg griežtai ES 
lygmeniu reglamentuojama, kaip tiksliai turėtų dirbti etikos komitetai, ji laikosi nuomonės, 
jog svarbu patikslinti, kad etikos komitetams tenka svarbus vaidmuo suteikiant tyrimams 
leidimą ir užtikrinant pacientų saugą ir gerovę. Pranešėja taip pat siūlo, kad Komisija įsteigtų 
platformą, kurioje visos Europos etikos komitetai galėtų diskutuoti, kaip jos suteikia leidimus 
klinikiniams tyrimams, ir mokytis dirbti kartu ir keistis geriausios praktikos pavyzdžiais. Jei 
etikos komitetams pavyks kartu rasti labiau suderintą darbo būdą, ir užsakovai, ir pacientai 
bus geriau informuojami apie tai, ko jie gali tikėtis. 

Nacionalinė žalos atlyginimo sistema

Pranešėja visiškai pritaria Komisijos siūlymui kurti nacionalines žalos atlyginimo sistemas.  
Šiuo metu kai kurių tyrimų draudimo kainos yra labai didelės ir dėl jų daugelis užsakovų gali 
apskritai nesiryžti vykdyti šiuos tyrimus. Dažnai taip yra akademinės paskirties klinikinių 
tyrimų atvejais, ypač kai tyrimai susiję su retosiomis ligomis. Tokie tyrimai yra pernelyg
brangūs rinkai dėl didelių draudimo kainų. Tokius tyrimus reikia skatinti ir remti, todėl žalos 
atlyginimo sistema būtų labai svarbi. Dabar daug į medicininius mokslinius tyrimus 
investuojamų viešųjų lėšų išleidžiama draudimui. Valstybių narių išlaidos žalos atlyginimo 
sistemai būtų palyginti nedidelės ir jau esama gerų pavyzdžių: Danijoje ir kitose šalyse tokia 
sistema veikia.

Tyrimo aktualumas

Šiuo metu daugelis tyrimų atliekami su pacientų grupėmis, kurios nebūtinai atitinka tas 
gyventojų grupes, kurioms tas vaistas bus naudojamas. Pavyzdžiui, tyrimuose dažnai 
dalyvauja per mažai moterų, todėl gaunama mažiau duomenų apie tai, kaip vaistai veikia 
konkrečiai moteris. Kitas pavyzdys − tyrimai, kuriuose nedalyvauja vyresnio amžiaus 
žmonės, kurie yra labiau linkę sirgti gretutinėmis ligomis ir turėti komplikacijų. Pranešėja ne 
kartą siūlė pamėginti užtikrinti, kad tyrimai būtų aktualesni pacientų grupei. 

Pacientų dalyvavimas

Komisija pasiūlė, kad pacientai dalyvautų vertinant klinikinius tyrimus. Šiai nuostatai 
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pranešėja visiškai pritaria. Vis dėlto galima tyrimo rizika teks patiems pacientams, kurie taip 
pat galės gauti iš tyrimo naudos. Pranešėja norėtų pabrėžti, kad šie pacientai turėtų būti patyrę 
ir nusimanantys ir kad jų dalyvavimas neturėtų būti laikomas simbolišku.

Tyrimai besivystančiose šalyse

Vis dažniau klinikiniai tyrimai yra atliekami besivystančiose šalyse, todėl kyla kai kurių etinių 
klausimų. Komisijos pasiūlyme esama kelių priemonių šiam klausimui spręsti ir pranešėja 
joms pritaria. Visų pirma, nuostata, kad, jei užsakovas nori naudoti už ES ribų atlikto tyrimo 
duomenis, šis tyrimas turi būti atliktas laikantis standartų, atitinkančių ES teisės aktuose 
įtvirtintus standartus, nors šią nuostatą reikėtų išplėsti įtraukiant į ją tarptautines etikos gaires. 
Be minėtosios, nuostata, kad Komisijos pareigūnai tikrins trečiųjų šalių reguliavimo sistemas 
ir užtikrins, jos juose esama priemonių, kurias taikant bus užtikrinta tokio pat lygio pacientų 
sauga ir gerovė. 

Skaidrumas

Viena iš svarbių problemų šiuo metu yra klinikinių tyrimų rezultatų skaidrumo trūkumas. Dėl 
šio trūkumo sumažėjo visuomenės pasitikėjimas tyrimais ir jų rezultatais. Nepriklausomiems 
akademinių institucijų atstovams dažnai sunku gauti duomenys, kurių jiems reikia tyrimų 
rezultatams patikrinti ir sistemingoms peržiūroms atlikti, be to nemažai duomenų būna 
nuslėpiama. Taip pat žinoma, kad tyrimams nepasisekus rezultatai dažnai net nepaskelbiami 
arba neprieinami. Tyrimai gali būti atliekami pakartotinai, kol visuomenė sužino, jog jie 
neveiksmingi ar net pavojingi. Komisija siūlo imtis kai kurių svarbių priemonių skaidrumui 
užtikrinti, ji siūlo sukurti viešai prieinamą ES klinikinių tyrimų duomenų bazę, kurioje būtų 
laikoma informacija apie visus, sėkmingus ir ne, tyrimus. Vis dėlto pranešėja laikosi 
nuomonės, kad užsakovo pateikta paprasta rezultatų santrauka nėr pakankama, nes ji gali būti 
šališka ir klaidinanti.

− Klinikinio eksperimentinio tyrimo ataskaita

Taigi pranešėja rekomenduoja reikalauti, kad užsakovai ES duomenų bazėje skelbtų visą 
klinikinio eksperimentinio tyrimo ataskaitą. Klinikinio eksperimentinio tyrimo ataskaita yra 
jau visuotinai priimta tarptautinės svarbos rekomendacija ir išsami ataskaita apie tyrimo 
vykdymo eigą ir jo rezultatus. Daugelis užsakovų jau rengia tokias ataskaitas, kurios 
pateikiamos reguliavimo institucijoms, kai teikiamas prašymas rinkodaros leidimui gauti. Šią 
ataskaitą sudaro supaprastinta santrauka, taip pat išsamiau nurodomi rezultatai, kuriuos gali 
išanalizuoti ir patikrinti nepriklausomi tyrėjai. Pacientai neabejotinai nusprendžia dalyvauti 
tyrime ne siekdami padėti konkrečiai įmonei, o siekdami padėti plėtoti mediciną ir tokiu būdu 
padėti patys sau ir kitiems tokios pat būklės pacientams. Aktyviau keičiantis žiniomis apie 
tyrimų rezultatus ne tik padidės pasitikėjimas vaistais, bet ir bus greičiau plėtojami gyvybes 
gelbstintys gydymo metodai. Tai nedarys žalos duomenų apsaugai, nes visi pacientų asmens 
duomenys bus anoniminiai. Iš tikrųjų konfidenciali komercinė informacija bus tvarkoma 
laikantis esamų teisės aktų dėl galimybės susipažinti su dokumentais.  

− Nuobaudos už pavėluotą informacijos pateikimą
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Pranešėja taip pat siūlo, kad valstybės narės skirtų baudas užsakovams, kurie nesilaiko
įsipareigojimų dėl skaidrumo. Pranešėja pritaria Komisijos siūlymui suteikti užsakovams 
vienus metus, per kuriuos jie duomenų bazei pateiktų visą informaciją, šis laiko tarpas yra 
daugiau nei pakankamas reikalingiems duomenims paruošti. Šio reikalavimo nesilaikantys 
užsakovai turėtų būti baudžiami.

− Pagrindinė byla

Komisija pasiūlė, kad užsakovai archyvuotų klinikinio tyrimo pagrindinę bylą mažiausiai 
penkerius metus. Pranešėja mano, jog šio laiko tarpo nepakanka. Jei būtų atliekamas užsakovo 
aplaidumo tyrimas, klinikinių eksperimentinių tyrimų pagrindinė byla būtų itin svarbi. Todėl 
ji siūlo, kad pagrindinė byla turėtų būti archyvuojama neribotą laiką, nebent pagal 
nacionalinius teisės aktus būtų reikalaujama kitaip. Jei reikia, pagrindinė byla gali būti 
saugoma ES duomenų bazėje.


