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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo tikslai

Komisijos pasiūlymu peržiūrimos taisyklės dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų. 
Dabartinė klinikinių tyrimų direktyva (2001/20/EC) smarkiai pagerino klinikinių tyrimų 
saugumą ir patikimumą ES. Nepaisant to, skirtingas jos taikymas ir perkėlimas, neproporcingi 
reguliavimo reikalavimai ir dėl to susidaranti administracinė našta nulėmė klinikinių tyrimų 
ES mažėjimą. 

Komisija siūlo peržiūrėti teisės aktus palengvinant leidimo suteikimo ir pranešimų teikimo 
tvarkos procedūras, atsižvelgiant į tyrimų rizikos pobūdį, ir didinant skaidrumą, tuo pat metu 
išlaikant aukščiausius paciento saugos ir duomenų patikimumo standartus. Nauji teisės aktai 
bus priimti reglamento pavidalu. Tai užtikrins, jog taisyklės būtų vienodai taikomos visoje 
ES. 

Bendros pastabos

Nuomonės referentas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą ir palaiko bendrą požiūrį dėl 
Komisijos tvarkomo vieno teikimo portalo ir dėl griežtų bei pritaikytų terminų nustatymo 
vertinimo ataskaitoms ir sprendimams išduoti leidimus klinikiniams tyrimams. Padidėjęs 
bendradarbiavimas ir koordinavimas valstybių narių viduje ir tarp jų, bei efektyvi papildomų 
valstybių narių įtraukimo procedūra pagerins tarptautinių klinikinių tyrimų vykdymą ir 
paskatins inovacinius klinikinius tyrimus ES. Nuomonės referentas pritaria Komisijos 
požiūriui, kad asmenys, validuojantys ir vertinantys paraišką, turėtų būti nepriklausomi nuo 
užsakovų ir tyrėjų, neįsivelti į interesų konfliktus ir jiems neturėtų būti daroma jokia 
netinkama įtaka. Nuostatos, susijusios su pacientų apsauga ir informuoto asmens sutikimu, 
yra teisingos ir tinkamos.

ES portalas

Turėtų būti paaiškinta, kad vieno teikimo procedūra taikoma tiek tarptautiniams, tiek vienoje 
valstybėje narėje vykdomiems klinikiniams tyrimams ir kad valstybėms narėms pranešus savo 
sprendimą klinikinis tyrimas gali būti pradedamas. 
Kaip taisyklė pageidautina, kad užsakovas pačioje procedūros pradžioje nuspręstų, kuriose 
valstybėse narėse bus vykdomas klinikinis tyrimas, nors vėlesniuoju etapu būtų galima 
įtraukti kitas valstybes nares. Todėl tam, kad procedūros išliktų paprastos ir efektyvios, turėtų 
būti patikslinta, kad leidimas atlikti klinikinį tyrimą papildomoje valstybėje narėje gali būti 
suteikiamas tik po pradinio visų susijusių valstybių narių sprendimo suteikti leidimą. Be to, 
kai paraiška dėl esminio pakeitimo, susijusio su pirmąja vertinimo dalimi, vis dar yra 
nagrinėjama, užsakovas turėtų palaukti šios procedūros pabaigos prieš prašydamas įtraukti 
naują valstybę narę į tą klinikinį tyrimą. 
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Etinis vertinimas

Etikos komitetų vaidmuo nebuvo labai aiškus Komisijos pasiūlyme. 
Nuomonės referentas pateikė keletą pakeitimų, kad būtų paaiškinta, jog visi etiniai aspektai, 
aptariami paraiškos pirmojoje dalyje (pvz., numanoma nauda žmogaus sveikatai, palyginus su 
pavojumi tiriamiems asmenims) ir antrojoje dalyje (pvz., dėl informuoto asmens sutikimo), 
turėtų būti valstybių narių įvertinami dar prieš priimant sprendimą suteikti leidimą atlikti 
klinikinį tyrimą.

Administracinė našta

Komisija siūlo reikiamas nuostatas dėl biurokratijos sumažinimo. Kiti patobulinimai galėtų 
būti daromi prašant atnaujinti tyrėjo brošiūrą tik tada, kada būtina, pvz. kai tampa prieinama 
nauja informacija apie saugą.

Pacientų grupės

Atitinkamais atvejais klinikinio tyrimo planas turėtų būti atsižvelgta į pacientų grupių, kurias 
tiriamuoju vaistu ketinama gydyti, skirtumus. Saugumo aspektai, būdingi tam tikrai lyčiai ar 
amžiaus grupei, turėtų būti atitinkamai identifikuojami ir įtraukiami į saugumo pranešimus.
Vertinant yra svarbu atsižvelgti į bent jau vieno paciento nuomonę, ir yra pageidautina, kad 
tas pacientas atstovautų pacientų organizacijai dėl tos ligos, kuriai gydyti yra numatomas 
tiriamasis vaistas.

Skaidrumas

Duomenys ir informacija apie tyrimą turėtų būti prieinami per ES duomenų bazę, taikant 
aiškias ir nustatytas konfidencialumo taisykles. Taip pat turėtų būti rastos galimybės padidinti 
klinikinių tyrimų rezultatų skaidrumo lygį. Informacijos ieškojimas ES duomenų bazėje turėtų 
būti įmanomas visomis oficialiosiomis ES kalbomis, tačiau protokolo ir kitos susijusios 
informacijos vertimo reikalavimas būtų neproporcingas aktualumo, sąnaudų ir 
įgyvendinamumo atžvilgiu.

Žalos atlyginimas

Konkretus nacionalinio žalos atlyginimo mechanizmo, o ne draudimo sistemų naudojimas 
turėtų būti išsamiau išaiškintas, kad būtų išvengta žalos atlyginimo skirtumų tarp valstybių 
narių.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2001/20/EB buvo siekiama 
supaprastinti ir suderinti administracines 
nuostatos, reglamentuojančias klinikinius 
tyrimus Europos Sąjungoje. Tačiau patirtis 
rodo, kad suderintas požiūris dėl klinikinių 
tyrimų reguliavimo pasiektas tik iš dalies.
Todėl ypač sunku atlikti klinikinį vaistų 
tyrimą keliose valstybėse narėse. Tačiau 
mokslo raida rodo, kad būsimi klinikiniai 
tyrimai bus atliekami su labiau tikslinėmis 
pacientų grupėmis, pavyzdžiui, su 
grupėmis, nustatytomis pagal genomo 
informaciją. Siekiant įtraukti pakankamą 
pacientų skaičių į šiuos tyrimus, gali reikėti 
įtraukti daugelį valstybių narių arba jas 
visas. Naujos leidimo atlikti klinikinius 
tyrimus leidimo suteikimo procedūros 
turėtų paskatinti įtraukti kuo daugiau 
valstybių narių. Todėl, siekiant 
supaprastinti paraiškų teikimo procedūras, 
turėtų būti vengiama daugkartinio didžia 
dalimi identiškos informacijos teikimo ir 
jis turėtų būti pakeistas vienu paraiškos 
dokumentų rinkinio pateikimu per vieną 
pateikimo portalą visoms susijusioms 
valstybėms narėms;

(4) Direktyva 2001/20/EB buvo siekiama 
supaprastinti ir suderinti administracines 
nuostatos, reglamentuojančias klinikinius 
tyrimus Europos Sąjungoje. Tačiau patirtis 
rodo, kad suderintas požiūris dėl klinikinių 
tyrimų reguliavimo pasiektas tik iš dalies.
Todėl ypač sunku atlikti klinikinį vaistų 
tyrimą keliose valstybėse narėse. Tačiau 
mokslo raida rodo, kad būsimi klinikiniai 
tyrimai bus atliekami su labiau tikslinėmis 
pacientų grupėmis, pavyzdžiui, su 
grupėmis, nustatytomis pagal genomo 
informaciją. Siekiant įtraukti pakankamą 
pacientų skaičių į šiuos tyrimus, gali reikėti 
įtraukti daugelį valstybių narių arba jas 
visas. Naujos leidimo atlikti klinikinius 
tyrimus leidimo suteikimo procedūros 
turėtų paskatinti įtraukti kuo daugiau 
valstybių narių. Todėl, siekiant 
supaprastinti paraiškų teikimo procedūras, 
turėtų būti vengiama daugkartinio didžia 
dalimi identiškos informacijos teikimo ir 
jis turėtų būti pakeistas vienu paraiškos 
dokumentų rinkinio pateikimu per vieną 
pateikimo portalą visoms susijusioms 
valstybėms narėms. Paraiškos byla, 
susijusi su klinikiniu tyrimu, atliekamu 
vienoje valstybėje narėje, taip pat turėtų 
būti pateikiama per tą vieną pateikimo 
portalą;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinta, kad vieno teikimo procedūra taikoma tiek tarptautiniuose, tiek vienoje šalyje 
vykdomuose klinikiniuose tyrimuose.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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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;

Or. en

Pagrindimas

Tekstas dubliuojasi su 12 konstatuojamąja dalimi, kurioje aiškiai išdėstyta, kas neturėtų būti 
vertinama valstybėms narėms bendradarbiaujant. 

Pakeitimas 3
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 
vaistus rinkai suteikimą;

(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, kaip antai į tiriamas gyventojų 
grupes ir galimus veiksmingumo ir (ar) 
saugos skirtumus konkrečiose pacientų 
grupėse, ypač lyties ir amžiaus skirtumus, 
arba į tai, ar klinikinio tyrimo atlikimas 
buvo rekomenduojamas, ar privalomai 
nustatytas priežiūros institucijų, atsakingų 
už vertinimą ir leidimo pateikti vaistus 
rinkai suteikimą;

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios gydymo galimybės nėra vienodai veiksmingos ir saugios tiek vyrams, tiek 
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moterims. Moksliniai tyrimai rodo, kad moterys per menkai atstovaujamos atliekant širdies 
ligų mokslinius tyrimus, todėl kai kurių vaistų saugumas ir efektyvumas būna įvertintas 
daugiausiai vyrų populiacijos atžvilgiu. Todėl turėtų būti deramai atsižvelgta į galimus 
skirtumus, kai imamasi vertinti klinikinių tyrimų tinkamumą.

Pakeitimas 4
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;

(12) Tam tikri klinikinio tyrimo paraiškos 
aspektai yra susiję su iš esmės nacionalinio 
klinikinio tyrimo pobūdžio klausimais arba 
etiniais aspektais, pvz., informuoto asmens 
sutikimu . Šie aspektai neturėtų būti 
vertinami bendradarbiaujant visoms 
susijusioms valstybėms narėms;

Or. en

Pagrindimas

Tekstas nuoseklumo tikslais pritaikytas taip, kad neprieštarautų 6 konstatuojamosios dalies 
paskutinės pastraipos išbraukimui.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) visi paraiškos dėl klinikinio tyrimo 
etiniai aspektai turėtų būti įvertinti 
valstybių narių dar prieš joms paskelbiant 
savo spendimą dėl klinikinio tyrimo;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 12 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) esminis pakeitimas – bet kokio 
klinikinio tyrimo aspekto pakeitimas, kuris 
gali daryti didelį poveikį tiriamų asmenų 
saugai arba teisėms, arba duomenų, gautų 
per klinikinį tyrimą, patikimumui ir 
patvarumui;

Or. en

Pagrindimas

Klinikinio tyrimo esminio pakeitimo laikas nėra svarbus apibrėžčių dalyje. Atitinkamos 
nuostatos yra įtrauktos į 8, 14, 19, 20 ir 23 straipsnius.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Patikslinta, kad vieno teikimo procedūra taikoma tiek tarptautiniuose, tiek vienoje šalyje 
vykdomuose klinikiniuose tyrimuose.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčio trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

tyrimą, patikimumą ir patvarumą 
atsižvelgiant į statistikos metodus, tyrimo 
planą ir metodiką (pvz. imčių dydį ir
randomizavimą - įskaitant numatytas tirti 
populiacijos grupes - palyginamąjį vaistą 
ir rezultatus);

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios gydymo galimybės nėra vienodai veiksmingos ir saugios tiek vyrams, tiek 
moterims. Klinikinių tyrimų plane turėtų būti atsižvelgta į pacientų grupių, kurias tiriamuoju 
vaistu ketinama gydyti, skirtumus, ypač į konkrečios lyties ar amžiaus grupes. Tas turi būti 
įvertinta vykdant leidimo atlikti klinikinį tyrimą išdavimo procedūrą.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susijusios valstybės narės neprašo 
užsakovo papildomų paaiškinimų po 
vertinimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Teksto, išbraukto 8 straipsnio 5 dalyje įterpimas dėl nuoseklumo priežasčių . 8 straipsnyje 
esanti nuoroda į vertinimo datą klaidinanti, todėl geriau tiktų šiame straipsnyje.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašymas ir papildomi paaiškinimai 
teikiami per ES interneto portalą.

Prašymas pateikti papildomus 
paaiškinimus ir papildomi paaiškinimai 
teikiami per ES interneto portalą.

Or. en
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Pagrindimas

Tekstas patikslinamas pagal 6 straipsnio 6 dalies penktą pastraipą

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis

Etinių aspektų vertinimas

Valstybės narės užtikrina, kad vertinimo 
ataskaitoje, parengtoje laikantis 6 ir 7 
straipsnių, būtų įvertinti visi aktualūs 
etiniai aspektai.

Or. en

Pagrindimas

Derėtų paaiškinti, kad vertinimas, kurio reikia tam, kad būtų gautas leidimas atlikti klinikinį 
tyrimą, taip pat apima etinius aspektus. Terminai, išdėstyti 6 ir 7 straipsniuose, taip pat 
taikomi ir etiniam vertinimui, ir, kai pagal 8 straipsnį yra pranešta apie sprendimą, klinikinis 
tyrimas gali būti pradedamas.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl aiškumo tekstas perkeltas į 6 straipsnio 6 dalį.
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Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Po pranešimo dienos, jei susijusi 
valstybė narė neatsisako išduoti 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 14
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. Jei 
įmanoma, pacientas turi atstovauti 
pacientų organizacijai, veikiančiai ligos 
srityje, kurioje numatomas tiriamojo 
vaisto naudojimas.

Or. en

Pagrindimas

Tikslinga atsižvelgti į atitinkamo paciento požiūrį. Idealiu atveju pacientas turėtų atstovauti 
pacientų organizacijai veikiančiai ligos, kurią tiriamuoju vaistu ketinama gydyti, srityje.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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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 16
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 III 
skyriuje nurodyta procedūra, susijusi su 
tuo klinikiniu tyrimu ir su aspektu, kuriam 
taikoma  I vertinimo ataskaitos dalis.

Or. en

Pagrindimas

II vertinimo dalis yra nacionalinė, todėl tebevykstanti esminių pakeitimų procedūra, susijusi 
su II dalimi, neturėtų kliudyti pateikti prašymo įtraukti  papildomą valstybę narę.  

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos vaistų agentūra, įsteigta 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004, (toliau –
Agentūra) sukuria ir prižiūri elektroninę 

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

duomenų bazę šio Reglamento 38 ir 39 
straipsniuose numatytiems pranešimams 
teikti. Ši elektroninė duomenų bazė yra 
duomenų bazės, nurodytos Reglamento 
(EB) Nr.726/2004 25 straipsnyje, modulis. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Užsakovas elektroniniu būdu iki III priedo 
2.4. ir 2.5. dalyse nustatytų terminų į 
nurodytą 36 straipsnyje elektroninę 
duomenų bazę perduoda visą atitinkamą 
informaciją apie įtariamas netikėtas 
sunkius padarinius sukėlusias 
nepageidaujamas reakcijas į tiriamuosius 
vaistus, jeigu įtariamos netikėtos sunkius 
padarinius sukėlusios nepageidaujamos 
reakcijos pasireiškė atliekant klinikinį 
tyrimą, vykdomą užsakovo atsakomybe.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kas praneša apie įtariamas netikėtas sunkius padarinius sukeliančias 
nepageidaujamas reakcijas. Iš esmės užsakovas visada privalo pranešti apie sunkius 
padarinius sukeliančias nepageidaujamas reakcijas. Jeigu šiuo atveju yra vartojamas 
terminas „susijęs su užsakovu“, esama pavojaus, kad tai perkels pranešimo pateikimo naštą 
leidimo prekiauti turėtojui ir  dėl to bus dubliuojamas pranešimų pateikimas.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas siekia šį tekstą suderinti su farmakologinio budrumo teisės aktais, kurie kalba 
apie „padarinių sunkumą“, o ne „stiprumą“.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Priežastys, dėl kurių užsakovas negali tiesiogiai pranešti apie įtariamas netikėtas sunkius 
padarinius sukeliančias nepageidaujamas reakcijas, yra nesvarbios. Tam, kad būtų užtikrinta, 
jog apie įtariamas netikėtas sunkius padarinius sukeliančias nepageidaujamas reakcijas 
visada pranešama, nepriklausomai nuo priežasčių, turėtų būti galimybė pranešti per valstybę 
narę  
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Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Dėl neregistruotų tiriamųjų vaistų, išskyrus 
placebą, ir registruotų tiriamųjų vaistų, 
kurie pagal protokolą nėra vartojami 
laikantis rinkodaros leidimo sąlygų, 
užsakovas kasmet elektroniniu būdu 
Agentūrai pateikia kiekvieno tiriamojo 
vaisto, naudoto atliekant vieną ar daugiau 
klinikinių tyrimų, kurių užsakovu jis 
buvo, saugumo ataskaitą. Prireikus, šioje 
ataskaitoje aiškiai nurodomi saugumo 
aspektai, susiję su konkrečia lyties ar 
amžiaus grupe. 

Or. en

Pagrindimas

Jeigu tiriamasis vaistas yra daugiau nei vieno klinikinio tyrimo objektas, turėtų būti galimybė 
pateikti vieną ataskaitą dėl to tiriamojo vaisto saugumo tam, kad būtų išvengta ataskaitų 
pateikimo dubliavimo ir taip būtų palengvinta administracinė našta. Be to, saugumo 
ataskaitoje turi būti pateikti su saugumo klausimais susiję duomenys apie skirtumus tarp lyčių 
ir amžiaus grupių.

Pakeitimas 22
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, 
įskaitant, jei aktualu, tas reakcijas, kurios 
yra susijusios su konkrečia lyties ar 
amžiaus grupe.

Or. en
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Pagrindimas

Jei aktualu, saugumo klausimai, susiję su tam tikra lyties ar amžiaus grupe, turėtų būti 
identifikuojami ir deramai pateikiami leidimo prekiauti turėtojui. 

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atitinkamais atvejais užsakovas arba 
kompetentinga institucija informuoja 
tyrėjus ir etikos komitetus apie svarbius 
tiriamojo vaisto naudos ir rizikos santykio 
pokyčius periodiškai teikdami  
pranešimus dėl saugumo aspektų, kurie 
daro poveikį tiriamų asmenų, įtrauktų į 
klinikinį tyrimą, saugai.

Or. en

Pagrindimas

Svarbi saugos informacija, kuri keičia tiriamojo vaisto naudos ir rizikos santykį, taip pat 
turėtų būti pateikta tyrėjams ir etikos komitetams.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Tyrėjo brošiūra atnaujinama gavus 
naujos informacijos apie saugumą.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas neturėtų sukelti nereikalingos administracinės naštos  Tyrėjo brošiūra turėtų 
būti atnaujinama kiekvieną kartą, kai tampa prieinama nauja, su saugumo klausimais susijusi 
informacija, o tai gali užtrukti daugiau nei 1 metus. 
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Informacija etiketėje turi būti pateikta 
bent viena oficialia susijusios valstybės 
narės kalba, kuri taip pat yra oficiali 
Sąjungos kalba. Vaistas gali būti 
ženklinamas keliomis kalbomis.

Or. en

Pagrindimas
Informacijai etiketėje pateikti turi būti vartojamos tik oficialiosios ES kalbos. Ten, kur yra 
daugiau nei viena oficiali kalba, susijusi valstybė narė turėtų nurodyti tą kalbą, kurią ji mano 
esant tinkama dėl klinikinio tyrimo vykdymo vietos.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES duomenų bazės naudotojo sąsaja turi 
būti prieinama visomis oficialiosiomis 
Sąjungos kalbomis. 

Or. en

Pagrindimas

Informacijos ieškojimas ES duomenų bazėje turėtų būti įmanomas visomis oficialiosiomis ES 
kalbomis. Tai nesukelia jokio įsipareigojimo išversti klinikinio tyrimo protokolą ir kitą 
susijusią informaciją, esančią duomenų bazėje, kadangi tai sukeltų didelių sąnaudų.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatomos naudos ir rizikos įvertinimas, 
kad būtų galima atlikti vertinimą pagal 6 

Numatomos naudos ir rizikos, įskaitant 
konkrečioms pacientų grupėms,
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straipsnį; įvertinimas, kad būtų galima atlikti 
vertinimą pagal 6 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Tam tikri gydymo būdai gali sukelti skirtingus padarinius skirtingoms pacientų grupėms 
(skirtumai atsižvelgiant į lyties, amžiaus grupes, t. t.). Todėl protokole turėtų būti nurodytas 
numatoma nauda ir rizika konkrečioms pacientų grupėms. 

Pakeitimas 28
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 pacientai, priklausantys konkrečiai 
lyties ar amžiaus grupei, yra neįtraukiami į 
šį klinikinį tyrimą, paaiškinimas ir 
pagrindimas dėl šių asmenų neįtraukimo 
kriterijų; 

Or. en

Pagrindimas

Tam tikri gydymo būdai gali sukelti skirtingus padarinius skirtingoms pacientų grupėms 
(skirtumai atsižvelgiant į lyties, amžiaus grupes, t. t.).

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 punkto devinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skelbimo politikos aprašymas; Skelbimo politikos aprašymas, aiškiai 
nurodant visą informaciją, kuri gali būti 
prieinama iš kito, nei ES duomenų bazė, 
šaltinio;

Or. en

Pagrindimas
Siekiant skaidrumo, jei užsakovas išsamesnius rezultatus ar platesnę informaciją skelbia ne 
ES duomenų bazėje, tas turėtų būti tiksliai nusakyta ir skelbimo politikos aprašyme. 
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Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 1.1. skirsnio 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tiriamo asmens identifikacinis numeris ir 
(arba) gydymo numeris ir, jeigu reikia, 
apsilankymo numeris;

e) tiriamo asmens identifikacinis numeris
arba gydymo numeris ir, jeigu reikia, 
apsilankymo numeris;

Or. en

Pagrindimas

Ankstesnė patirtis parodė, kad dabartinė formuluotė nėra pakankamai aiški ir kad kai kuriais 
atvejais yra prašoma tiek identifikacinio, tiek gydymo numerio.  Praktikoje dėl vietos stokos 
gali būti sudėtinga pateikti abu numerius, dėl to turėtų būti patikslinta, kad vieno iš jų 
pakanka.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 1.1. skirsnio 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) naudojimo instrukcija (galima nurodyti 
pakuotės lapelyje arba kituose 
aiškinamuosiuose dokumentuose,
skirtuose tiriamajam asmeniui ar asmeniui, 
duodančiam šį vaistą);

g) naudojimo instrukcija (gali būti 
pateikiama nuorodą į informacinį lapelį
arba kitus aiškinamuosius dokumentus,
skirtuos tiriamajam asmeniui ar asmeniui, 
duodančiam šį vaistą, arba į kitus, tyrėjo 
pateiktus nurodymus);

Or. en

Pagrindimas

Tyrėjai taip pat gali žodžiu pateikti nurodymus tiriamam asmeniui. Taigi tokie nurodymai taip 
pat turėtų būti paminėti. Tą galima paprasčiausiai padaryti išorinėje pakuotėje pridedant 
įrašą „naudoti kaip nurodyta tyrėjo“.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 dalies 8 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenys, išvardyti 1, 2, 3 punktuose, gali 
būti praleidžiami ir pakeičiami kitais 
būdais (pvz., naudojant centralizuotą 
elektroninę randomizavimo sistemą, 
centralizuotą informacijos sistemą), jei tai 
nepažeidžia tiriamojo asmens saugos ir 
duomenų patikimumo ir patvarumo. Tai 
turi būti pagrįsta protokole.

Duomenys, išvardyti 1, 2, 3 punktuose, gali 
būti praleidžiami ir pakeičiami kitais 
būdais (pvz., naudojant centralizuotą 
elektroninę randomizavimo sistemą, 
centralizuotą informacijos sistemą), jei tai 
nepažeidžia tiriamojo asmens saugos ir 
duomenų patikimumo ir patvarumo. Tai 
turi būti pagrįsta protokole arba atskirame 
dokumente.

Or. en

Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į klinikinių tyrimų tarptautinį pobūdį.  Užsakovai turėtų turėti galimybę 
naudotis tuo pačiu protokolu visiems klinikiniams tyrinimams, susijusiems su tuo pačiu 
tiriamuoju vaistu, nepaisant vietos, kurioje atliekamas klinikinis tyrimas. Jei šie paaiškinimai 
turės būti įtraukiami į protokolą, pastarasis turės būti pritaikytas klinikiniam tyrimui, kuriam 
ši išimtis nėra taikoma, o tai sukeltų nereikalingos administracinės naštos. 


