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Pakeitimas 42
António Fernando Correia de Campos

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, gerovė ir 
užtikrinta jų sauga, o gaunami duomenys 
turėtų būti patikimi ir patvarūs;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Helsinkio deklaraciją, „gerovė“ minima visame tekste, kai tik aptariama subjektų 
sauga ir teisės.

Pakeitimas 43
António Fernando Correia de Campos

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.
Klinikinis tyrimas turėtų būti atliekamas 
gavus išankstinį etikos komiteto 
pritarimą;

Or. en

Pakeitimas 44
Kent Johansson

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

Valstybės narės turėtų būti skatinamos bendradarbiauti, o ne atgrasomos nuo tokio 
bendradarbiavimo.

Pakeitimas 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) atsižvelgiant į klinikinių tyrimų 
plėtojimą tiek viešuosiuose, tiek 
privačiuose centruose, būtina juos 
pripažinti ir priimti kontrolės, leidimų 
suteikimo ir vertinimo priemones, 
taikomas abiejų tipų centrams;

Or. es

Pakeitimas 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) rizika tiriamam asmeniui klinikinio (9) rizika tiriamajam asmeniui klinikinio 
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tyrimo metu daugiausia kyla iš dviejų 
šaltinių: tiriamųjų vaistų ir intervencijos. 
Daug klinikinių tyrimų kelia tik nedidelę 
papildomą riziką tiriamo asmens saugai, 
palyginti su įprasta klinikine praktika. Taip 
yra ypač tais atvejais, kai tiriamojo vaisto 
rinkodaros leidimas suteiktas (t. y. kokybė, 
saugumas ir veiksmingumas jau įvertinti 
suteikiant rinkodaros leidimą), ir jei 
intervencija kelia tik labai nedidelę 
papildomą riziką, palyginti su įprasta 
klinikine praktika. Tokie mažos 
intervencijos klinikiniai tyrimai dažnai yra 
labai svarbūs siekiant įvertinti standartines
gydymo ir diagnostikos metodus, taip 
optimizuojant vaistų vartojimą ir padedant 
siekti aukšto visuomenės sveikatos lygio. 
Jiems turėtų būti taikomos mažiau griežtos 
taisyklės, pavyzdžiui, trumpesni 
patvirtinimo terminai;

tyrimo metu daugiausia kyla iš dviejų 
šaltinių: tiriamųjų vaistų ir intervencijos. 
Daug klinikinių tyrimų kelia tik nedidelę 
papildomą riziką tiriamojo asmens saugai, 
palyginti su įprasta klinikine praktika. Taip 
yra ypač tais atvejais, kai tiriamojo vaisto 
rinkodaros leidimas suteiktas (t. y. kokybė, 
saugumas ir veiksmingumas jau įvertinti 
suteikiant rinkodaros leidimą), ir jei 
intervencija kelia tik labai nedidelę 
papildomą riziką, palyginti su įprasta 
klinikine praktika. Tokie mažos 
intervencijos klinikiniai tyrimai dažnai yra 
labai svarbūs siekiant įvertinti 
standartinius gydymo ir diagnostikos 
metodus, taip optimizuojant vaistų 
vartojimą ir padedant siekti aukšto 
visuomenės sveikatos lygio. Jiems turėtų 
būti taikomos mažiau griežtos taisyklės, 
pavyzdžiui, trumpesni patvirtinimo 
terminai, nepakenkiant mokslinei 
kompetencijai ir visuomet užtikrinant 
pacientų saugumą;

Or. es

Pakeitimas 47
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) neatidėliotinu atveju, taip pat retųjų 
ir labai retų ligų, kurios pavojingos 
gyvybei ir kurių gydymo galimybės ir 
žinios apie jas ribotos ir geografiniu 
požiūriu pasklidusios po visą pasaulį, 
atveju valstybės narės turėtų turėti 
galimybę prioritetine tvarka įvertinti 
paraiškas dėl leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą ir spręsti dėl leidimų suteikimo;

Or. en
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Pakeitimas 48
Kent Johansson

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 
pobūdžio arba etiniais klinikinio tyrimo 
aspektais. Nors valstybių narių 
bendradarbiavimas turėtų būti 
skatinamas, jis turėtų būti susijęs tik su 
keitimusi požiūriais ir geriausia patirtimi 
šiais klausimais;

Or. en

Pagrindimas

Juo labiau valstybės narės savanoriškai bendradarbiauja, tuo geriau. Valstybių narių 
bendradarbiavimas svarbus, bet toks bendradarbiavimas turėtų būti ribojamas svarstant 
etinius klausimus, nes jie iš esmės susiję su nacionalinėmis tradicijomis ir gebėjimais.

Pakeitimas 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) kadangi daugelis klinikinių tyrimų 
atliekami vertinant gydymo metodus, 
susijusius su didelėmis pacientų grupių 
imtimis, šiame reglamente neturėtų būti 
išskiriami pacientai, kenčiantys nuo 
retųjų ir labai retų ligų, ir turėtų būti 
įtraukti mažo paplitimo sąlygų ypatumai 
atliekant tyrimą;

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme neatsispindi retųjų ir labai retų ligų ypatumai. Būsimame reglamente 
turi būti atsižvelgta į gydymo naujoves, ir jis privalo atitikti retųjų ir labai retų ligų politiką, 
kuri plėtojama priėmus Direktyvą 2001/20/EB.

Pakeitimas 50
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) duomenų subjektas visada turėtų 
turėti galimybę duoti bendrą sutikimą 
gydymo įstaigai naudoti jo (jos) duomenis 
istoriniais, statistiniais ar mokslinio 
tyrimo tikslais ir bet kuriuo metu jį 
atšauti;

Or. en

Pagrindimas

Gydytojai visą laiką gauna naujų žinių iš savo pirmesnių pacientų duomenų. Atitinkamai, šiuo 
metu reikalaujama, kad kiekvienas pacientas sutiktų, kad jo ar jos duomenys būtų naudojami 
mokslinių tyrimų tikslais. Tačiau, turėdami teisę nesutikti, pacientai taip pat turėtų turėti teisę 
duoti savo gydymo įstaigai „bendrą“ sutikimą, jeigu jie pageidauja, pvz., kad tokie duomenys 
būtų naudojami bet kokios rūšies būsimiems moksliniams tyrimams (išskyrus atvejus, kai 
atšaukia savo pradinį sutikimą). Taip pacientai turėtų teisę „dovanoti“ savo duomenis 
mokslinių tyrimų tikslais.

Pakeitimas 51
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) duomenų subjektas turėtų turėti 
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galimybę duoti bendrą sutikimą gydymo 
įstaigoms naudoti duomenis istoriniais, 
statistiniais arba mokslinio tyrimo tikslais 
ir bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti;

Or. en

Pakeitimas 52
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kad užsakovas galėtų įvertinti visą 
galimą svarbią saugumo informaciją, 
tyrėjas turėtų pranešti jam apie visus 
sunkius padarinius sukėlusius 
nepageidaujamus reiškinius;

(26) kad užsakovas galėtų įvertinti visą 
galimą svarbią saugumo informaciją, 
tyrėjas turėtų užrašyti ir registruoti 
elektroninėje bazėje visus sunkius 
padarinius sukėlusius nepageidaujamus 
reiškinius;

Or. en

Pakeitimas 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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 

(52) duomenų bazėje turėtų būti pateikta 
visa svarbi informacija dėl klinikinio 
tyrimo ir turėtų būti suteikta galimybė 
viešai skleisti objektyvią informaciją 
siekiant remti Europos mokslinius 
tyrimus ir didinti žinias visuomenės 
sveikatos srityje. Ja neturėtų būti 
kenkiama naujovėms ar Europos 
pramonės konkurencingumui. 
Klinikiniame tyrime dalyvaujančių tiriamų 
asmenų asmens duomenys ES duomenų 
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Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 
straipsniuose;

bazėje neturėtų būti registruojami ir 
neturėtų būti kenkiama komercinių 
interesų, įskaitant intelektinės 
nuosavybės, apsaugai, kaip nustatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4
straipsnyje. 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, ar komerciniu požiūriu 
konfidencialią informaciją, kaip nustatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 
straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti suteiktos galimybės viešai skelbti duomenų bazėje esančią patikimą informaciją 
apie naujausią pažangą medicininių mokslinių tyrimų srityje, tačiau kartu turi būti atsižvelgta 
į farmacijos pramonėje, kuri finansuoja apie 60 proc. Europos klinikinių tyrimų, galiojančius 
konkurencingumo reikalavimus. Viešai skelbiant informaciją turėtų būti apsaugoti asmens 
duomenys ir komerciniu požiūriu konfidenciali informacija, kad būtų išvengta bet kokios 
klinikiniame tyrime dalyvaujančių pacientų stigmatizacijos ir nebūtų skatinama nesąžininga 
konkurencija, kuri keltų grėsmę Europos medicininių mokslinių tyrimų konkurencingumui.

Pakeitimas 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl reglamento
52 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52a) komerciniu požiūriu konfidenciali 
informacija turėtų būti nustatyta ir 
apsaugota, kad nebūtų pakenkta pacientų 
interesams ir (arba) užsakovų 
konkurencinei padėčiai;

Or. en
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Pagrindimas

Viešai skelbiant informaciją turėtų būti užtikrinta saugomų asmens duomenų ir komerciniu 
požiūriu konfidencialios informacijos apsauga, kad būtų išvengta bet kokios klinikiniame 
tyrime dalyvaujančių pacientų stigmatizacijos ir nebūtų skatinama nesąžininga konkurencija, 
kuri keltų grėsmę Europos medicininių mokslinių tyrimų konkurencingumui.

Pakeitimas 55
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pateiktos „klinikinio tyrimo“ ir „mažos intervencijos klinikinio tyrimo“ apibrėžtys 
prieštarauja viena kitai (plg. antros pastraipos 2 ir 3 punktus su trečios pastraipos 2 ir 3 
punktais). Todėl „mažos intervencijos klinikinio tyrimo“ apibrėžtis negali būti siūloma kaip 
„klinikinio tyrimo“ apibrėžties pakategorė, kaip pateikiama tekste. Tai viena kitą 
papildančios apibrėžtys. Siekiant teisinio aiškumo šis atskyrimas turėtų būti aiškiai pabrėžtas.

Pakeitimas 56
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tiriamieji vaistai yra registruoti; (a) tiriamieji vaistai buvo registruoti bent 
dešimčiai metų;

Or. en
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Pagrindimas

Kai kuriais atvejais (retųjų ligų ir vėžio gydymo) išduodami rinkodaros leidimai, kai nėra 
pakankamai įrodymų apie veiksmingumą ir saugumą, ir vertinimui užbaigti reikia atlikti 
poregistracinius veiksmingumo ir saugumo tyrimus. Tokie tyrimai neturi patekti į „mažos 
intervencijos klinikinio tyrimo“ apibrėžtį, bet vis tiek turėtų būti numatyti Reglamente.

Pakeitimas 57
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) tiriamieji vaistai nėra produktai, 
kuriems turi būti taikoma papildoma 
stebėsena ir kurie turi būti žymimi juodu 
simboliu;

Or. en

Pagrindimas

Juodu simboliu pažymėti vaistai, apibrėžti Direktyvoje 2012/0025 (COD) dėl farmakologinio 
budrumo, neturi patekti į tiriamųjų vaistų, kurie gali būti naudojami mažos intervencijos 
tyrime, apibrėžtį, nes tokie vaistai vis dar intensyviai stebimi dėl jų keliamos rizikos.

Pakeitimas 58
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) pagal klinikinio tyrimo protokolą 
tiriamieji vaistai vartojami laikantis jų 
rinkodaros leidimo sąlygų susijusioje 
valstybėje narėje;

Or. en
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Pagrindimas

Mažos intervencijos klinikiniuose tyrimuose vaistai turi būti vartojami laikantis jų rinkodaros 
leidimo sąlygų. Dėl formuluotės „arba jų vartojimas yra standartinio gydymo bet kurioje 
susijusioje valstybėje narėje dalis“ mažos intervencijos klinikinių tyrimų metu galima ištirti 
vaistų naudojimą ne pagal vaistų informacinio lapelio reikalavimus tose valstybėse narėse, 
kuriose toks naudojimas nėra leidžiamas. Tai nenaudinga taikant nuostatas dėl privalomo 
žalos atlyginimo, kurį turi išmokėti užsakovas.

Pakeitimas 59
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) pagal klinikinio tyrimo protokolą 
tiriamieji vaistai vartojami laikantis jų 
rinkodaros leidimo sąlygų susijusioje 
valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 60
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) neintervencinis eksperimentinis tyrimas 
– klinikinis eksperimentinis tyrimas, kai 
pacientui jau taikomas gydymas prieš jį 
įtraukiant į tyrimą, todėl tam tikra gydymo 
strategija pacientui nėra iš anksto 
nustatyta remiantis klinikinio tyrimo 
protokolu, bet atitinka šiuolaikinę 
praktiką, o vaisto skyrimas nėra susietas 
su sprendimu įtraukti pacientą į tyrimą;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant paaiškinti reglamento taikymo sritį, reikia vėl įvesti formuluotę pagal ankstesnėje 
Direktyvoje 2001/20/EB pateiktą apibrėžtį.

Pakeitimas 61
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo patikslinama, kad neintervenciniai klinikiniai tyrimai nepatenka į 
šią kategoriją. Kadangi „klinikinio tyrimo“ apibrėžtis neapima „mažos intervencijos 
klinikinio tyrimo“ apibrėžties, turi būti aiškiai nustatyta, kad sąvoka „neintervencinis 
eksperimentinis tyrimas“ neapima mažos intervencijos klinikinių tyrimų. Reikėtų vadovautis 
paprastu principu, kad „stebėjimai“ patenka į „eksperimentinių tyrimų“ kategoriją, o 
„intervencijos“ patenka į „tyrimų“ kategoriją.

Pakeitimas 62
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) geriausia turima pripažinta 
intervencija – gydymo režimas, paprastai 
taikomas ligai ar sutrikimui gydyti ar 
diagnozuoti arba jų išvengti ir grindžiamas 
turimais patikimais moksliniais 
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įrodymais;

Or. en

Pakeitimas 63
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) geriausia turima pripažinta 
intervencija – gydymo režimas, taikomas 
ligai ar sutrikimui gydyti ar diagnozuoti 
arba jų išvengti ir grindžiamas turimais 
patikimais moksliniais įrodymais;
(Priėmus šį pakeitimą, reikės atlikti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „įprasta klinikinė praktika“ yra pernelyg neaiški, todėl ją reikėtų pakeisti Helsinkio 
deklaracijoje (32 straipsnyje) pateikta sąvoka „geriausia turima pripažinta intervencija“.

Pakeitimas 64
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) etikos komitetas – nepriklausomas 
valstybės narės organas, į kurį įeina 
sveikatos priežiūros specialistai, paprasti 
visuomenės atstovai ir bent vienas patyręs 
nusimanantis pacientas ar paciento 
atstovas, kurie įvertina klinikinio tyrimo 
mokslinius, medicininius ir etinius 
aspektus ir kurių pareiga apsaugoti 
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subjektų teises, saugumą bei gerovę ir 
tokią apsaugą viešai patvirtinti;

Or. en

Pakeitimas 65
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Vėl įtraukiama Direktyvoje 2001/20/EB pateikta apibrėžtis.

Pakeitimas 66
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 67
António Fernando Correia de Campos

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

Pakeitimas 68
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) nepageidaujama reakcija –
nepageidaujama ir nenumatyta reakcija į 
tiriamą vaistą, susijusi su bet kokia 
paskirta doze;

Or. en

Pagrindimas

Iš naujo panaudota apibrėžtis iš ankstesnės Direktyvos 2001/20/EB.

Pakeitimas 69
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrinama tiriamojo asmens teisė į 
fizinį ir protinį neliečiamumą, duomenų 
privatumą ir jų apsaugą pagal 
galiojančius Sąjungos teisės aktus;

Or. ro

Pakeitimas 70
Marisa Matias, Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– klinikinio tyrimo etinio priimtinumo 
vertinimas yra teigiamas;

Or. en

Pakeitimas 71
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis etikos principais ir siekiant kuo labiau sumažinti intervencijas į žmogaus 
organizmą, klinikiniai tyrimai gali būti pateisinami tik tuo atveju, jei ketinama surinkti geros 
kokybės ir svarbius duomenis.
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Pakeitimas 72
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos pirmas sakinys (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujiems vaistams turi būti atlikti 
lyginamieji klinikiniai tyrimai, lyginant 
juos su geriausia turima pripažinta 
intervencija.

Or. en

Pakeitimas 73
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Etikos komitetų vaidmuo ir gairės

1. Leidimas kompetentingai valstybės 
narės institucijai atlikti klinikinį tyrimą 
gali būti duotas tik gavus susijusio etikos 
komiteto pritarimą.
2. Komisija per vienus metus pateikia 
gaires valstybėms narėms dėl etikos 
komitetų, kad paspartintų procedūras ir 
sudarytų lengvesnes sąlygas tyrimams 
vykdyti keliose valstybėse narėse, 
nepabloginant tyrimuose dalyvaujančių 
asmenų saugos.

Or. en

Pakeitimas 74
António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

The proposal makes it possible for sponsors to "cherry pick" the reporting MS, avoiding 
countries with a more critical stance, or favouring those with overburdened capacity due to 
heavy submission of files. This is aggravated by a tacit approval if assessment timelines are 
not met. MS already use cooperation platforms such as the Clinical Trials Facilitation Group 
to agree on common principles and criteria for the harmonisation of clinical trial assessment 
decisions and administrative processes. Such an established platform, may assist MS to agree 
on common selection criteria to be applied by the MSs concerned to choose the reporting MS.

Pakeitimas 75
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 76
Kent Johansson
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kai siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė nenori būti ataskaitą rengiančia 
valstybe nare arba jei kita susijusi valstybė 
narė nori būti ataskaitą rengiančia 
valstybe nare, ataskaitą rengianti valstybė 
narė skiriama bendru siūlomos ataskaitą 
rengiančios valstybės narės ir susijusių 
valstybių narių sprendimu balsuojant ES 
portale. Ataskaitą rengianti valstybė narė 
paskiriama per keturias dienas. Jei nė 
viena kita ataskaitą rengianti valstybė 
narė negauna balsų daugumos arba jeigu 
tyrimas apima tik vieną valstybę narę, 
siūloma ataskaitą rengianti valstybė narė 
tampa ataskaitą rengiančia valstybe nare.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti patikslinta, kad ataskaitą rengiančios valstybės narės paskyrimas yra 
bendras siūlomos ataskaitą rengiančios valstybės narės ir susijusių valstybių narių 
sprendimas.

Pakeitimas 77
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Kyla grėsmė, kad dėl nustatytų pernelyg trumpų terminų valstybės narės negalės nuodugniai 
peržiūrėti vertinimo bylos. Pvz., reikalingas išsamus ir nuodugnus mokslinio tyrimo protokolo 
vertinimas tam, kad klinikinis tyrimas būtų pripažintas „mažos intervencijos“ klinikiniu 
tyrimu. Remiantis valstybių narių patirtimi, įgyta atliekant savanorišką derinimo procedūrą 
(SDP), taikomą patvirtinant tarptautinius klinikinius tyrimus, siūlomi terminai yra pernelyg 
trumpi ir valstybėms narėms trūksta lankstumo.

Pakeitimas 78
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) kuri susijusi valstybė narė yra ataskaitą 
rengianti valstybė narė;

Or. en

Pakeitimas 79
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Tai nesuderinama su Direktyva 2001/20/EB: pagal Direktyvos 2001/20/EB 
11 konstatuojamąją dalį neleidžiama kompetentingoms institucijoms suteikti leidimo tyliu 
pritarimu, jei dėl klinikinio tyrimo balsavimu nepritarė etikos komitetas. Tokia tyliojo 
pritarimo procedūra pablogintų tiriamųjų asmenų saugą ir teises.

Pakeitimas 80
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atitinka pakeistą 5 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 81
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jei siūloma ataskaitą rengianti valstybė 
narė nustato, kad paraiška yra neišsami, 
kad klinikinis tyrimas nepatenka į šio 

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

reglamento taikymo sritį, arba, kad 
klinikinis tyrimas nėra mažos intervencijos 
klinikinis tyrimas, nors taip teigia 
užsakovas, ji informuoja apie tai užsakovą 
per ES portalą ir nustato ne daugiau kaip 
šešias dienas užsakovui pateikti pastabas 
arba papildyti paraišką per ES portalą. 
Ataskaitą rengianti valstybė narė negali 
vadovautis etiniais aspektais kaip 
pagrindimu, kad paraiška nėra išsami 
arba kad klinikinis tyrimas nepatenka į 
šio reglamento taikymo sritį.

Or. en

Pagrindimas

Etikos komitetai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant, kad būtų atsižvelgta į savitas valstybių 
narių tradicijas ir aplinkybes. Tačiau neturėtų būti leidžiama, kad ataskaitą teikianti valstybė 
narė vadovautųsi etiniais aspektais, kliudydama kitoms susijusioms valstybėms narėms toliau 
atlikti klinikinį tyrimą.

Pakeitimas 82
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Atitinka pakeistą 5 straipsnio 1 dalį. Kyla grėsmė, kad dėl nustatytų pernelyg trumpų terminų 
valstybės narės negalės nuodugniai peržiūrėti vertinimo bylos. Pvz., reikalingas išsamus ir 
nuodugnus mokslinio tyrimo protokolo vertinimas tam, kad klinikinis tyrimas būtų pripažintas 
„mažos intervencijos“ klinikiniu tyrimu. Remiantis valstybių narių patirtimi, įgyta atliekant 
savanorišką derinimo procedūrą, taikomą patvirtinant tarptautinius klinikinius tyrimus, 
siūlomi terminai yra pernelyg trumpi ir valstybėms narėms trūksta lankstumo.

Pakeitimas 83
Marisa Matias, Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vertinimo ataskaita pateikiama per 
ES portalą ir yra viešai prieinama.

Or. en

Pakeitimas 84
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– klinikinio tyrimo svarbą ir priimtinumą, 
atsižvelgiant į dabartines mokslo ir 
technikos žinias;

Or. en

Pagrindimas

Galioja tarptautiniu mastu pripažintas principas, kad klinikinio tyrimo svarbos vertinimas 
negali būti atsietas nuo jo priimtinumo vertinimo. Klinikinio tyrimo svarbos ir priimtinumo 
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vertinimas turi būti atliekamas nepriklausomai nuo priežiūros institucijų teikiamų mokslinių 
patarimų.

Pakeitimas 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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, metodiką, įskaitant imčių dydį ir 
randomizavimą, lyginamąjį vaistą ir 
rezultatus, taip pat paplitimo sąlygas, visų 
pirma retųjų ligų (kuriomis iš 10 000 
gyventojų serga ne daugiau nei penki 
asmenys) ir labai retų ligų (kurių 
paplitimo riba yra tokia, kai atitinkama 
liga serga ne daugiau kaip vienas iš 
50 000 gyventojų);

Or. en

Pagrindimas

Retųjų ligų atveju klinikinio tyrimo atlikimo sunkumas dažniausiai susijęs su mažu kiekviena 
tokia liga sergančių pacientų skaičiumi ir jų geografine sklaida.

Pakeitimas 86
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– intervencijos charakteristikas, palyginti 
su įprasta klinikine praktika;

– intervencijos charakteristikas, palyginti 
su geriausia turima pripažinta 
intervencija;

Or. en
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Pagrindimas

Sąvoka „geriausia turima pripažinta intervencija“ vartojama atsižvelgiant į pakeistą 2 
straipsnio 6 punktą ir taikoma visam tekstui.

Pakeitimas 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– gyvybei pavojingą ir sekinantį tam tikrų 
ligų, pvz., retųjų ir labai retų ligų, kurių 
esamos gydymo galimybės yra ribotos, 
poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Retųjų ligų atveju klinikinio tyrimo atlikimo sunkumas dažniausiai susijęs su mažu kiekviena 
tokia liga sergančių pacientų skaičiumi ir jų geografine sklaida.

Pakeitimas 88
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



AM\928242LT.doc 27/69 PE506.087v01-00

LT

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama apibrėžti vertinimo procesą taip, kad ataskaitą rengianti valstybė 
narė pradinio vertinimo ataskaitą galėtų parengti ir perduoti visoms susijusioms valstybėms 
narėms. Susijusios valstybės narės pateikia pastabas ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir 
kitoms susijusioms valstybėms narėms bendro vertinimo etapu. Šis procesas padeda išvengti 
veiklos dubliavimosi atliekant vertinimą. Šiuo etapu visos susijusios valstybės narės turėtų 
susipažinti su visomis pateiktomis pastabomis. Nustatomas aiškesnis papildomų paaiškinimų, 
kurių prašoma ir kuriuos aptaria visos valstybės narės, tvarkaraštis. Ataskaitą rengianti 
valstybė narė turėtų parengti galutinę ataskaitos redakciją, atsižvelgdama į visas gautas 
pastabas.

Pakeitimas 89
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikia patikslinti terminus, kad būtų suteikta laiko tinkamam susijusių subjektų vertinimui 
ataskaitą rengiančioje valstybėje narėje ir tarp visų susijusių valstybių narių, nes jos 
kviečiamos pateikti pastabas prieš ataskaitą rengiančiai valstybei narei išsiunčiant savo 
vertinimą užsakovui.

Pakeitimas 90
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) per 10 dienų nuo mažos intervencijos 
klinikinių tyrimų validacijos datos; 
susijusios valstybės narės ir ataskaitą 
rengianti valstybė narė bendrą vertinimą 
ir ataskaitos konsolidavimą atlieka per 
laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis 
nei 5 dienų.

Or. en

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama apibrėžti vertinimo procesą taip, kad ataskaitą rengianti valstybė 
narė pradinio vertinimo ataskaitą galėtų parengti ir perduoti visoms susijusioms valstybėms 
narėms. Susijusios valstybės narės pateikia pastabas ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir 
kitoms susijusioms valstybėms narėms bendro vertinimo etapu. Šis procesas padeda išvengti 
veiklos dubliavimosi atliekant vertinimą. Šiuo etapu visos susijusios valstybės narės turėtų 
susipažinti su visomis pateiktomis pastabomis. Nustatomas aiškesnis papildomų paaiškinimų, 
kurių prašoma ir kuriuos aptaria visos valstybės narės, tvarkaraštis. Ataskaitą rengianti 
valstybė narė turėtų parengti galutinę ataskaitos redakciją, atsižvelgdama į visas gautas 
pastabas.

Pakeitimas 91
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikia patikslinti terminus, kad būtų suteikta laiko tinkamam susijusių subjektų vertinimui 
ataskaitą rengiančioje valstybėje narėje ir tarp visų susijusių valstybių narių, nes jos 
kviečiamos pateikti pastabas prieš ataskaitą rengiančiai valstybei narei išsiunčiant savo 
vertinimą užsakovui.
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Pakeitimas 92
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) per 25 dienas nuo kitų klinikinių 
tyrimų, išskyrus mažos intervencijos 
klinikinius tyrimus, validacijos datos; 
susijusios valstybės narės ir ataskaitą 
rengianti valstybė narė bendrą vertinimą 
ir ataskaitos konsolidavimą atlieka per 
laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis 
nei 10 dienų.

Or. en

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama apibrėžti vertinimo procesą taip, kad ataskaitą rengianti valstybė 
narė pradinio vertinimo ataskaitą galėtų parengti ir perduoti visoms susijusioms valstybėms 
narėms. Susijusios valstybės narės pateikia pastabas ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir 
kitoms susijusioms valstybėms narėms bendro vertinimo etapu. Šis procesas padeda išvengti 
veiklos dubliavimosi atliekant vertinimą. Šiuo etapu visos susijusios valstybės narės turėtų 
susipažinti su visomis pateiktomis pastabomis. Nustatomas aiškesnis papildomų paaiškinimų, 
kurių prašoma ir kuriuos aptaria visos valstybės narės, tvarkaraštis. Ataskaitą rengianti 
valstybė narė turėtų parengti galutinę ataskaitos redakciją, atsižvelgdama į visas gautas 
pastabas.

Pakeitimas 93
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 94
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) per 30 dienų nuo bet kurio klinikinio 
tyrimo su pažangiosios terapijos vaistu 
validacijos datos; susijusios valstybės 
narės ir ataskaitą rengianti valstybė narė 
bendrą vertinimą ir ataskaitos 
konsolidavimą atlieka per laikotarpį, kuris 
negali būti trumpesnis nei 10 dienų.

Or. en

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama apibrėžti vertinimo procesą taip, kad ataskaitą rengianti valstybė 
narė pradinio vertinimo ataskaitą galėtų parengti ir perduoti visoms susijusioms valstybėms 
narėms. Susijusios valstybės narės pateikia pastabas ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir 
kitoms susijusioms valstybėms narėms bendro vertinimo etapu. Šis procesas padeda išvengti 
veiklos dubliavimosi atliekant vertinimą. Šiuo etapu visos susijusios valstybės narės turėtų 
susipažinti su visomis pateiktomis pastabomis. Nustatomas aiškesnis papildomų paaiškinimų, 
kurių prašoma ir kuriuos aptaria visos valstybės narės, tvarkaraštis. Ataskaitą rengianti 
valstybė narė turėtų parengti galutinę ataskaitos redakciją, atsižvelgdama į visas gautas 
pastabas.

Pakeitimas 95
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 96
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama apibrėžti vertinimo procesą taip, kad ataskaitą rengianti valstybė 
narė pradinio vertinimo ataskaitą galėtų parengti ir perduoti visoms susijusioms valstybėms 
narėms. Susijusios valstybės narės pateikia pastabas ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir 
kitoms susijusioms valstybėms narėms bendro vertinimo etapu. Šis procesas padeda išvengti 
veiklos dubliavimosi atliekant vertinimą. Šiuo etapu visos susijusios valstybės narės turėtų 
susipažinti su visomis pateiktomis pastabomis. Nustatomas aiškesnis papildomų paaiškinimų, 
kurių prašoma ir kuriuos aptaria visos valstybės narės, tvarkaraštis. Ataskaitą rengianti 
valstybė narė turėtų parengti galutinę ataskaitos redakciją, atsižvelgdama į visas gautas 
pastabas.

Pakeitimas 97
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Iki vertinimo datos ataskaitą rengianti 
valstybė narė parengia ir išplatina 
susijusioms valstybėms narėms pradinio 
vertinimo ataskaitą. Ne vėliau kaip per 
2 dienas iki ataskaitos pateikimo dienos 
susijusios valstybės narės gali perduoti 
informaciją dėl su paraiška susijusių 
motyvų ataskaitą rengiančiai valstybei 
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narei ir visoms kitoms susijusioms 
valstybėms narėms. Ataskaitą rengianti 
valstybė narė į šiuos motyvus tinkamai 
atsižvelgia galutinėje ataskaitos 
redakcijoje.

Or. en

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama apibrėžti vertinimo procesą taip, kad ataskaitą rengianti valstybė 
narė pradinio vertinimo ataskaitą galėtų parengti ir perduoti visoms susijusioms valstybėms 
narėms. Susijusios valstybės narės pateikia pastabas ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir 
kitoms susijusioms valstybėms narėms bendro vertinimo etapu. Šis procesas padeda išvengti 
veiklos dubliavimosi atliekant vertinimą. Šiuo etapu visos susijusios valstybės narės turėtų 
susipažinti su visomis pateiktomis pastabomis. Nustatomas aiškesnis papildomų paaiškinimų, 
kurių prašoma ir kuriuos aptaria visos valstybės narės, tvarkaraštis. Ataskaitą rengianti 
valstybė narė turėtų parengti galutinę ataskaitos redakciją, atsižvelgdama į visas gautas 
pastabas.

Pakeitimas 98
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Iki vertinimo datos bet kuri susijusi 
valstybė narė gali perduoti informaciją dėl 
su paraiška susijusių motyvų ataskaitą 
rengiančiai valstybei narei. Ataskaitą 
rengianti valstybė narė į šiuos motyvus 
tinkamai atsižvelgia ir juos nurodo
vertinimo ataskaitoje. Jei ataskaitą 
rengiančios valstybės narės vertinimo 
ataskaitoje nukrypstama nuo susijusių 
valstybių narių pateiktų motyvų, vertinimo 
ataskaitoje nurodomi tokio nukrypimo 
pagrindai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi vertinimo ataskaitoje I dalyje aptariami pagrindiniai etiniai aspektai, kuriuos, 
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remiantis 6 ir 12 konstatuojamosiomis dalimis, vertina pačios susijusios valstybės narės, 
pageidautina, kad visos susijusios valstybės narės pasiektų bendrą sutarimą, priimdamos 
sprendimus dėl vertinimo ataskaitos I dalies. Jei ataskaitą rengianti valstybė narė savo 
vertinimo ataskaitoje nukrypsta nuo susijusių valstybių narių pateiktų motyvų, turi būti 
nurodomi tokio nukrypimo pagrindai.

Pakeitimas 99
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata pateikiama tam, kad ekspertai, kai reikia, prisidėtų prie vertinimo proceso visų 
kategorijų tyrimuose, kaip buvo nustatyta klinikinių tyrimų direktyvos 9 straipsnyje.

Pakeitimas 100
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama apibrėžti vertinimo procesą taip, kad ataskaitą rengianti valstybė 
narė pradinio vertinimo ataskaitą galėtų parengti ir perduoti visoms susijusioms valstybėms 
narėms. Susijusios valstybės narės pateikia pastabas ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir 
kitoms susijusioms valstybėms narėms bendro vertinimo etapu. Šis procesas padeda išvengti 
veiklos dubliavimosi atliekant vertinimą. Šiuo etapu visos susijusios valstybės narės turėtų 
susipažinti su visomis pateiktomis pastabomis. Nustatomas aiškesnis papildomų paaiškinimų, 
kurių prašoma ir kuriuos aptaria visos valstybės narės, tvarkaraštis. Ataskaitą rengianti 
valstybė narė turėtų parengti galutinę ataskaitos redakciją, atsižvelgdama į visas gautas 
pastabas.

Pakeitimas 101
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama apibrėžti vertinimo procesą taip, kad ataskaitą rengianti valstybė 
narė pradinio vertinimo ataskaitą galėtų parengti ir perduoti visoms susijusioms valstybėms 
narėms. Susijusios valstybės narės pateikia pastabas ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir 
kitoms susijusioms valstybėms narėms bendro vertinimo etapu. Šis procesas padeda išvengti 
veiklos dubliavimosi atliekant vertinimą. Šiuo etapu visos susijusios valstybės narės turėtų 
susipažinti su visomis pateiktomis pastabomis. Nustatomas aiškesnis papildomų paaiškinimų, 
kurių prašoma ir kuriuos aptaria visos valstybės narės, tvarkaraštis. Ataskaitą rengianti 
valstybė narė turėtų parengti galutinę ataskaitos redakciją, atsižvelgdama į visas gautas 
pastabas.

Pakeitimas 102
Sajjad Karim
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Gavus papildomų paaiškinimų, susijusios 
valstybės narės ne vėliau kaip per dvi 
dienas iki ataskaitos pateikimo dienos 
perduoda bet kokias savo pastabas 
ataskaitą rengiančiai valstybei narei. 
Ataskaitą rengianti valstybė narė į šias 
pastabas tinkamai atsižvelgia galutinėje
ataskaitos redakcijoje. Laikotarpis, skirtas 
susijusioms valstybėms narėms ir
ataskaitą rengiančiai valstybei narei 
papildomų paaiškinimų bendram 
vertinimui ir konsolidavimui, yra ne 
trumpesnis kaip penkios dienos mažos 
intervencijos tyrimų atveju bei 10 dienų 
visų kitų tyrimų, kurie nėra mažos 
intervencijos tyrimai, atveju.

Or. en

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama apibrėžti vertinimo procesą taip, kad ataskaitą rengianti valstybė 
narė pradinio vertinimo ataskaitą galėtų parengti ir perduoti visoms susijusioms valstybėms 
narėms. Susijusios valstybės narės pateikia pastabas ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir 
kitoms susijusioms valstybėms narėms bendro vertinimo etapu. Šis procesas padeda išvengti 
veiklos dubliavimosi atliekant vertinimą. Šiuo etapu visos susijusios valstybės narės turėtų 
susipažinti su visomis pateiktomis pastabomis. Nustatomas aiškesnis papildomų paaiškinimų, 
kurių prašoma ir kuriuos aptaria visos valstybės narės, tvarkaraštis. Ataskaitą rengianti 
valstybė narė turėtų parengti galutinę ataskaitos redakciją, atsižvelgdama į visas gautas 
pastabas.

Pakeitimas 103
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Užsakovas gali savo iniciatyva keisti 7. Užsakovas gali savo iniciatyva keisti 
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paraiškos turinį tik nuo validacijos datos 
iki vertinimo datos ir tik jei yra tinkamai 
pagrįstų priežasčių. Šiuo atveju ataskaitą 
rengianti valstybė narė, atsižvelgdama į 
paraiškos turinio keitimo mastą, gali 
sustabdyti laikotarpį, nurodytą šio 
straipsnio 4 dalyje, ne ilgiau kaip 60 dienų.

paraiškos turinį tik nuo validacijos datos 
iki ataskaitos pateikimo dienos ir tik jei 
yra tinkamai pagrįstų priežasčių. Šiuo 
atveju ataskaitą rengianti valstybė narė, 
atsižvelgdama į paraiškos turinio keitimo 
mastą, gali sustabdyti laikotarpį, nurodytą 
šio straipsnio 4 dalyje, ne ilgiau kaip 60 
dienų.

Or. en

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama apibrėžti vertinimo procesą taip, kad ataskaitą rengianti valstybė 
narė pradinio vertinimo ataskaitą galėtų parengti ir perduoti visoms susijusioms valstybėms 
narėms. Susijusios valstybės narės pateikia pastabas ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir 
kitoms susijusioms valstybėms narėms bendro vertinimo etapu. Šis procesas padeda išvengti 
veiklos dubliavimosi atliekant vertinimą. Šiuo etapu visos susijusios valstybės narės turėtų 
susipažinti su visomis pateiktomis pastabomis. Nustatomas aiškesnis papildomų paaiškinimų, 
kurių prašoma ir kuriuos aptaria visos valstybės narės, tvarkaraštis. Ataskaitą rengianti 
valstybė narė turėtų parengti galutinę ataskaitos redakciją, atsižvelgdama į visas gautas 
pastabas.

Pakeitimas 104
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal 6 ir 12 konstatuojamąsias dalis etinius aspektus vertina susijusios valstybės narės. 
Nustatant, kad etinis vertinimas atliekamas tik siekiant patikrinti informuoto asmens sutikimo 
procedūrą, pažeidžiamas valstybių narių subsidiarumas ir pabloginama subjektų apsauga.
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Pakeitimas 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) atitiktį su etika susijusioms 
nacionalinės teisės aktų nuostatoms.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 106
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikalingi ilgesni terminai, kad susijusioms valstybėms narėms ir jų etikos komitetams būtų 
suteikta pakankamai laiko tinkamam vertinimui atlikti. Be to, jei susijusios valstybės narės 
laiku nepateikia savo nuomonės dėl paraiškos II dalies, didesnė reikšmė teikiama I dalies 
vertinimui (kurį atlieka ataskaitą rengianti valstybė narė), išskyrus susijusių valstybių narių 
galimybę atsisakyti suteikti leidimą atlikti klinikinį tyrimą jų teritorijoje II dalies analizės 
pagrindais (neatsižvelgiant į svarbius etinius aspektus).
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Pakeitimas 107
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas teikiamas vienu sprendimu per 
dešimt dienų nuo vertinimo dienos arba 
paskutinę 7 straipsnyje nurodytą vertinimo 
dieną, pasirenkant vėlesnę datą.

Pranešimas teikiamas vienu sprendimu, 
kuriame jau pateikta susijusio etikos 
komiteto nuomonė, per dešimt dienų nuo 
vertinimo dienos arba paskutinę 7 
straipsnyje nurodytą vertinimo dieną, 
pasirenkant vėlesnę datą.

Or. en

Pakeitimas 108
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Etikos komitetai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant, kad būtų atsižvelgta į savitas valstybių 
narių tradicijas ir aplinkybes. Tačiau neturėtų būti leidžiama, kad viena valstybė narė 
vadovautųsi etiniais aspektais, kliudydama kitoms susijusioms valstybėms narėms toliau 
atlikti klinikinį tyrimą.



AM\928242LT.doc 39/69 PE506.087v01-00

LT

Pakeitimas 109
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu susijusi valstybė narė nepranešė 
užsakovui apie savo sprendimą per 1 dalyje 
nurodytus laikotarpius, I dalies vertinimo 
ataskaitos išvada laikoma susijusios 
valstybės narės sprendimu dėl paraiškos 
leidimui atlikti klinikinį tyrimą gauti, jei 
toks tyrimas laikomas mažos intervencijos 
klinikiniu tyrimu pagal 5 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Tylus pritarimas klinikiniams tyrimams pagal šią dalį (remiantis tik paraiškos vertinimo 
ataskaitos I dalimi) reiškia didesnę riziką tiriamiesiems asmenims, todėl turėtų būti taikomas 
tik mažos intervencijos klinikiniams tyrimams.

Pakeitimas 110
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Taikant šį straipsnį, susijusios valstybės 
narės neprašo užsakovo papildomų 
paaiškinimų po vertinimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teksto aiškumo, valstybės narės vis dar gali prašyti paaiškinimų iš užsakovo 
vėlesniais etapais, remdamosi, pvz., stebėsenos pareigomis.
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Pakeitimas 111
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Vertinime atsižvelgiama į 
nepriklausomo etikos komiteto nuomonę.

Or. es

Pakeitimas 113
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 114
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Po pranešimo apie sprendimą dėl vertinimo 
ataskaitos I dalies aspektų užsakovas prašo
suteikti leidimą, susijusį tik su vertinimo 
ataskaitos II dalies aspektais. Šiuo atveju 
paraiška turi būti vertinama remiantis 7 
straipsniu ir susijusi valstybė narė apie 
savo sprendimą dėl vertinimo ataskaitos II 
dalies praneša pagal 8 straipsnį. Jei 
nesuteikiamas patvirtinimas bet kuriai iš 
paraiškos dokumentų bylos I ir II dalių, 
tai reiškia, kad atsisakoma suteikti 
leidimą atlikti klinikinį tyrimą.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo tekste paraiškos dokumentų bylos II dalis yra neprivaloma, nes užsakovas „gali 
kreiptis“ (arba nesikreipti) dėl leidimo suteikimo pagal II dalį. Jei užsakovas nusprendžia 
nesikreipti, sprendimas priimamas remiantis tik I dalies analize. Tokiu atveju į vertinimą būtų 
neįtraukti svarbūs etiniai aspektai, kurie aptariami II dalyje, ir tai nepriimtina.. Nuostata 
pridedama siekiant teisinio aiškumo.

Pakeitimas 115
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šiame skyriuje nustatoma užsakovo
galimybė pateikti paraišką bet kuriai 
susijusiai valstybei narei po atsisakymo 

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

leidimą arba paraiškos atsiėmimo. Ta 
paraiška laikoma pakartotinai pateikta
paraiška. Prie jos turi būti pridėta 
ankstesnė vertinimo ataskaita, susijusios 
valstybės narės motyvai ir nurodyti 
pokyčiai ar priežastys, kuriais 
grindžiamas pakartotinis paraiškos 
dokumentų pateikimas.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymu, tai leistų užsakovams pasirinkti jiems geriausiai tinkančias ir 
palankiausias valstybes nares, ypač tais atvejais, kai mokslinis klinikinio tyrimo pagrindimas 
buvo laikomas abejotinu valstybėse narėse, kurios buvo įtrauktos į pradinę paraišką. Būtina 
prie pakartotinai pateikiamos paraiškos pridėti reikiamus duomenis, nes taip galima išvengti
nereikalingos biurokratinės naštos ir darbo dubliavimosi.

Pakeitimas 116
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Užsakovai turėtų turėti teisę išplėsti tarptautinio klinikinio tyrimo vykdymą papildomoje 
valstybėje narėje, kai bet kuri iš susijusių valstybių narių priima sprendimą dėl leidimo 
suteikimo pirmuoju etapu. Tai pagerintų tokių klinikinių tyrimų vykdymą.

Pakeitimas 117
Paul Rübig
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) jei tai mažos intervencijos klinikiniai 
tyrimai – per 10 dienų nuo paraiškos 
pateikimo dienos, nurodytos 1 dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Laikotarpis, skirtas papildomoms valstybėms narėms kelti klausimus, turėtų būti suderintas su 
pradine procedūra siekiant užtikrinti veiksmingą naujos valstybės narės įtraukimą. Laiko 
tarpas nuo paraiškos pateikimo iki sprendimo priėmimo turi būti nustatytas konkurenciniu 
pagrindu.

Pakeitimas 118
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 119
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jei tai bet kuris klinikinis tyrimas su 
pažangiosios terapijos tiriamuoju vaistu –
per 40 dienų nuo paraiškos pateikimo 

(c) jei tai bet kuris klinikinis tyrimas su 
pažangiosios terapijos tiriamuoju vaistu –
per 30 dienų nuo paraiškos pateikimo 
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dienos, nurodytos 1 dalyje. dienos, nurodytos 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Laikotarpis, skirtas papildomoms valstybėms narėms kelti klausimus, turėtų būti suderintas su 
pradine procedūra siekiant užtikrinti veiksmingą naujos valstybės narės įtraukimą. Laiko 
tarpas nuo paraiškos pateikimo iki sprendimo priėmimo turi būti nustatytas konkurenciniu 
pagrindu.

Pakeitimas 120
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) etikos komitetas atsisako patvirtinti 
klinikinio tyrimo vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 121
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nuo paraiškos pateikimo dienos, 
nurodytos 1 dalyje, ir pasibaigus 
atitinkamam laikotarpiui, nurodytam šio 
straipsnio 3 dalyje, papildoma susijusi 
valstybė narė gali perduoti ataskaitą 
rengiančiai valstybei narei visus motyvus, 
susijusius su paraiška.

5. Nuo paraiškos pateikimo dienos, 
nurodytos 1 dalyje, per laikotarpį, 
nurodytą šio straipsnio 3 dalyje, papildoma 
susijusi valstybė narė gali perduoti 
ataskaitą rengiančiai valstybei narei visus 
motyvus, susijusius su paraiškos I dalimi.

Or. en
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Pakeitimas 122
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Ataskaitą rengianti valstybė narė (ir tik ji) 
gali laikotarpiu nuo 1 dalyje nurodytos 
paraiškos pateikimo datos iki 3 dalyje 
nurodyto atitinkamo laikotarpio pabaigos
prašyti užsakovo papildomų paaiškinimų 
dėl vertinimo ataskaitos I dalies, 
atsižvelgdama į aplinkybes, nurodytas šio 
straipsnio 5 dalyje.

Ataskaitą rengianti valstybė narė (ir tik ji) 
gali per šio straipsnio 5 dalyje nurodytus 
laikotarpius prašyti užsakovo papildomų 
paaiškinimų dėl vertinimo ataskaitos I 
dalies.

Or. en

Pakeitimas 123
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kyla grėsmė, kad dėl nustatytų pernelyg trumpų terminų valstybės narės negalės nuodugniai 
peržiūrėti vertinimo bylos. Pvz., reikalingas išsamus ir nuodugnus mokslinio tyrimo protokolo 
vertinimas tam, kad klinikinis tyrimas būtų pripažintas „mažos intervencijos“ klinikiniu 
tyrimu.

Pakeitimas 124
António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekviena susijusi valstybė narė turi 
pranešti užsakovui per ES portalą apie tai, 
ar leidžiama daryti esminį pakeitimą, ar jį 
leidžiama daryti tam tikromis sąlygomis, ar 
leidimas nesuteikiamas.

Kiekviena susijusi valstybė narė turi 
pranešti užsakovui per ES portalą apie tai, 
ar leidžiama daryti esminį pakeitimą, ar jį 
leidžiama daryti tam tikromis sąlygomis, ar 
leidimas nesuteikiamas. Pranešimas 
pateikiamas vienu sprendimu, kuriame 
jau pateikta susijusio etikos komiteto 
nuomonė, per penkiolika dienų nuo 
vertinimo datos.

Or. en

Pakeitimas 125
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) etikos komitetas atsisako patvirtinti 
klinikinio tyrimo vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 126
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas teikiamas vienu sprendimu per 
dešimt dienų nuo validacijos datos.

Pranešimas pateikiamas vienu sprendimu,
kuriame jau pateikta susijusio etikos 
komiteto nuomonė, per penkiolika dienų 
nuo validacijos datos.
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Or. en

Pakeitimas 127
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Jeigu susijusi valstybė narė nepranešė 
užsakovui apie savo sprendimą per 
laikotarpius, nustatytus 5 ir 6 dalyse, 
esminis pakeitimas laikomas leidžiamu, jei 
toks tyrimas yra mažos intervencijos 
klinikinis tyrimas pagal 5 straipsnio 2 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

Tylus pritarimas esminiams klinikinio tyrimo pakeitimams pagal šią dalį reiškia didesnę 
riziką tiriamiesiems asmenims, todėl turėtų būti taikomas tik mažos intervencijos klinikiniams 
tyrimams.

Pakeitimas 128
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekviena susijusi valstybė narė jos 
teritorijoje įvertina su esminiu pakeitimu 
susijusius aspektus, nagrinėjamus 
vertinimo ataskaitos II dalyje, per 
penkiolika dienų nuo validacijos datos 7 
straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en
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Pakeitimas 129
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 130
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) etikos komitetas atsisako patvirtinti 
klinikinio tyrimo vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 131
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu susijusi valstybė narė nepranešė 
užsakovui apie savo sprendimą per 1 dalyje 
nurodytus laikotarpius, išvada dėl 
vertinimo ataskaitos I dalyje nagrinėjamų 
aspektų esminio pakeitimo laikoma 
susijusios valstybės narės sprendimu dėl 
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paraiškos leisti padaryti esminį pakeitimą. paraiškos leisti padaryti esminį pakeitimą, 
jei toks tyrimas ir toliau laikomas mažos 
intervencijos klinikiniu tyrimu pagal 5 
straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Tylus pritarimas esminiams klinikinio tyrimo pakeitimams pagal šią dalį reiškia didesnę 
riziką tiriamiesiems asmenims, todėl turėtų būti taikomas tik mažos intervencijos klinikiniams 
tyrimams.

Pakeitimas 132
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klinikinių tyrimų duomenys, pateikiami 
kaip Bendrojo techninio dokumento dalis 
pateikiant paraišką dėl rinkodaros 
leidimo, turi būti gauti iš registruotų 
klinikinių tyrimų, kurie atitinka šio 
reglamento nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 133
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 85 
straipsnį siekiant iš dalies keisti I ir II 
priedus, kad būtų galima juos suderinti su 
technikos pažanga arba atsižvelgti į 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 85 
straipsnį siekiant papildyti I ir II priedus, 
kad būtų galima juos suderinti su technikos 
pažanga arba atsižvelgti į pasaulinės 
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pasaulinės reguliavimo sistemos pokyčius. reguliavimo sistemos pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama skaidrumo.

Pakeitimas 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
27a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a straipsnis
Galimybė visuomenei susipažinti su 
klinikinių eksperimentinių tyrimų 
ataskaitomis 
Visuomenei suteikiama galimybė laisvai ir 
lengvai susipažinti su klinikinių tyrimų 
duomenimis, saugomais Agentūros
duomenų bazėje, ir ypač su klinikinių 
eksperimentinių tyrimų ataskaitomis. Šiuo 
tikslu pateikiamas saitas į klinikinių 
eksperimentinių tyrimų ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 135
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai duomenų subjektas turi duoti savo 
sutikimą atlikti klinikinį tyrimą, jam 
turėtų būti suteikta galimybė duoti bendrą 
sutikimą gydymo įstaigai, pasibaigus 
klinikinio tyrimo vykdymui, naudoti 
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jo (jos) duomenis istoriniais, statistiniais 
ar mokslinio tyrimo tikslais ir bet kuriuo 
metu jį atšauti;

Or. en

Pagrindimas

Kai pacientas įtraukiamas į klinikinį tyrimą, jo prašoma pasirašyti blanką, kurs jis (ji) duoda 
informuoto asmens sutikimą tik tyrimo vykdymo laikotarpiu ir atsižvelgiant į tyrimo taikymo 
apimtį. Pasibaigus tyrimui, gauti duomenys toliau negali būti naudojami, net mokslinio 
tyrimo tikslais, išskyrus atvejus, kai mokslinių tyrimų įstaiga gauna papildomus sutikimus. 
Suteikiant pradinį sutikimą, pacientui turėtų būti suteikta galimybė duoti bendrą sutikimą, 
pagal kurį jo (jos) duomenys gydymo įstaigos prašymu galėtų būti naudojami tolesniems 
tyrimams. 

Pakeitimas 136
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai duomenų subjektas turi duoti 
sutikimą atlikti klinikinį tyrimą, jis turėtų 
turėti galimybę duoti bendrą sutikimą 
gydymo įstaigoms naudoti duomenis 
istoriniais, statistiniais arba mokslinio 
tyrimo tikslais ir bet kuriuo metu tokį 
sutikimą atšaukti.

Or. en

Pakeitimas 137
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informuoto asmens sutikimas yra 
rašytinis sutikimas, su nurodyta data, 

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

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

Or. ro

Pakeitimas 138
António Fernando Correia de Campos

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 
jos teisę atšaukti jo ar jos duotą informuoto 
asmens sutikimą.

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, kurią 
gydytojas privalo žodžiu paaiškinti 
tiriamajam asmeniui. Tiriamasis asmuo 
informuojamas apie jo ar jos teisę atšaukti 
jo ar jos duotą informuoto asmens 
sutikimą.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujamasi etiniais principais.
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Pakeitimas 139
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) etikos komitetas, remdamasis 
tiriamosiomis žiniomis apie konkrečią 
ligą, pasirašė mokslinio tyrimo protokolą;

Or. en

Pakeitimas 140
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) etikos komitetas, atlikęs pediatrinę 
ekspertizę arba po konsultacijų klinikinių, 
etinių ir psichologinių problemų 
klausimais pediatrijos srityje, pasirašė 
mokslinio tyrimo protokolą;

Or. en

Pakeitimas 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Per vienus metus nuo klinikinio tyrimo 
pabaigos arba nutraukus bandymus su 
vaistais užsakovas pateikia ES duomenų 
bazei klinikinio tyrimo teigiamų ir (arba) 
neigiamų rezultatų santrauką, nurodytą 
IIIa priede. Kol rezultatų santrauka nebus 
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paskelbta pagal šio straipsnio nuostatas, 
tik susijusios valstybės narės 
kompetentingos valdžios institucijos galės 
susipažinti su šia santrauka.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti išsamiau aprašytas klinikinių tyrimų rezultatų santraukos turinys. Todėl siūloma 
įtraukti naują priedą, kuriame būtų išdėstytas pateikiamos santraukos turinys. Be to, turėtų 
būti patikslinta, kad turi būti skelbiami ir teigiami, ir neigiami rezultatai.

Pakeitimas 142
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Per vienus metus nuo klinikinio tyrimo 
pabaigos ar klinikinio tyrimo nutraukimo 
užsakovas pateikia ES duomenų bazei 
išsamią klinikinio tyrimo teigiamų ir 
neigiamų rezultatų santrauką. Išsamioje 
santraukoje turi būti aiškiai ir 
nedviprasmiškai aprašyti tyrimo atlikimo 
metodai ir procedūra, taip pat pateikti 
pradiniai duomenys ir anoniminiais 
paversti paciento duomenys.

Or. en

Pagrindimas

Klinikinio tyrimo santraukos turinys pradiniame Komisijos pasiūlyme nėra aiškiai apibrėžtas, 
todėl kyla pavojus, kad nebus pateikta pakankamai informacijos ar naudingų duomenų.

Pakeitimas 143
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Per vienus metus nuo klinikinio tyrimo 
pabaigos užsakovas pateikia ES duomenų 
bazei klinikinio tyrimo rezultatų santrauką, 
klinikinio eksperimentinio tyrimo 
ataskaitą ir išsamų duomenų apie 
klinikinį tyrimą rinkinį. Ši informacija 
turi būti viešai prieinama per ES 
duomenų bazę.

Or. en

Pagrindimas

Neatskleidžiant klinikinių tyrimų rezultatų neapdorotų klinikinio tyrimo duomenų forma ir 
klinikinių eksperimentinių tyrimų ataskaitose kenkiama mokslinėms žinioms ir atsiranda 
tendencingos publikacijos (neigiamos išvados neskelbiamos), o tai netinkamai atspindi 
medicinos veiksmingumą ir neišvengiama nereikalingos veiklos dubliavimo atliekant 
klinikinius tyrimus. Klinikinių eksperimentinių tyrimų ataskaitos jau pridedamos prie 
klinikinių tyrimų ir nėra papildoma administracinė našta. Klinikinių eksperimentinių tyrimų 
ataskaitose nėra pateikiami paciento asmens duomenys (paversti anoniminiais) ir komerciniu 
požiūriu konfidenciali informacija.

Pakeitimas 144
Marisa Matias, Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Per vienus metus nuo klinikinio tyrimo 
pabaigos užsakovas pateikia ES duomenų 
bazei klinikinio tyrimo rezultatų santrauką, 
neatsižvelgiant į tai, ar rezultatai yra 
teigiami, neigiami ar negalutiniai.

Or. en

Pakeitimas 145
António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant apsaugoti asmens duomenis ir 
komerciniu požiūriu konfidencialią 
informaciją ir remiantis 78 straipsnio 3 
dalies nuostatomis, klinikinio tyrimo 
rezultatų santrauka, jei klinikinis tyrimas 
buvo skirtas naudoti rinkodaros leidimui 
gauti, turi būti viešai skelbiama per 30 
dienų nuo rinkodaros leidimo išdavimo 
datos arba per vienus metus nuo 
klinikinio tyrimo pabaigos tuo atveju, kai 
bandymai su vaistais nutraukiami.

Or. en

Pagrindimas

Visų klinikinių tyrimų rezultatai turėtų būti laiku skelbiami. Toks rezultatų skelbimas turėtų 
sudaryti sąlygas pateikti informaciją visuomenei, pacientams ir mokslo darbuotojams dėl 
klinikinio tyrimo išvadų, nekenkiant Europos medicininių mokslinių tyrimų 
konkurencingumui. Šių rezultatų skelbimas svarbus siekiant išvengti nesąžiningos 
konkurencijos, kuri pakenktų Europos medicininių mokslinių tyrimų konkurencingumui.
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Pakeitimas 147
António Fernando Correia de Campos

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 po laikino tyrimo nutraukimo ES 
duomenų bazei pateikiami ir viešai 
paskelbiami net ir neišsamūs klinikinio 
tyrimo rezultatai.

Or. en

Pagrindimas

Būtina išvengti begalinių laikinų sustabdymų siekiant išvengti, de facto, viešo rezultatų 
paskelbimo.

Pakeitimas 148
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus pagal 
85 straipsnį siekiant iš dalies keisti 
IIIa priedą, kad būtų galima juos 
suderinti su mokslo pažanga arba 
atsižvelgti į pasaulinės reguliavimo 
sistemos pokyčius.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia lankstumo, siekiant suderinti rezultatų santraukos turinį su mokslo pažanga arba 
atsižvelgti į pasaulinės reguliavimo sistemos pokyčius.

Pakeitimas 149
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tyrėjas nedelsdamas praneša apie 
sunkius padarinius sukėlusius 
nepageidaujamus reiškinius užsakovui, 
išskyrus atvejus, kai protokole numatyta 
tam tikrų nepageidaujamų reiškinių, o 
atskaitomybės nereikalaujama. Tyrėjas 
registruoja visus sunkius padarinius 
sukėlusius nepageidaujamus reiškinius. Jei 
būtina, tyrėjas turi pateikti tolesnių 
veiksmų ataskaitą užsakovui.

2. Tyrėjas nedelsdamas praneša apie 
sunkius padarinius sukėlusius 
nepageidaujamus reiškinius užsakovui, 
Agentūrai ir susijusių valstybių narių 
kompetentingoms valdžios institucijoms, 
išskyrus atvejus, kai protokole numatyta 
tam tikrų nepageidaujamų reiškinių, o 
atskaitomybės nereikalaujama. Tyrėjas 
registruoja visus sunkius padarinius 
sukėlusius nepageidaujamus reiškinius. Jei 
būtina, tyrėjas turi pateikti tolesnių 
veiksmų ataskaitą užsakovui.

Or. en

Pagrindimas

Tyrėjas turėtų pranešti apie sunkius nepageidaujamus reiškinius susijusioms valstybėms 
narėms, kad būtų išvengta nepagrįsto vėlavimo priimant sprendimus, visų pirma tais atvejais, 
kai būtina imtis neatidėliotinų saugumo priemonių, pvz., nutraukti tyrimą anksčiau.

Pakeitimas 150
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visa klinikinių tyrimų informacija 
registruojama, apdorojama, tvarkoma ir 

1. Visa klinikinių tyrimų informacija 
registruojama, apdorojama, tvarkoma ir 
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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.

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, 
viešai ir lengvai surandama forma 
internete skelbiant klinikinių 
eksperimentinių tyrimų ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

Iš mokslinių tyrimų įrodymų matyti, kad neįtraukus klinikinio eksperimentinio tyrimo 
ataskaitų į sisteminę apžvalgą gaunama neišsami įrodymų bazė ir gali būti padarytos šališkos 
išvados apie intervencijos poveikį.

Pakeitimas 151
António Fernando Correia de Campos

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 bent dvidešimt metų nuo 
klinikinio tyrimo pabaigos paskelbimo, 
išskyrus atvejus, kai kituose Sąjungos 
teisės aktuose reikalaujama suteikti 
archyvavimui ilgesnį laikotarpį. Tačiau 
medicininiai tiriamųjų asmenų dokumentai 
archyvuojami pagal nacionalinės teisės 
aktus.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikros ilgalaikės neigiamos reakcijos į vaistus, pvz., vėžys arba teratogeniškumas, 
išaiškėja tik praėjus daugeliui vaisto vartojimo metų, kartais netgi pasikeitus visai pacientų 
kartai.
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Pakeitimas 152
Michèle Rivasi

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.

Klinikinio tyrimo pagrindinė byla 
saugoma archyve bent 50 metų nuo 
klinikinio tyrimo pabaigos, o visa 
informacija, kuri laikoma archyve 
elektroniniu formatu, turi būti saugoma 
neapibrėžtą laikotarpį su sąlyga, kad bet 
kokie elektroniniu formatu pateikti 
asmens duomenys po 50 metų yra 
ištrinami.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikros ilgalaikės neigiamos reakcijos į vaistus, pvz., vėžys arba teratogeniškumas, 
išaiškėja tik praėjus ištisiems vaisto vartojimo dešimtmečiams, kartais netgi pasikeitus visai 
pacientų kartai, pvz., dietilisbestrolio (DES) tragedija šeštajame ir aštuntajame praeito 
amžiaus dešimtmečiais.

Pakeitimas 153
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama teisinio tikrumo.

Pakeitimas 154
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės turi numatyti nacionalinį 
žalos atlyginimo mechanizmą žalai 
kompensuoti, kaip nurodyta 72 straipsnyje. 
Jis finansuojamas iš rinkliavų, 
nenaudojant viešųjų lėšų.

Or. en

Pakeitimas 155
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 156
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nacionalinio žalos atlyginimo 
mechanizmo naudojimas grindžiamas
rinkliava, skaičiuojama pelno nesiekimo 
principu, atsižvelgiant į klinikinio tyrimo 
keliamą riziką, galimą žalą ir žalos 
tikimybę, taip pat ankstesnius užsakovo 
vykdytos veiklos saugumo rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 157
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 ES duomenų bazėje saugomi duomenys ir 
informacija, pateikti pagal šį reglamentą.

Galimybė visuomenei susipažinti su 
išsamia neapdorotų klinikinio tyrimo 
duomenų santrauka labai svarbi siekiant 
apsaugoti visuomenės sveikatą. ES 
duomenų bazėje saugomi duomenys ir 
informacija, pateikti pagal šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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 

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

klinikinių tyrimų paieškai. Taip pat 
sudaroma galimybė užsakovams pateikti 
nuorodą į anksčiau pateiktas paraiškas dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą arba 
padaryti esminį pakeitimą. Viešai 
prieinama informacija, pateikiama 
duomenų bazėje, turi padėti apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir skatinti 
inovacinius gebėjimus Europos 
medicininių mokslinių tyrimų srityje, 
kartu pripažįstant teisėtus ekonominius 
užsakovų interesus.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų bazė turėtų padėti siekti šio reglamento tikslų apsaugoti visuomenės sveikatą, 
didinti Europos medicininių mokslinių tyrimų konkurencingumą ir skatinti gebėjimus šioje 
srityje.

Pakeitimas 159
Kent Johansson

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 dalies joje esančių 
duomenų ir informacijos konfidencialumas 
yra pagrįstas dėl vienos iš šių priežasčių:

Or. en

Pagrindimas

Nepagrįsta tai, kad visi klinikinių tyrimų duomenys turėtų būti konfidencialūs. Be to, 
užtikrinama galimybė susipažinti su duomenimis pagal jau nustatytas taisykles, susijusias su 
galimybe susipažinti ES institucijų dokumentais.
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Pakeitimas 160
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– apsaugoti asmens duomenis pagal 
galiojančius Sąjungos teisės aktus;

Or. ro

Pakeitimas 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– apsaugoti komerciniu požiūriu 
konfidencialią informaciją;

– apsaugoti komerciniu požiūriu 
konfidencialią informaciją; ypač tuo 
atveju, kai ji susijusi su klinikiniais 
tyrimais, kurių rezultatai skirti naudoti 
rinkodaros leidimo paraiškose dėl 
indikacijų, kurios dar nėra patvirtintos;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų bazėje neturėtų būti ribojama galimybė įgyti apsaugą, susijusią su intelektine ar 
pramonine nuosavybe, ir neturėtų būti draudžiama užsakovui pasinaudoti savo tyrimo 
rezultatais.

Pakeitimas 162
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komerciniu požiūriu konfidenciali 
informacija apibrėžiama remiantis 
Europos vaistų agentūros (angl. EMA) 
rekomendacijomis ir ji neturi būti 
reikšmingesnė už visuomenės sveikatos 
tyrimų interesus.

Or. en

Pakeitimas 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrinta, kad šiuo reglamentu būtų saugoma pridėtinė vertė ir Europos mokslo 
darbuotojų tiriamosios žinios, taip pat jų teisėti interesai, kad būtų gaunama naudos iš 
investavimo į klinikinius tyrimus rezultatų.

Pakeitimas 164
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jokie tiriamųjų asmenų asmens 5. Jokie tiriamųjų asmenų asmens 
duomenys neturi būti viešai prieinami ir 
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duomenys neturi būti viešai prieinami. tokie duomenys turi būti saugomi pagal 
galiojančius Sąjungos teisės aktus.

Or. ro

Pakeitimas 165
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punkto 6 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ar klinikiniu tyrimu gerokai prisidedama 
prie fiziologinės ir patologinės būklės, 
apie kurią trūksta duomenų, ypač retųjų 
ir labai retų ligų atveju, supratimo.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis retųjų ir labai retų ligų dar nėra tinkamai nustatytos ar yra tik iš dalies 
išsiaiškintos. Klinikiniuose tyrimuose, į kuriuos įtraukiami su tokiomis ligomis sergantys 
pacientai, žinios apie šias ligas gali būti labai pagerintos, atlikus gautų duomenų vertinimą. 
Ataskaitą rengianti valstybė narė privalo turėti žinių apie tokių tyrimų pridėtinę vertę.

Pakeitimas 166
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 dalies 4 punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pateikto pakeitimo loginis pagrindas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suprasti ir paaiškinti klinikinio tyrimo rezultatus.
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Pakeitimas 167
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Užsakovas saugo išsamius įrašus apie 
visus nepageidaujamus reiškinius, apie 
kuriuos jam pranešė tyrėjas (-ai), ir 
registruoja juos ES portale.

Or. en

Pakeitimas 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
III a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

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


