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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Direktyvos 2001/20/EB patvirtinimas žymi svarbų etapą kuriant klinikinių tyrimų atlikimo 
standartus tiek Europos Sąjungoje, tiek ir tarptautiniu lygmeniu. 

Vis dėl to keliose valstybėse narėse dėl šios direktyvos tapo sudėtinga palengvinti klinikinius 
tyrimus, todėl reikia ją suderinti ir kruopščiai įvertinti esamą teisinę sistemą. Nepaprastai 
svarbu, kad būtų laikomasi ankstesnėje direktyvoje nustatytų aukštų standartų ir kad jie 
nebūtų prarasti stengiantis supaprastinti procedūras visose valstybėse narėse. 

Nuomonės referentė savo nuomonėje pristato kelis pakeitimus, skirtus užtikrinti, kad 
Sąjungoje būtų laikomasi aukštų pacientų priežiūros ir gydymo standartų, ir paskatinti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas leidžiant viešai pasiekti duomenis, pateiktus išsamiose 
klinikinių tyrimų ataskaitose. Atsižvelgiant į esamą ekonomikos krizę, negalima švaistyti 
pinigų neveiksmingiems vaistams, o visuomenė turi sugebėti priimti informacija pagrįstus 
sprendimus dėl savo sveikatos. 

Nuomonės referentė laikosi nuomonės, kad naujos apibrėžtys, įskaitant naujas klinikinio 
tyrimo, klinikinio eksperimentinio tyrimo ir mažos intervencijos klinikinių bandymų, kaip 
nustatyta 2 straipsnyje, yra bereikalingai sudėtingos ir gali būti netinkamai aiškinamos. Vietoj 
to reikėtų laikytis paprasto principo: „stebėjimai“ patenka į „tyrimų“ kategoriją, o 
„intervencijos“ – į „bandymų“ kategoriją. Be tokių pakeitimų dabartinis tekstas, kartu su 
numatytąja „neintervencinio tyrimo“ apibrėžtimi, leistų atlikti „klinikinius eksperimentinius 
tyrimus“ (kurie nepatenka į klinikinių tyrimų apibrėžtį) iš anksto negavus pacientų sutikimo. 
Tuo pačiu pagrindu pateikti ir kiti pasiūlymai dėl naujų apibrėžčių. 

Nuomonės referentė baiminasi, kad dabartiniame pasiūlyme susilpnintas esamas etikos 
komitetų vaidmuo, nesuteikiant tinkamo teisinio pagrindo atitinkamai nepriklausomai 
vertinimo institucijai. Europos Sąjunga turi rodyti deramą pagarbą žmogaus teisėms, pacientų 
saugai ir etiškumui, todėl reglamente reikia grąžinti nuostatą dėl nepriklausomų etikos 
komitetų. 

28 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „tiriamųjų asmenų teisės, sauga ir gerovė yra svarbesni 
už mokslo ir visuomenės interesus“. Šiems tikslams pasiekti būtina, kad valstybių narių 
leidimo išdavimas priklausytų nuo tarpdisciplininio ir nepriklausomo etikos komiteto, kuris 
būtų atsakingas pagal tų valstybių nacionalinius teisės aktus. 

Klinikinių tyrimų duomenys yra moksliniai duomenys, gauti iš visuomenės dalyvavimo ir 
turintys jai svarbų poveikį. Todėl visų pirma jie priklauso visuomenei. Taip pat reikia 
prisiminti, kad greita ir gerai stebima galimybė susipažinti su klinikinių tyrimų rezultatais turi 
savo etinį aspektą, nes pacientams suteikiama galimybė greitai ir tiesiogiai susipažinti su 
naujausiais farmacijos laimėjimais. 

Jei duomenys taip ir nepaviešinami, trukdoma mokslui ir sumenksta socialinė mokslinių 
tyrimų vertė. Todėl nuomonės referentė ragina aiškiai reglamente nustatyti, jog Sąjungos 
piliečiai turi teisę į klinikinę informaciją apie medicinos produktus, kad galėtų priimti 
informacija pagrįstus sprendimus dėl savo sveikatos. 
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Nuomonės referentė ragina, kad ES duomenų bazėje saugoma klinikinė informacija būtų 
įrašyta klinikinio eksperimentinio tyrimo ataskaitos pavidalu. Iki šiol gauta patirtis rodo, kad 
neužtenka pateikti santraukos pacientų teisėms ir interesams apsaugoti. Neatskleidžiant 
išsamių klinikinių tyrimų rezultatų kenkiama mokslinėms žinioms ir atsiranda tendencingos 
publikacijos (kuomet neigiamos išvados nepaskelbiamos), taigi sudaromas neteisingas įspūdis 
apie medicinos veiksmingumą. Pavyzdžiui, dėl tendencingų publikacijų vaikams ir 
paaugliams buvo plačiai skiriamas antidepresantas paroksetinas, nors jis buvo mažai 
veiksmingas, ir, dar blogiau, nebuvo atsižvelgiama į tai, kad ši amžiaus grupė pasižymi 
didesne savižudybių rizika.

Didesniam skaidrumui užtikrinti nuomonės referentė ragina pagrindinę klinikinių tyrimų bylą 
archyvuose saugoti ne siūlomus penkerius metus, o neribotą laiką. 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, 
todėl svarbu užtikrinti pagrindinės bylos išsaugojimą neribotą laiką. 

SIŪLOMI PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) esama klinikinių tyrimų apibrėžtis, 
nurodyta 2001 m. balandžio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su geros 
klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant 
žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, 
turėtų būti patikslinta. Šiuo tikslu 
klinikinio tyrimo sąvoka turėtų būti 
tiksliau apibrėžta nustatant platesnę 
sąvoką – „klinikinis eksperimentinis 
tyrimas“, kurio viena kategorijų yra 
klinikinis tyrimas. Ta kategorija turėtų 
būti apibrėžta pagal konkrečius kriterijus. 
Laikantis šio požiūrio tinkamai 
atsižvelgiama į tarptautines 
rekomendacijas ir tai atitinka ES teisės 
aktus, reglamentuojančius vaistus, kurie 
grindžiami „klinikinių tyrimų“ ir 

(3) esamos klinikinių tyrimų apibrėžties, 
nurodytos 2001 m. balandžio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su geros 
klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant 
žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, 
keisti nereikia, taip pat reikia palikti 
daugelį kitų ankstesnės Direktyvos 
apibrėžčių.
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„neintervencinių tyrimų dichotomija“;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) susijusios valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti vertindamos paraišką dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą;

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) procedūra turėtų būti lanksti ir 
veiksminga, siekiant išvengti 
administracinio pobūdžio delsimo pradėti 
klinikinį tyrimą, nepažeidžiant pacientų 
saugos ir nekenkiant visuomenės 
sveikatai.

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) paraiškos leisti atlikti klinikinius (8) paraiškos leisti atlikti klinikinius 
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tyrimus dokumentų vertinimo terminai 
turėtų būti pakankamai ilgi, kad būtų 
galima įvertinti bylą, kartu užtikrinant 
greitą prieigą prie naujų, inovacinių 
gydymo būdų ir tai, kad Europos Sąjunga 
tebėra patraukli klinikiniams tyrimams 
atlikti. Atsižvelgiant į tai, Direktyvoje 
2001/20/EB buvo numatyta tylaus 
pritarimo leidimo suteikimo koncepcija. Ši 
sąvoka turėtų būti išlaikyta siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi terminų. 
Įvykus visuomenės sveikatos krizei, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
sklandžiai įvertinti leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą paraišką ir spręsti dėl leidimo 
suteikimo. Todėl nereikėtų nustatyti 
minimalių paraiškos patvirtinimo terminų;

tyrimus dokumentų vertinimo terminai 
turėtų būti pakankamai ilgi, kad būtų 
galima įvertinti bylą, kartu užtikrinant 
greitą prieigą prie naujų, inovacinių 
gydymo būdų ir tai, kad Europos Sąjunga 
tebėra patraukli klinikiniams tyrimams 
atlikti. Atsižvelgiant į tai, Direktyvoje 
2001/20/EB buvo numatyta abejonių 
nekeliančio leidimo suteikimo koncepcija, 
jei etikos komitetas balsuota už ir per 
nustatytą laikotarpį kompetentinga 
institucija nepateikė prieštaravimo. Ši 
sąvoka turėtų būti išlaikyta siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi terminų. 
Įvykus visuomenės sveikatos krizei, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
sklandžiai įvertinti leidimo atlikti klinikinį 
tyrimą paraišką ir spręsti dėl leidimo 
suteikimo. Visuomenės sveikatos krizės 
atveju nereikėtų nustatyti minimalių 
paraiškos patvirtinimo terminų.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų tiksliau remtis Direktyva 2001/20/EB. Pagal šią direktyvą, leidimas turi nekelti 
abejonių, t. y. jei etikos komitetas balsavo už klinikinius tyrimus, o kompetentinga institucija 
per nustatytą laikotarpį nepateikė prieštaravimo. Tačiau išskirtiniais atvejais, kai iškyla ypač 
sudėtingos problemos, turėtų būti pateikiamas oficialus rašytinis leidimas. Turėtų būti 
aiškiau, kad paskutinis šios dalies sakinys reiškia tik visuomenės sveikatos krizės atvejus.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) rizika tiriamam asmeniui klinikinio 
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 

Išbraukta.
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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;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(52) duomenų bazėje turėtų būti pateikta 
visa svarbi informacija dėl klinikinio 
tyrimo, įskaitant klinikinio tyrimo 
ataskaitą, kurioje būtų statistinės analizės 
planas ir protokolo informacija bei 
neapdoroti duomenys, ir visa tai turėtų 
būti lengvai surandamos formos. Visi 
klinikiniame tyrime dalyvaujančių 
asmenų asmens duomenys duomenų 
bazėje turėtų būti paversti anoniminiais ir 
informacija turėtų būti prieinama viešai, 
pagal konkrečius 2001 m. gegužės 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos dokumentais1 reikalavimus ir 
atsižvelgiant į teisę susipažinti su 
dokumentais, kuri nustatyta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
42 straipsnyje.
____________
1 OL L 145, 2001 5 31, p. 43
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Or. en

Pagrindimas

Neatskleidžiant išsamių klinikinių bandymų rezultatų klinikinių eksperimentinių tyrimų 
ataskaitose kenkiama mokslinės žinioms ir atsiranda tendencingos publikacijos (neigiamos 
išvados nepaskelbiamos), o tai savo ruožtu netinkamai atspindi medicinos veiksmingumą. 
Pavyzdžiui, dėl tendencingų publikacijų vaikams ir paaugliams buvo plačiai skiriamas 
antidepresantas paroksetinas („Seroxat“), nors jis buvo mažai veiksmingas, ir dar blogiau, 
neatsižvelgiant į tai, kad ši amžiaus grupė pasižymi didesne savižudybių rizika.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) šis reglamentas dera su pagrindiniais 
tarptautinių gairių dokumentais dėl 
klinikinių tyrimų, pavyzdžiui, naujausios 
redakcijos Pasaulio gydytojų asociacijos 
Helsinkio deklaracijos (2008 m.) ir 
gerosios klinikinės praktikos gairėmis, 
kurios nustatytos remiantis Helsinkio 
deklaracija;

(63) šis reglamentas dera su pagrindiniais 
tarptautinių gairių dokumentais dėl 
klinikinių tyrimų, pavyzdžiui, naujausios 
redakcijos Pasaulio gydytojų asociacijos 
Helsinkio deklaracijos (2008 m.) ir 
gerosios klinikinės praktikos gairėmis, 
ypač dėl medicinos tyrimų, kuriuose 
dalyvauja tiriamieji asmenys, įskaitant 
mokslinius tyrimus su atpažįstama 
žmogiškos kilmės medžiaga ir 
duomenimis, etikos principų, kurios 
nustatytos remiantis Helsinkio deklaracija.

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

(Šis pakeitimas galioja visame tekste. Jį 
patvirtinus reikės pakeitimų visame 
dokumente.)

Or. en
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Pagrindimas

Šios naujos apibrėžtys yra pernelyg sudėtingos ir sunkiai įgyvendinamos praktiškai, todėl 
lems papildomą biurokratinę naštą. Reikėtų vadovautis paprastu principu, kad „stebėjimai“ 
patenka į „eksperimentinių tyrimų“ kategoriją, o „intervencijos“ patenka į „tyrimų“ 
kategoriją. Todėl būtina iš naujo patikslinti formuluotes vadovaujantis ankstesne Direktyva 
2011/20/EB.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. ankstesnį pagrindimą.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punktas



PE504.167v01-00 10/26 PA\925315LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) tiriamieji vaistai yra registruoti;
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;
c) papildomos diagnostikos ar stebėsenos 
procedūros neturi kelti didesnės 
papildomos rizikos nei minimali arba būti 
našta užtikrinant tiriamųjų asmenų 
saugą, palyginti su įprasta klinikine 
praktika bet kurioje susijusioje valstybėje 
narėje.

Or. en

Pagrindimas

Kai registruotam tiriamajam vaistui atliekamas poregistracnis tyrimas, jis atliekamas tik dėl 
įtarimų dėl nepakankamo veiksmingumo arba dėl papildomo pavojaus pacientų saugai 
palyginti su įprasta klinikine praktika, net jei vaistas naudojamas pagal rinkodaros leidimo 
sąlygas. Taip buvo REGULATE tyrimo atveju naudojant benfluoreksą („Mediator“), VIGOR 
tyrimo atveju naudojant rofekoksibą („Vioxx“).

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) esminis pakeitimas – bet kokio 
klinikinio tyrimo aspekto pakeitimas, 
įskaitant ankstyvą tyrimo nutraukimą ir 
tyrime dalyvaujančių asmenų skaičiaus 
pasikeitimą, kuris padarytas pranešus apie 
sprendimą, nurodytą 8, 14, 19, 20 ir 23 
straipsniuose, kuris gali turėti didelį 
poveikį tiriamų asmenų saugai arba 
teisėms, arba duomenų, gautų per klinikinį 
tyrimą, patikimumui ir patvarumui, t. y. 
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pakeisti mokslinių dokumentų, naudotų 
pagrįsti tyrimo atlikimą, aiškinimą arba 
jei pakeitimai yra reikšmingi kitais 
atžvilgiais. 

Or. en

Pagrindimas

Anksti nutraukus tyrimą užsakovas gali išvengti rizikos, kad dėl tokių skirtumų tyrimų 
pabaigoje, jei jis pasibaigtų dėl pavojaus, gali būti prarasta statistinė svarba. Bet kokie 
klinikinio turimo elgesio, dizaino, metodikos, tiriamojo arba pagalbinio vaisto pakeitimai, po 
to, kai tyrimas patvirtintas, gali pakenkti duomenų patikimumui ir patvarumui. Todėl pateikta 
tikslesnė formuluotė iš Direktyvos 2001/20/EB 10 straipsnio a dalies.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) etikos komitetas –  nepriklausomas 
valstybės narės organas, į kurį įeina 
sveikatos priežiūros specialistai ir nariai 
ne medikai, kurių pareiga apsaugoti 
tyrime dalyvaujančių žmonių teises, 
saugumą bei gerą savijautą ir tokią 
apsaugą viešai patvirtinti, be kitų dalykų, 
pareiškiant savo nuomonę apie tyrimo 
protokolą, tyrėjų kompetenciją ir 
priemonių tinkamumą, bei dėl metodų ir 
dokumentų, naudotinų tiriamiesiems 
asmenims informuoti ir visas pasekmes 
žinančio asmens sutikimui gauti;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 28 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) nepageidaujamas reiškinys – bet koks 
nepageidaujamas medicininis reiškinys, 
patiriamas tiriamojo asmens, kuriam 
paskirtas vaistas, ir atsirandantis 
nebūtinai dėl šio gydymo;

(28) nepageidaujama reakcija –  bet koks 
nepageidaujamas medicininis reiškinys, 
susijęs su bet kokia paskirta doze, 
patiriamas tiriamojo asmens, kuriam 
paskirtas vaistas;
(Šis pakeitimas galioja visame tekste. Jį 
patvirtinus reikės pakeitimų visame 
dokumente.)

Or. en

Pagrindimas

Panaudojama tinkama formuluotė iš ankstesnės Direktyvos 2001/20/EB.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 30 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) klinikinių eksperimentinių tyrimų 
ataskaita – ataskaita, kurioje yra visas 
protokolas ir vėlesni jo pakeitimai, 
statistinės analizės planas, apibendrinti 
veiksmingumo ir saugos duomenys apie 
visus rezultatus, taip pat anoniminiais 
paversti individualūs pacientų duomenys 
lentelių arba sąrašų pavidalu.

Or. en

Pagrindimas

Neįtraukus klinikinio eksperimentinio tyrimo ataskaitų į sisteminę apžvalgą gaunama nepilna 
įrodymų bazė ir gali būti padarytos šališkos išvados apie intervencijos poveikį, pvz., 
paskelbtuose duomenyse vien tik apie reboksetiną iš tiesų buvo iki 115 proc. palyginti su 
placebo poveikiu pervertinta reboksetino nauda ir nuvertinta jo žala. 2 pvz.: valstybėse 
narėse buvo sukaupti milžiniški rezervai neuraminidazės inhibitoriaus oseltamiviro 
(„Tamiflu“), neturint įrodymų apie jo veiksmingumą su svarbiomis gripo komplikacijomis.
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Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– duomenys, gauti atliekant klinikinį 
tyrimą, bus atitinkami, patikimi, patvarūs 
ir išsamiai užregistruoti; taip pat

Or. en

Pagrindimas

Išsamiai neužregistravus duomenų, mokslinis tyrimas tampa nereikalingas. Neatskleidžiant 
išsamių klinikinių bandymų rezultatų klinikinių eksperimentinių tyrimų ataskaitose kenkiama 
mokslinės žinioms ir atsiranda tendencingos publikacijos (neigiamos išvados 
nepaskelbiamos), o tai savo ruožtu netinkamai atspindi medicinos veiksmingumą.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– klinikiniame tyrime gautais duomenimis 
papildomos dokumentuose aprašytos 
trūkstamos mokslo žinios, kurių negalima 
gauti kitais būdais.

Or. en

Pagrindimas

Geros kokybės ir etiški klinikiniai tyrimai turi būti skirti atitinkamiems duomenims gauti, kad 
būtų papildytos mokslinės žinios apie žmones ir apie būdus jų būklei pagerinti, ir šios žinios 
turi būti įrašytos informacijai ateityje. Nauji moksliniai tyrimai turi būti atliekami tik tuo 
atveju, jei jų pradėjimo metu į klausimus, kuriuos ketinama spręsti, negalima patenkinamai 
atsakyti su turimais įrodymais, pvz., Cohrane‘o apžvalgose.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)



PE504.167v01-00 14/26 PA\925315LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Etikos komitetų vaidmuo ir gairės

1. Leidimas kompetentingai susijusios 
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 
palengvintų vykdyti tyrimus keliose 
valstybėse narėse, nepabloginant 
tyrimuose dalyvaujančių asmenų saugos.

Or. en

Pagrindimas

Helsinkio deklaracijoje ir Oviedo konvencijoje teigiama, kad „tyrimai su asmeniu, gali būti 
atliekami, tik jei... tyrimo projektą patvirtino kompetentinga institucija po... 
daugiadisciplininio jo etiškumo apsvarstymo“. Šio reglamento 28.2 straipsnyje teigiama 
„tiriamųjų asmenų teisės, sauga ir gerovė yra svarbesni už... mokslo ir visuomenės 
interesus“. Siekiant nuoseklumo, valstybių narių leidimo išdavimas turi priklausyti nuo 
atsakingų etikos komitetų sprendimo.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčio 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tiriamųjų asmenų panašumas į 
numatomus vaistų gavėjus pagal amžių, 
lytį, ir tai, ar tiriamieji asmenys yra sveiki 
savanoriai, ar pacientai;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad vaistai būtų veiksmingiausi, jie turėtų būti ir bandomi su gyventojais, panašiais į 
tuos, kurie tuos vaistus vartos, pvz., tam tikrus vaistus vyrų ir moterų organizmai asimiliuoja 
skirtingai.
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Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. įvertinimo ataskaita pateikiama per 
ES portalą, saugoma ES duomenų bazėje 
ir skelbiama viešai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) etikos komiteto atsisakymas patvirtinti 
klinikinio tyrimo vykdymą susijusioje 
valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Užsakovas gali atsiimti paraišką bet kuriuo 
metu iki vertinimo datos. Tokiu atveju 
paraiškos gali būti atsiimamos tik visose 
susijusiose valstybėse narėse. Įrašas apie 
atsiimtas paraiškas išlieka ES duomenų 
bazėje ir pateikiamos kiekvienos paraiškos 
atsiėmimo priežastys.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama geriau atskleisti priežastis, dėl kurių atsiimamos paraiškos dėl 
klinikinių tyrimų. Yra kelios autentiškos priežastys atsiimti paraišką arba sustabdyti klinikinį 
tyrimą, susijusios su pacientų sauga ir vaisto veiksmingumu. Dažnai kaip veiksnys tyrimams 
sustabdyti minimos ir komercinės priežastys. Klinikinio tyrimo paraiškos atsiėmimas dėl 
komercinių priežasčių yra ne tik neetiškas, bet ir atima iš pacientų ir visuomenės galimai 
veiksmingas medicinos naujoves.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Esminis pakeitimas gali būti daromas tik 
tada, jei jis yra patvirtintas pagal šiame 
skyriuje nustatytą procedūrą ir jei prieš tai 
yra patvirtintas etikos komitete.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi esminis pakeitimas apibrėžiamas kaip „pakeitimas (...) kuris (...) gali daryti didelį 
poveikį tiriamų asmenų saugai arba teisėms, arba duomenų, gautų per klinikinį tyrimą, 
patikimumui ir patvarumui“, turi būti taikoma tokia pati procedūra kaip ir leidimui atlikti 
klinikinį tyrimą.

Pakeitimas 23
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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata neatitinka Direktyvos 2001/20/EB: 2001/20/EB 11 konstatuojamojoje dalyje 
neleidžiama kompetentingoms institucijoms suteikti leidimo tyliu pritarimu, jei dėl klinikinio 
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tyrimo balsavimu nepritarė etikos komitetas. Tokia tyliojo pritarimo procedūra pablogintų 
tiriamųjų asmenų saugą ir teises.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išsaugoti Direktyvos 2001/20/EB 11 konstatuojamąją dalį, pagal kurią neleidžiama 
kompetentingoms institucijoms suteikti leidimo tyliu pritarimu, jei dėl klinikinio tyrimo 
balsavimu nepritarė etikos komitetas.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimai klinikiniams tyrimams, kurie atliekami už Europos Sąjungos ribų, turi būti tokie 
patys kaip ir siūlomame reglamente. Šių principų lygiavertiškumas leistų skirtingai juos 
interpretuoti trečiųjų šalių užsakovams.
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Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 ir 1 a dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Informuoto asmens sutikimas yra 
rašytinis sutikimas, su nurodyta data, 
pasirašytas ir savanoriškai duotas tiriamojo 
asmens arba jo (jos) teisinio atstovo po to, 
kai jis buvo išsamiai informuotas apie 
klinikinio tyrimo pobūdį, trukmę, svarbą, 
padarinius ir riziką, įskaitant, jei klinikinis 
tyrimas turėtų būti nutrauktas, apie 
galimas gydymo alternatyvas, taip pat 
suteikus bet kokią kitą nacionaliniuose 
teisės aktuose numatytą informaciją. 
Pateikta informacija ir informuoto 
asmens sutikimas turi būti tinkamai 
patvirtinti dokumentais. Jei tiriamasis 
asmuo negali rašyti, išskirtiniais atvejais 
gali būti gautas jo sutikimas žodžiu, 
dalyvaujant bent vienam bešališkam 
liudininkui, kuriuo tiriamasis asmuo 
pasitiki. Tiriamasis asmuo arba jo (jos) 
teisinis atstovas turi gauti dokumento, 
kuriuo buvo duotas informuoto asmens 
sutikimas, kopiją.

1a. Dokumente, kuriuo duodamas 
informuoto asmens sutikimas, turi būti 
sistemingai minimi du dalykai:
– tyrimo registracijos numeris ES portale 
ir
– pareiškimas, kad rezultatai bus paskelbti 
ES portale per vienus metus nuo tyrimo 
užbaigimo, nurodant apytikrę datą.

Or. en

Pagrindimas

Vėl nustatyta minimali informacija, turinti būti informuoto asmens sutikime, kuri buvo 
pateikta Direktyvoje 2001/20/EB, kad visiems Europos piliečiams būtų užtikrintos vienodos 
teisės. Turi būti nurodyta „bešališko liudininko“ tapatybė ir jis turi pasirašyti informuoto 
tiriamojo asmens sutikimo formą.
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Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 a dalis (nauja) ir 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei užsakovas nesilaiko 3 dalyje 
nurodyto įsipareigojimo, susijusiose 
valstybėse narėse taikomos suderintos 
baudos. Už pirmąsias 30 reikalavimų 
nesilaikymo dienų skiriama 7 000 EUR 
bauda, ir iki 7 000 EUR skiriama už 
kiekvieną papildomą uždelstą dieną, kol 
reikalavimai įvykdomi.
3b. Atitikties pažymėjimo forma, pagal 
3 dalyje nurodytą įsipareigojimą, 
pateikiama ir teikiama kaip Bendrojo 
techninio dokumento dalis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paskatinti užsakovą pateikti kompetentingoms valdžios institucijoms informaciją per 
vienus metus po klinikinio tyrimo užbaigimo, valstybėse narėse turėtų būti taikomos 
įtikinamos ir suderintos baudos. JAV tokios baudos taikomos (iki 10 000 USD civilinės 
piniginės baudos per pirmąsias 30 dienų + iki 10 000 USD už kiekvieną dieną po pirmųjų 
30 dienų, kol pažeidimas ištaisomas). Taip užtikrinamas pacientų pasitikėjimas procesu.

Pakeitimas 28
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 
ir klinikinio eksperimentinio tyrimo 
ataskaitą. Visos naujos susijusio užsakovo 
klinikinių tyrimų paraiškos nevertinamos 
tol, kol į ES duomenų bazę nepateikiamos 
su anksčiau užregistruotais ir patvirtintais 
tyrimais susijusios klinikinių 
eksperimentinių tyrimų ataskaitos. 
Užsakovai pateikia pagrindimą, kodėl 
nepateikė rezultatų suvestinės ir klinikinio 
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eksperimentinio tyrimo ataskaitų. 
Pagrindimas skelbiamas viešai.

Or. en

Pagrindimas

Neatskleidžiant išsamių klinikinių bandymų rezultatų klinikinių tyrimų ataskaitose kenkiama 
mokslinės žinioms ir atsiranda tendencingos publikacijos (neigiamos išvados 
nepaskelbiamos), o tai savo ruožtu netinkamai atspindi medicinos veiksmingumą. Pavyzdžiui, 
dėl tendencingų publikacijų vaikams ir paaugliams buvo plačiai skiriamas antidepresantas 
paroksetinas („Seroxat“), nors jis buvo mažai veiksmingas, ir dar blogiau, neatsižvelgiant į 
tai, kad ši gyventojų grupė pasižymi didesne savižudybių rizika.

Pakeitimas 29
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.

Tačiau tais atvejais, kai dėl mokslinių 
priežasčių, kurios tinkamai pagrįstos ir 
etikos komiteto patvirtintos, kaip 
galiojančios, neįmanoma pateikti 
santraukos ir klinikinio eksperimentinio 
tyrimo ataskaitos per vienus metus, jos 
pateikiamos, kai tik bus parengtos. Šiuo 
atveju protokole kartu su paaiškinimu 
nurodoma, kada bus galima susipažinti su 
rezultatais ir klinikinio eksperimentinio 
tyrimo ataskaita.

Or. en

Pakeitimas 30
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 

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

laikoma klinikinio tyrimo pabaiga. 
Išankstinio klinikinio tyrimo nutraukimo 
atveju ankstesnio nutraukimo data laikoma 
klinikinio tyrimo pabaigos data. Praėjus 
12 mėnesių nuo laikino klinikinio tyrimo 
sustabdymo, net jei jis nebaigtas, viešai 
paskelbiami klinikinio tyrimo duomenys.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 31
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. 
Tyrėjas registruoja visus sunkius 
padarinius sukėlusius nepageidaujamus 
reiškinius ir siunčia kopijas etikos 
komitetui bei pateikia kopijas per ES 
portalą į ES duomenų bazę. Jei būtina, 
tyrėjas turi pateikti tolesnių veiksmų 
ataskaitą užsakovui. Po skubaus 
pranešimo turi būti raštu pateiktos 
išsamios ataskaitos ir išsiųstos etikos 
komitetams ir valstybėms narėms bei 
išsaugotos ES duomenų bazėje.

Or. en

Pagrindimas

Tik kruopščiai renkant tikslias ir išsamias ataskaitas apie padarinius sukėlusius 
nepageidaujamus reiškinius galima nustatyti su vaistais susijusias saugos problemas ir laiku 
jas išspręsti, taip apribojant užkertamus pavojus visuomenės sveikatai ir išvengiamas 
sveikatos priežiūros išlaidas.
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Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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



PA\925315LT.doc 23/26 PE504.167v01-00

LT

Pakeitimas 34
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 
medicininiai tiriamųjų asmenų 
dokumentai archyvuojami pagal 
nacionalinės teisės aktus.

Klinikinio tyrimo pagrindinė byla 
saugoma archyvuose neribotą laiką.

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 35
Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pateikdama patikros ataskaitą užsakovui, 
valstybė narė, nurodyta pirmoje 
pastraipoje, užtikrina, kad būtų 
apsaugotas konfidencialumas.

Patikros ataskaitos santrauka paskelbiama 
viešai.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių inspektoriams dažnai moka valstybė ir tiek jų misija, tiek įgaliojimai yra skirti 
visuomenės interesams. Be to, klinikiniame tyrime dalyvaujantys asmenys turi teisę žinoti, ar 
tyrimas buvo (yra) atliekamas pagal reglamentą (-us), kad, jei norėtų, galėtų atsiimti savo
sutikimą dalyvauti.
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Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali vykdyti patikras, kai ji 
mano tai esant būtina.

2. Komisija gali vykdyti patikras, kai ji 
mano tai esant būtina. Komisijos patikros 
ataskaitos santrauka paskelbiama viešai.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 75 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. ES duomenų bazė sukuriama siekiant 
sudaryti galimybę valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms 
bendradarbiauti tokiu mastu, kuris yra 
būtinas taikant šį reglamentą, ir konkrečių 
klinikinių tyrimų paieškai. Taip pat 
sudaroma galimybė užsakovams pateikti 
nuorodą į anksčiau pateiktas paraiškas dėl 
leidimo atlikti klinikinį tyrimą arba 
padaryti esminį pakeitimą. Taip pat ji 
sukuriama tam, kad Sąjungos piliečiai 
galėtų susipažinti su lengvai randamos 
formos klinikine informacija apie vaistus 
ir galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą dėl savo sveikatos.

Or. en

Pagrindimas

Klinikinių tyrimų duomenys yra moksliniai duomenys, todėl priklauso visuomenei. Pacientai 
sutinka dalyvauti klinikiniuose turimuose, nes per mokslo pažangą jų dalyvavimas atneš 
naudos visuomenei. Nepaskelbus duomenų kenkiama mokslui. Be to, pramonės finansuojami 
moksliniai tyrimai gauna naudos iš valstybės finansuojamų mokslinių tyrimų institucijų –
naudojamasi tyrėjais ir tyrimų komandomis valstybės mokslinių tyrimų centruose; taip pat 



PA\925315LT.doc 25/26 PE504.167v01-00

LT

valstybė finansuoja pagrindinius tyrimus.

Pakeitimas 38
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 Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001. 
Kai reikia apsaugoti komercinę 
konfidencialią informaciją, būtina 
deramai pagrįsti ir įforminti dokumentais 
nepagrįstą žalos verslo interesams lygį, jei 
būtų atskleista tokia informacija, turi būti 
deramai nurodytas laikotarpis, kuriam 
reikalingas toks komercinis 
konfidencialumas, ir pranešta prašančiam 
asmeniui, ir turi nebūti viršesnio 
visuomenės intereso, dėl kurio būtų 
būtina nedelsiant atskleisti tokią 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– apsaugoti komerciniu požiūriu Išbraukta.
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konfidencialią informaciją;

Or. en

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrinti valstybių narių veiksmingą 
klinikinio tyrimo atlikimo priežiūrą.

Išbraukta.

Or. en


