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Grozījums Nr. 75
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Klīniskā izmēģinājumā būtu jāaizsargā 
pētāmo personu drošība un tiesības, un 
šādā izmēģinājumā iegūtajiem datiem jābūt 
ticamiem un noturīgiem.

(1) Klīniskā izmēģinājumā būtu jāaizsargā 
pētāmo personu drošība, tiesības un 
labjutība, un šādā izmēģinājumā 
iegūtajiem datiem jābūt ticamiem un 
noturīgiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ierosinātās regulas 3. pantu un 6. pantu Pasaules Medicīnas asociācijas Helsinku 
deklarācijā par ētikas principiem medicīniskos pētījumos, kas saistīti ar cilvēkiem (Seula, 
2008), par prioritārām ir jānosaka personu drošība, tiesības un labjutība.

Grozījums Nr.  76
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Klīniskā izmēģinājumā būtu jāaizsargā 
pētāmo personu drošība un tiesības, un 
šādā izmēģinājumā iegūtajiem datiem jābūt 
ticamiem un noturīgiem.

(1) Klīniskā izmēģinājumā būtu jāaizsargā 
pētāmo personu drošība, tiesības un 
veselība, un šādā izmēģinājumā iegūtajiem 
datiem jābūt ticamiem un noturīgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Klīniskā izmēģinājumā būtu jāaizsargā 
pētāmo personu drošība un tiesības, un 
šādā izmēģinājumā iegūtajiem datiem jābūt 
ticamiem un noturīgiem.

(1) Klīniskā izmēģinājumā būtu jāaizsargā 
pētāmo personu drošība un tiesības, un 
šādā izmēģinājumā iegūtajiem datiem jābūt 
ticamiem un noturīgiem un jāatspoguļo 
iedzīvotāju daudzveidība vecuma un 
dzimuma dalījuma ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Klīniskā izmēģinājumā būtu jāaizsargā 
pētāmo personu drošība un tiesības, un 
šādā izmēģinājumā iegūtajiem datiem jābūt 
ticamiem un noturīgiem.

(1) Klīniskā izmēģinājumā būtu jāaizsargā 
pētāmo personu drošība un tiesības, un 
šādā izmēģinājumā iegūtajiem datiem jābūt 
ticamiem un noturīgiem. Izmēģinājuma 
dalībnieku interesēm vienmēr vajadzētu 
būt svarīgākām par jebkuram citām 
interesēm.

Or. sl

Grozījums Nr. 79
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai neatkarīgā pārbaudē varētu 
noskaidrot, kā tiek ievēroti šie principi, 
klīniskā izmēģinājuma veikšanai būtu 
jāsaņem atļauja.

(2) Lai neatkarīgā pārbaudē varētu 
noskaidrot, kā tiek ievēroti šie principi, 
klīniskā izmēģinājuma veikšanai būtu 
jāsaņem atļauja un būtu jānodrošina, ka 
atļaujas piešķīrēji neatrodas interešu 
konfliktā un ir neatkarīgi no sponsora, 
izmēģinājuma vietas iestādes un 
iesaistītajiem pētniekiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 80
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai neatkarīgā pārbaudē varētu 
noskaidrot, kā tiek ievēroti šie principi, 
klīniskā izmēģinājuma veikšanai būtu 
jāsaņem atļauja.

(2) Lai neatkarīgā pārbaudē varētu 
noskaidrot, kā tiek ievēroti šie principi, 
klīniskā izmēģinājuma veikšanai būtu 
jāsaņem atļauja un ētikas komitejas 
apstiprinājums pirms izmēģinājuma 
uzsākšanas.

Or. en

Pamatojums

Šis papildinājums atbilst 9. panta 1. punktam Direktīvā 2001/20/EK un ar to ierosinātās 
regulas apsvērumos nostiprina principu par pētījumu protokolu iepriekšēju apstiprināšanu 
saskaņā ar PMA Helsinku deklarācijas 15. pantu (Seula, 2008) un ICH norādījumu par labu 
klīnisko praksi 2.6. nodaļu.

Grozījums Nr. 81
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai neatkarīgā pārbaudē varētu 
noskaidrot, kā tiek ievēroti šie principi, 
klīniskā izmēģinājuma veikšanai būtu 
jāsaņem atļauja.

(2) Lai neatkarīgā pārbaudē varētu 
noskaidrot, kā tiek ievēroti šie principi, 
klīniskā izmēģinājuma veikšanai būtu 
jāsaņem atļauja, kurā vajadzētu būt 
iekļautam arī ētikas komitejas 
novērtējumam.
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Or. en

Pamatojums

Kaut arī var piekrist, ka ētikas komitejas apstiprinājums ir nepieciešams, būtu stingri jāievēro 
pašreizējais priekšlikumu par vienu lēmumu katrā dalībvalstī. Pašreizējais formulējums rada 
iespaidu, ka paredzēti divi posmi, kas galīgi neatbilst šādam principam. Būtu jāizmanto tāds 
formulējums, kas skaidri noteiktu, ka ētikas komitejas apstiprinājums ir iekļauts atļaujā, to 
paredz noteikumi un tam ir noteikti attiecīgi termiņi.

Grozījums Nr. 82
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai neatkarīgā pārbaudē varētu 
noskaidrot, kā tiek ievēroti šie principi, 
klīniskā izmēģinājuma veikšanai būtu 
jāsaņem atļauja.

(2) Lai neatkarīgā pārbaudē varētu 
noskaidrot, kā tiek ievēroti šie principi, 
klīniskā izmēģinājuma veikšanai būtu 
jāsaņem atļauja. Šajā atļaujā būtu
jāiekļauj zinātniskie, ētiskie un 
administratīvie aspekti.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst nošķirt zinātnisko un ētisko novērtējumu.

Grozījums Nr. 83
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Būtu jāprecizē esošā klīniskā 
izmēģinājuma [jeb “klīniskās izpētes”] 
definīcija, kas ietverta Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2001. gada 4. aprīļa 
Direktīvā 2001/20/EK par dalībvalstu 

(3) Būtu jāprecizē esošā klīniskā 
izmēģinājuma [jeb “klīniskās izpētes”] 
definīcija, kas ietverta Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2001. gada 4. aprīļa 
Direktīvā 2001/20/EK par dalībvalstu 



AM\928644LV.doc 7/71 PE506.158v01-00

LV

normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz labas klīniskās 
prakses ieviešanu klīniskās izpētes 
veikšanā ar cilvēkiem paredzētām zālēm. 
Tāpēc, lai precīzāk definētu jēdzienu 
“klīniskais izmēģinājums”, būtu jāievieš 
plašāka aptvēruma jēdziens “klīniskais 
pētījums”, kurā “klīniskais 
izmēģinājums” būtu viena no “klīniskā 
pētījuma” kategorijām. Minētā kategorija
būtu jādefinē, izmantojot konkrētus 
kritērijus. Šī pieeja, kuras izstrādē ņemtas 
vērā starptautiskās vadlīnijas un kura 
atbilst ES tiesību aktiem, kas piemērojami 
zālēm, balstās uz sadalījumu divās 
daļās — “klīniskie izmēģinājumi” un 
“beziejaukšanās pētījumi”.

normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz labas klīniskās 
prakses ieviešanu klīniskās izpētes 
veikšanā ar cilvēkiem paredzētām zālēm.

Or. en

Pamatojums

Līdzās jaunajai maziejaukšanās klīnisko izmēģinājumu definīcijai būtu jāsaglabā arī vecā 
„klīniskā izmēģinājuma” definīcija no Direktīvas 2001/20/EK, taču ieviešot precizējumu; 
vajadzētu būt skaidram, ka klīnisko izmēģinājumu definīcija un tādējādi arī šī regula attiecas 
uz drošības un efektivitātes pētījumiem, kas tiek veikti pēc atļaujas saņemšanas. Šīs izmaiņas 
tiek ieviestas ar 3., 4. un 5. grozījumu.

Grozījums Nr. 84
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šīs regulas darbības joma būtībā 
sakrīt ar Direktīvas 2001/20/EK darbības 
jomu. Kaut arī šīs regula attiecas tikai uz 
cilvēkiem paredzētu zāļu klīnisko izpēti, 
tās darbības joma ir ļoti plaša, jo tajā 
neietilpst tikai tādi klīniskie pētījumi, kas 
nav saistīti ar iejaukšanos, piemēram, 
ārstu aptaujas bez papildu iejaukšanās. 
„Beziejaukšanās pētījumi” ir pēc atļaujas 
saņemšanas veikti drošības pētījumi, 
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kurus sāk, pārvalda vai finansē 
tirdzniecības atļaujas turētājs. To laikā 
var veikt datizraci un uz tiem attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīva 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvas 2001/20/EK mērķis bija 
vienkāršot un saskaņot administratīvos 
noteikumus, ar kuriem tiek regulēti 
klīniskie izmēģinājumi Eiropas Savienībā. 
Tomēr pieredze rāda, ka saskaņotā pieeja 
attiecībā uz klīnisko izmēģinājumu 
reglamentēšanu ir panākta tikai daļēji. 
Vairākās dalībvalstīs tas ārkārtīgi apgrūtina 
klīnisko izmēģinājumu veikšanu. Tomēr 
zinātniskie sasniegumi rosina domāt, ka 
nākotnē klīniskie izmēģinājumi būs vērsti 
uz konkrētākām pacientu populācijām, 
piemēram, apakšgrupām ar kopīgu genoma 
informāciju. Lai šādos izmēģinājumos 
nodrošinātu pietiekamu skaitu pacientu, var 
rasties nepieciešamība tajos iesaistīt 
daudzas vai visas dalībvalstis. Ar jaunajām 
klīnisko izmēģinājumu atļaušanas 
procedūrām varētu veicināt pēc iespējas 
lielāka skaita dalībvalstu iekļaušanu. 
Tāpēc, lai vienkāršotu iesniegšanas 
procedūras, būtu jāvairās no lielā mērā 
identiskas informācijas vairākkārtējas 
iesniegšanas, kas būtu aizstājama ar 
vienota pieteikuma dokumentācijas 
iesniegšanu, izmantojot visām attiecīgajām 
dalībvalstīm pieejamu vienotu informācijas

(4) Direktīvas 2001/20/EK mērķis bija 
vienkāršot un saskaņot administratīvos 
noteikumus, ar kuriem tiek regulēti 
klīniskie izmēģinājumi Eiropas Savienībā. 
Tomēr pieredze rāda, ka saskaņotā pieeja 
attiecībā uz klīnisko izmēģinājumu 
reglamentēšanu ir panākta tikai daļēji. 
Vairākās dalībvalstīs tas ārkārtīgi apgrūtina 
klīnisko izmēģinājumu veikšanu. Tomēr 
zinātniskie sasniegumi rosina domāt, ka 
nākotnē klīniskie izmēģinājumi būs vērsti 
uz konkrētākām pacientu populācijām, 
piemēram, apakšgrupām ar kopīgu genoma 
informāciju. Lai šādos izmēģinājumos 
nodrošinātu pietiekamu skaitu pacientu, var 
rasties nepieciešamība tajos iesaistīt 
daudzas vai visas dalībvalstis. Ar jaunajām 
klīnisko izmēģinājumu atļaušanas 
procedūrām varētu veicināt pēc iespējas 
lielāka skaita dalībvalstu iekļaušanu. 
Tāpēc, lai vienkāršotu iesniegšanas 
procedūras, būtu jāvairās no lielā mērā 
identiskas informācijas vairākkārtējas 
iesniegšanas, kas būtu aizstājama ar 
vienota pieteikuma dokumentācijas 
iesniegšanu, izmantojot visām attiecīgajām 
dalībvalstīm pieejamu vienotu informācijas 
iesniegšanas portālu. Ar šo portālu 
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iesniegšanas portālu. vajadzētu samazināt birokrātiju, lai ne 
tikai sponsori un akadēmiskie pētnieki, 
kas veic starptautiskus pētījumus, bet arī 
publiskās iestādes varētu gūt labumu no 
tā lietošanas. 

Or. fi

Grozījums Nr. 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvas 2001/20/EK mērķis bija 
vienkāršot un saskaņot administratīvos 
noteikumus, ar kuriem tiek regulēti 
klīniskie izmēģinājumi Eiropas Savienībā. 
Tomēr pieredze rāda, ka saskaņotā pieeja 
attiecībā uz klīnisko izmēģinājumu 
reglamentēšanu ir panākta tikai daļēji. 
Vairākās dalībvalstīs tas ārkārtīgi apgrūtina 
klīnisko izmēģinājumu veikšanu. Tomēr 
zinātniskie sasniegumi rosina domāt, ka 
nākotnē klīniskie izmēģinājumi būs vērsti 
uz konkrētākām pacientu populācijām, 
piemēram, apakšgrupām ar kopīgu genoma 
informāciju. Lai šādos izmēģinājumos 
nodrošinātu pietiekamu skaitu pacientu, var 
rasties nepieciešamība tajos iesaistīt 
daudzas vai visas dalībvalstis. Ar jaunajām 
klīnisko izmēģinājumu atļaušanas 
procedūrām varētu veicināt pēc iespējas 
lielāka skaita dalībvalstu iekļaušanu. 
Tāpēc, lai vienkāršotu iesniegšanas 
procedūras, būtu jāvairās no lielā mērā 
identiskas informācijas vairākkārtējas 
iesniegšanas, kas būtu aizstājama ar 
vienota pieteikuma dokumentācijas 
iesniegšanu, izmantojot visām attiecīgajām 
dalībvalstīm pieejamu vienotu informācijas 
iesniegšanas portālu.

(4) Direktīvas 2001/20/EK mērķis bija 
vienkāršot un saskaņot administratīvos 
noteikumus, ar kuriem tiek regulēti 
klīniskie izmēģinājumi Eiropas Savienībā. 
Tomēr pieredze rāda, ka saskaņotā pieeja 
attiecībā uz klīnisko izmēģinājumu 
reglamentēšanu ir panākta tikai daļēji. 
Vairākās dalībvalstīs tas ārkārtīgi apgrūtina 
klīnisko izmēģinājumu veikšanu. Tomēr 
zinātniskie sasniegumi rosina domāt, ka 
nākotnē klīniskie izmēģinājumi būs vērsti 
uz konkrētākām pacientu populācijām, 
piemēram, apakšgrupām ar kopīgu genoma 
informāciju. Lai šādos izmēģinājumos 
nodrošinātu pietiekamu skaitu pacientu, var 
rasties nepieciešamība tajos iesaistīt 
daudzas vai visas dalībvalstis. Ar jaunajām 
klīnisko izmēģinājumu atļaušanas 
procedūrām varētu veicināt pēc iespējas 
lielāka skaita dalībvalstu iekļaušanu. 
Tāpēc, lai vienkāršotu iesniegšanas 
procedūras, būtu jāvairās no lielā mērā 
identiskas informācijas vairākkārtējas
iesniegšanas, kas būtu aizstājama ar 
vienota pieteikuma dokumentācijas 
iesniegšanu, izmantojot visām attiecīgajām 
dalībvalstīm pieejamu vienotu informācijas 
iesniegšanas portālu. Tā kā vienā 
dalībvalstī veikti klīniskie izmēģinājumi ir 
vienlīdz svarīgi Eiropas mēroga 
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klīniskajai izpētei, saskaņā ar šo regulu 
noteiktajai procedūrai būtu jāattiecas arī 
uz šādiem izmēģinājumiem. Pieteikumu 
dokumentāciju par šādu klīnisko 
izmēģinājumu veikšanu arī vajadzētu 
varēt nosūtīt, izmantojot vienotu Eiropas 
portālu.

Or. fr

Grozījums Nr. 87
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Turklāt pieredze, īstenojot 
Direktīvu 2001/20/EK, ir parādījusi, ka 
mērķi vienkāršot un saskaņot klīniskajiem 
izmēģinājumiem piemērojamus 
administratīvos noteikumus Savienībā 
nevar sasniegt ar juridisko formu —
direktīvu —, bet to var sasniegt, par 
juridisko formu izmantojot regulu. Vienīgi 
regula kā juridiskā forma nodrošina to, ka 
dalībvalstis savu klīniskā izmēģinājuma 
atļaujas pieteikuma novērtējumu sagatavo, 
balstoties uz identiskiem kritērijiem, nevis 
uz atšķirīgiem valstu transponēšanas 
pasākumiem. Tas attiecas ne vien uz visu 
atļaušanas procesu, bet arī uz visiem 
pārējiem šajā regulā aplūkotajiem 
jautājumiem, piemēram, uz ziņošanu par 
drošību klīnisko izmēģinājumu laikā un 
prasībām marķēt saistībā ar klīnisko 
izmēģinājumu izmantotās zāles.

(5) Turklāt pieredze, īstenojot 
Direktīvu 2001/20/EK, ir parādījusi, ka 
mērķi vienkāršot un saskaņot klīniskajiem 
izmēģinājumiem piemērojamus 
noteikumus Savienībā nevar sasniegt ar 
juridisko formu — direktīvu —, bet to var 
sasniegt, par juridisko formu izmantojot 
regulu. Vienīgi regula kā juridiskā forma 
nodrošina to, ka dalībvalstis savu klīniskā 
izmēģinājuma atļaujas pieteikuma 
novērtējumu sagatavo, balstoties uz 
identiskiem kritērijiem, nevis uz 
atšķirīgiem valstu transponēšanas 
pasākumiem. Tas attiecas ne vien uz visu 
atļaušanas procesu, bet arī uz visiem 
pārējiem šajā regulā aplūkotajiem 
jautājumiem, piemēram, uz ziņošanu par 
drošību klīnisko izmēģinājumu laikā un 
prasībām marķēt saistībā ar klīnisko 
izmēģinājumu izmantotās zāles.

Or. en

Pamatojums

Vārdu „administratīvos” vajadzētu svītrot, jo ir jāsaskaņo ne tikai administratīvie, bet arī 
ētikas aspekti.
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Grozījums Nr. 88
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Attiecīgajām dalībvalstīm būtu 
jāsadarbojas, veicot klīniskā izmēģinājuma 
atļaujas pieprasījuma novērtēšanu. Šai 
sadarbībai nebūtu pieskaitāmi nedz pēc 
būtības nacionāli, nedz arī ētiski klīniskā 
izmēģinājuma aspekti, piemēram, 
informēta piekrišana.

(6) Attiecīgajām dalībvalstīm būtu 
jāsadarbojas, veicot klīniskā izmēģinājuma 
atļaujas pieprasījuma novērtēšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Attiecīgajām dalībvalstīm būtu 
jāsadarbojas, veicot klīniskā izmēģinājuma 
atļaujas pieprasījuma novērtēšanu. Šai 
sadarbībai nebūtu pieskaitāmi nedz pēc 
būtības nacionāli, nedz arī ētiski klīniskā 
izmēģinājuma aspekti, piemēram, 
informēta piekrišana.

(6) Attiecīgajām dalībvalstīm būtu 
jāsadarbojas, veicot klīniskā izmēģinājuma 
atļaujas pieprasījuma novērtēšanu. Šai 
sadarbībai nebūtu pieskaitāmi pēc būtības 
nacionāli aspekti.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Klīnisko izmēģinājumu pieteikuma 
dokumentācijas novērtēšanai paredzētajam 
termiņam būtu jābūt tik ilgam, lai varētu 
pietiekami novērtēt lietu, vienlaikus 
nodrošinot ātru piekļuvi jaunai inovatīvai 
ārstēšanai un nodrošinot, lai Savienībā 
arvien būtu izdevīgi veikt klīniskos 
izmēģinājumus. Ņemot vērā šo 
pamatinformāciju, Direktīvā 2001/20/EK 
tika ieviests jēdziens “klusējot izteikta 
atļauja”. Lai nodrošinātu termiņu 
ievērošanu, šis jēdziens būtu jāsaglabā. 
Sabiedrības veselības aizsardzības krīzes 
situācijās dalībvalstīm jābūt iespējai ātri 
novērtēt un atļaut klīniskā izmēģinājuma 
pieteikumu. Tāpēc nevajadzētu noteikt 
nekādus minimālos apstiprināšanas 
termiņus.

(8) Klīnisko izmēģinājumu pieteikuma 
dokumentācijas novērtēšanai paredzētajam 
termiņam būtu jābūt tik ilgam, lai varētu 
pietiekami novērtēt lietu, vienlaikus 
nodrošinot ātru piekļuvi jaunai inovatīvai 
ārstēšanai un nodrošinot, lai Savienībā 
arvien būtu izdevīgi veikt klīniskos 
izmēģinājumus. Ņemot vērā šo 
pamatinformāciju, Direktīvā 2001/20/EK 
tika ieviests jēdziens “klusējot izteikta 
atļauja”. Lai nodrošinātu termiņu 
ievērošanu, šis jēdziens būtu jāsaglabā. Ja 
attiecīgā dalībvalsts un ziņotāja 
dalībvalsts nesagatavo novērtējuma 
ziņojumu, novērtējumu vai lēmumu 
noteiktajos termiņos, automātiski būtu 
jāpiemēro princips par klusējot izteiktu 
atļauju. Sabiedrības veselības aizsardzības 
krīzes situācijās dalībvalstīm jābūt iespējai 
ātri novērtēt un atļaut klīniskā 
izmēģinājuma pieteikumu. Tāpēc 
nevajadzētu noteikt nekādus minimālos 
apstiprināšanas termiņus.

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Klīnisko izmēģinājumu pieteikuma 
dokumentācijas novērtēšanai paredzētajam 
termiņam būtu jābūt tik ilgam, lai varētu 
pietiekami novērtēt lietu, vienlaikus 
nodrošinot ātru piekļuvi jaunai inovatīvai 
ārstēšanai un nodrošinot, lai Savienībā 
arvien būtu izdevīgi veikt klīniskos 
izmēģinājumus. Ņemot vērā šo 
pamatinformāciju, Direktīvā 2001/20/EK 

(8) Klīnisko izmēģinājumu pieteikuma 
dokumentācijas novērtēšanai paredzētajam 
termiņam būtu jābūt tik ilgam, lai varētu 
pietiekami novērtēt lietu, vienlaikus 
nodrošinot ātru piekļuvi jaunai inovatīvai 
ārstēšanai un nodrošinot, lai Savienībā 
arvien būtu izdevīgi veikt klīniskos 
izmēģinājumus. Ņemot vērā šo 
pamatinformāciju, Direktīvā 2001/20/EK 
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tika ieviests jēdziens “klusējot izteikta 
atļauja”. Lai nodrošinātu termiņu 
ievērošanu, šis jēdziens būtu jāsaglabā. 
Sabiedrības veselības aizsardzības krīzes 
situācijās dalībvalstīm jābūt iespējai ātri 
novērtēt un atļaut klīniskā izmēģinājuma 
pieteikumu. Tāpēc nevajadzētu noteikt 
nekādus minimālos apstiprināšanas 
termiņus.

tika ieviests jēdziens “klusējot izteikta 
atļauja”. Lai nodrošinātu termiņu 
ievērošanu, šis jēdziens būtu jāsaglabā, ja 
vien dalībvalstis nenorāda, ka ir ārkārtas 
apstākļi, kas attaisno minimālu 
kavēšanos. Sabiedrības veselības 
aizsardzības krīzes situācijās dalībvalstīm 
jābūt iespējai ātri novērtēt un atļaut 
klīniskā izmēģinājuma pieteikumu. Tāpēc 
nevajadzētu noteikt nekādus minimālos 
apstiprināšanas termiņus.

Or. en

Pamatojums

Kaut termiņi būtu jāievēro, dalībvalstu iespējas ir atkarīgas gan no ikdienas, gan 
neparedzamiem elementiem, kas saistīti ar pieteikuma saturu un darbības spēju, un tas varētu 
traucēt veikt ātru novērtējumu. Ārkārtas apstākļos dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai uz tiem 
norādīt, lai novērstu situāciju, ka tiek piemērots princips par klusējot izteiktu atļauju, un 
pašām turpināt censties laikus pabeigt novērtējumu.

Grozījums Nr. 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Klīnisko izmēģinājumu pieteikuma 
dokumentācijas novērtēšanai paredzētajam 
termiņam būtu jābūt tik ilgam, lai varētu 
pietiekami novērtēt lietu, vienlaikus 
nodrošinot ātru piekļuvi jaunai inovatīvai 
ārstēšanai un nodrošinot, lai Savienībā 
arvien būtu izdevīgi veikt klīniskos 
izmēģinājumus. Ņemot vērā šo 
pamatinformāciju, Direktīvā 2001/20/EK 
tika ieviests jēdziens “klusējot izteikta
atļauja”. Lai nodrošinātu termiņu 
ievērošanu, šis jēdziens būtu jāsaglabā. 
Sabiedrības veselības aizsardzības krīzes 
situācijās dalībvalstīm jābūt iespējai ātri 
novērtēt un atļaut klīniskā izmēģinājuma 

(8) Klīnisko izmēģinājumu pieteikuma 
dokumentācijas novērtēšanai paredzētajam 
termiņam būtu jābūt tik ilgam, lai varētu 
pietiekami novērtēt lietu, vienlaikus 
nodrošinot ātru piekļuvi jaunai inovatīvai 
ārstēšanai un nodrošinot, lai Savienībā 
arvien būtu izdevīgi veikt klīniskos 
izmēģinājumus. Ņemot vērā šo 
pamatinformāciju, Direktīvā 2001/20/EK 
tika ieviests jēdziens “netieša atļauja” —
ja par to ir nobalsojusi ētikas komiteja un 
ja kompetentā iestāde nav izteikusi 
iebildumus noteiktā termiņā. Lai 
nodrošinātu termiņu ievērošanu, šis 
jēdziens būtu jāsaglabā. Sabiedrības 
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pieteikumu. Tāpēc nevajadzētu noteikt 
nekādus minimālos apstiprināšanas 
termiņus.

veselības aizsardzības krīzes situācijās 
dalībvalstīm jābūt iespējai ātri novērtēt un 
atļaut klīniskā izmēģinājuma pieteikumu. 
Tāpēc sabiedrības veselības krīzes
situācijās nevajadzētu noteikt nekādus 
minimālos apstiprināšanas termiņus.

Or. en

Pamatojums

Uz Direktīvu 2001/20/EK jāatsaucas precīzāk. Saskaņā ar šo direktīvu atļauja jāpiešķir 
netieši, proti, ja par to ir nobalsojusi ētikas komiteja un ja kompetentā iestāde nav izteikusi 
iebildumus noteiktā periodā. Tomēr izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar īpaši sarežģītām 
problēmām, būtu jāpieprasa tieša rakstiska atļauja. Skaidrāk jānorāda, ka pēdējais šā punkta 
teikums attiecas tikai uz sabiedrības veselības krīzes situācijām.

Grozījums Nr. 93
Georgios Koumoutsakos

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Klīnisko izmēģinājumu pieteikuma 
dokumentācijas novērtēšanai paredzētajam 
termiņam būtu jābūt tik ilgam, lai varētu 
pietiekami novērtēt lietu, vienlaikus 
nodrošinot ātru piekļuvi jaunai inovatīvai 
ārstēšanai un nodrošinot, lai Savienībā 
arvien būtu izdevīgi veikt klīniskos 
izmēģinājumus. Ņemot vērā šo 
pamatinformāciju, Direktīvā 2001/20/EK 
tika ieviests jēdziens “klusējot izteikta 
atļauja”. Lai nodrošinātu termiņu 
ievērošanu, šis jēdziens būtu jāsaglabā. 
Sabiedrības veselības aizsardzības krīzes 
situācijās dalībvalstīm jābūt iespējai ātri 
novērtēt un atļaut klīniskā izmēģinājuma 
pieteikumu. Tāpēc nevajadzētu noteikt 
nekādus minimālos apstiprināšanas 
termiņus.

(8) Klīnisko izmēģinājumu pieteikuma 
dokumentācijas novērtēšanai paredzētajam 
termiņam būtu jābūt tik ilgam, lai varētu 
pietiekami novērtēt lietu, vienlaikus 
nodrošinot ātru piekļuvi jaunai inovatīvai 
ārstēšanai un nodrošinot, lai Savienībā 
arvien būtu izdevīgi veikt klīniskos 
izmēģinājumus, vienlaikus pirmkārt un 
galvenokārt nodrošinot visu 
izmēģinājumu dalībnieku drošību un 
labjutību. Ņemot vērā šo 
pamatinformāciju, Direktīvā 2001/20/EK 
tika ieviests jēdziens “klusējot izteikta 
atļauja”. Lai nodrošinātu termiņu 
ievērošanu, šis jēdziens būtu jāsaglabā. 
Sabiedrības veselības aizsardzības krīzes 
situācijās dalībvalstīm jābūt iespējai ātri 
novērtēt un atļaut klīniskā izmēģinājuma 
pieteikumu. Tāpēc nevajadzētu noteikt 
nekādus minimālos apstiprināšanas 
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termiņus.

Or. el

Grozījums Nr. 94
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Klīnisko izmēģinājumu pieteikuma 
dokumentācijas novērtēšanai paredzētajam 
termiņam būtu jābūt tik ilgam, lai varētu 
pietiekami novērtēt lietu, vienlaikus 
nodrošinot ātru piekļuvi jaunai inovatīvai 
ārstēšanai un nodrošinot, lai Savienībā 
arvien būtu izdevīgi veikt klīniskos 
izmēģinājumus. Ņemot vērā šo 
pamatinformāciju, Direktīvā 2001/20/EK 
tika ieviests jēdziens “klusējot izteikta 
atļauja”. Lai nodrošinātu termiņu 
ievērošanu, šis jēdziens būtu jāsaglabā. 
Sabiedrības veselības aizsardzības krīzes 
situācijās dalībvalstīm jābūt iespējai ātri 
novērtēt un atļaut klīniskā izmēģinājuma 
pieteikumu. Tāpēc nevajadzētu noteikt 
nekādus minimālos apstiprināšanas 
termiņus.

(8) Klīnisko izmēģinājumu pieteikuma 
dokumentācijas novērtēšanai paredzētajam 
termiņam būtu jābūt tik ilgam, lai varētu 
pietiekami novērtēt lietu, vienlaikus 
nodrošinot ātru piekļuvi gan jaunai 
inovatīvai, gan jau esošai ārstēšanai 
(piemēram, ģenēriskajām zālēm) un 
nodrošinot, lai Savienībā arvien būtu 
izdevīgi veikt klīniskos izmēģinājumus. 
Ņemot vērā šo pamatinformāciju, 
Direktīvā 2001/20/EK tika ieviests jēdziens 
“klusējot izteikta atļauja”. Lai nodrošinātu 
termiņu ievērošanu, šis jēdziens būtu 
jāsaglabā. Sabiedrības veselības 
aizsardzības krīzes situācijās dalībvalstīm 
jābūt iespējai ātri novērtēt un atļaut 
klīniskā izmēģinājuma pieteikumu. Tāpēc 
nevajadzētu noteikt nekādus minimālos 
apstiprināšanas termiņus.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt efektīvu klīnisko izmēģinājumu atļauju saņemšanas sistēmu (īpaši 
termiņu ziņā) attiecībā uz izmēģinājumiem, kas saistīti ar ģenērisko zāļu atļaujām, lai ātri kā 
ģenēriskās zāles varētu reģistrēt esošos ārstēšanas veidus, uz kuriem patenti vairs neattiecas, 
un tādējādi nodrošināt gan labumu lielākam skaitam pacientu, gan ietaupījumus veselības 
aprūpes sistēmās.

Grozījums Nr. 95
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Dalībvalstu pienākums ir garantēt, 
ka klīniskie izmēģinājumi ar vienādiem 
nosacījumiem var tikt veikti gan 
publiskos, gan privātos centros, ja tiek 
ievēroti visi tiesību aktu noteikumi.

Or. es

Pamatojums

Šāds precizējums ir nepieciešams, jo tādās dalībvalstīs kā, piemēram, Spānija, pastāv 
būtiskas atšķirības starp publisko un privāto veselības aprūpes sistēmu, un šādi tiks 
nodrošināts, ka nekas neliedz klīniskos izmēģinājumus veikt privātos centros.

Grozījums Nr. 96
Tadeusz Cymański

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) No struktūrfondiem varētu 
līdzfinansēt IT infrastruktūras 
modernizāciju, palīdzot dalībvalstīm 
pielāgoties atļauju izsniegšanas 
termiņiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 97
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Klīniskajā izmēģinājumā pētāmā 
persona var tikt apdraudēta divējādi: ar 
pētāmām zālēm un ar iejaukšanos. Tomēr 
salīdzinājumā ar parasto klīnisko praksi 
daudzi klīniskie izmēģinājumi tikai 
minimāli apdraud pētāmās personas 
drošību. Tas jo īpaši ir raksturīgi 
gadījumos, kad attiecībā uz pētāmām 
zālēm ir saņemta tirdzniecības atļauja 
(proti, tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūras gaitā jau ir novērtēta attiecīgo 
zāļu kvalitāte, drošums un iedarbīgums) un 
kad salīdzinājumā ar parasto klīnisko 
praksi iejaukšanās tikai pavisam 
nenozīmīgi apdraud pētāmo personu. Šiem 
“maziejaukšanas klīniskajiem 
izmēģinājumiem” bieži vien ir ārkārtīgi 
liela nozīme standartterapijas novērtēšanā 
un diagnozes noteikšanā, kas tādējādi ļauj 
pilnvērtīgāk izmantot zāles un paaugstināt 
sabiedrības veselības līmeni. Tiem būtu 
jāpiemēro brīvāki noteikumi, piemēram, 
īsāki apstiprināšanas termiņi.

(9) Klīniskajā izmēģinājumā pētāmā 
persona var tikt apdraudēta divējādi: ar 
pētāmām zālēm un ar iejaukšanos. Tomēr 
salīdzinājumā ar parasto klīnisko praksi 
daudzi klīniskie izmēģinājumi tikai 
minimāli apdraud pētāmās personas 
drošību. Tas jo īpaši ir raksturīgi 
gadījumos, kad attiecībā uz pētāmām 
zālēm ir saņemta tirdzniecības atļauja 
(proti, tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūras gaitā jau ir novērtēta attiecīgo 
zāļu kvalitāte, drošums un iedarbīgums) un 
kad iejaukšanās tikai pavisam nenozīmīgi 
apdraud pētāmo personu salīdzinājumā ar 
pašlaik vislabākajiem pārbaudītiem 
iejaukšanās veidiem. Šiem 
“maziejaukšanās klīniskajiem 
izmēģinājumiem” bieži vien ir ārkārtīgi 
liela nozīme standartterapijas novērtēšanā 
un diagnozes noteikšanā, kas tādējādi ļauj 
pilnvērtīgāk izmantot zāles un paaugstināt 
sabiedrības veselības līmeni. Tiem būtu 
jāpiemēro brīvāki noteikumi, piemēram, 
īsāki apstiprināšanas termiņi.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Klīniskajā izmēģinājumā pētāmā 
persona var tikt apdraudēta divējādi: ar 
pētāmām zālēm un ar iejaukšanos. Tomēr 
salīdzinājumā ar parasto klīnisko praksi 
daudzi klīniskie izmēģinājumi tikai 
minimāli apdraud pētāmās personas 
drošību. Tas jo īpaši ir raksturīgi 
gadījumos, kad attiecībā uz pētāmām 

(9) Klīniskajā izmēģinājumā pētāmā 
persona var tikt apdraudēta divējādi: ar 
pētāmām zālēm un ar iejaukšanos. Tomēr 
salīdzinājumā ar parasto klīnisko praksi 
daudzi klīniskie izmēģinājumi tikai 
minimāli apdraud pētāmās personas 
drošību. Tas jo īpaši ir raksturīgi 
gadījumos, kad attiecībā uz pētāmām 
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zālēm ir saņemta tirdzniecības atļauja 
(proti, tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūras gaitā jau ir novērtēta attiecīgo 
zāļu kvalitāte, drošums un iedarbīgums) un 
kad salīdzinājumā ar parasto klīnisko 
praksi iejaukšanās tikai pavisam 
nenozīmīgi apdraud pētāmo personu. Šiem 
“maziejaukšanas klīniskajiem 
izmēģinājumiem” bieži vien ir ārkārtīgi 
liela nozīme standartterapijas novērtēšanā 
un diagnozes noteikšanā, kas tādējādi ļauj 
pilnvērtīgāk izmantot zāles un paaugstināt 
sabiedrības veselības līmeni. Tiem būtu 
jāpiemēro brīvāki noteikumi, piemēram, 
īsāki apstiprināšanas termiņi.

zālēm ir saņemta tirdzniecības atļauja 
(proti, tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūras gaitā jau ir novērtēta attiecīgo 
zāļu kvalitāte, drošums un iedarbīgums) un 
kad salīdzinājumā ar parasto klīnisko 
praksi iejaukšanās tikai pavisam 
nenozīmīgi apdraud pētāmo personu. Šiem 
“maziejaukšanās klīniskajiem 
izmēģinājumiem” bieži vien ir ārkārtīgi 
liela nozīme standartterapijas novērtēšanā 
un diagnozes noteikšanā, kas tādējādi ļauj 
pilnvērtīgāk izmantot zāles un paaugstināt 
sabiedrības veselības līmeni. Tiem būtu 
jāpiemēro brīvāki administratīvie
noteikumi, piemēram, īsāki apstiprināšanas 
termiņi.

Or. en

Pamatojums

Tiek apstiprināta “maziejaukšanās klīnisko izmēģinājumu” koncepcija un atzinīgi vērtējama 
īsāku termiņu noteikšana. Tomēr tas nedrīkstētu nozīmēt, ka tiek samazināta izmēģinājumu 
dalībnieku aizsardzība. Turklāt ierosinātā ētikas komitejas pārbaude, šķiet, ir pretrunā ar 
nesen pieņemtajiem tiesību aktiem farmcovigilances jomā, kuros uzsvērts, ka jebkurā 
pirmsapstiprināšanas un pēcapstiprināšanas posma brīdī ir jāsaglabā augsts uzmanības 
līmenis attiecībā uz zāļu drošumu.

Grozījums Nr. 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Klīniskajā izmēģinājumā pētāmā 
persona var tikt apdraudēta divējādi: ar 
pētāmām zālēm un ar iejaukšanos. Tomēr 
salīdzinājumā ar parasto klīnisko praksi 
daudzi klīniskie izmēģinājumi tikai 
minimāli apdraud pētāmās personas 
drošību. Tas jo īpaši ir raksturīgi 
gadījumos, kad attiecībā uz pētāmām 
zālēm ir saņemta tirdzniecības atļauja 
(proti, tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 

(9) Klīniskajā izmēģinājumā pētāmā 
persona var tikt apdraudēta divējādi: ar 
pētāmām zālēm un ar iejaukšanos. Tomēr 
salīdzinājumā ar parasto klīnisko praksi 
daudzi klīniskie izmēģinājumi tikai 
minimāli apdraud pētāmās personas 
drošību. Tas jo īpaši ir raksturīgi 
gadījumos, kad attiecībā uz pētāmām 
zālēm ir saņemta tirdzniecības atļauja 
(proti, tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
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procedūras gaitā jau ir novērtēta attiecīgo 
zāļu kvalitāte, drošums un iedarbīgums) un 
kad salīdzinājumā ar parasto klīnisko 
praksi iejaukšanās tikai pavisam 
nenozīmīgi apdraud pētāmo personu. Šiem 
“maziejaukšanas klīniskajiem 
izmēģinājumiem” bieži vien ir ārkārtīgi 
liela nozīme standartterapijas novērtēšanā 
un diagnozes noteikšanā, kas tādējādi ļauj 
pilnvērtīgāk izmantot zāles un paaugstināt 
sabiedrības veselības līmeni. Tiem būtu 
jāpiemēro brīvāki noteikumi, piemēram, 
īsāki apstiprināšanas termiņi.

procedūras gaitā jau ir novērtēta attiecīgo 
zāļu kvalitāte, drošums un iedarbīgums) un 
kad salīdzinājumā ar parasto klīnisko 
praksi iejaukšanās tikai pavisam 
nenozīmīgi apdraud pētāmo personu. Šiem 
“maziejaukšanās klīniskajiem 
izmēģinājumiem” bieži vien ir ārkārtīgi 
liela nozīme standartterapijas novērtēšanā 
un diagnozes noteikšanā, kas tādējādi ļauj 
pilnvērtīgāk izmantot zāles un paaugstināt 
sabiedrības veselības līmeni. Tiem būtu 
jāpiemēro brīvāki noteikumi, piemēram, 
īsāki apstiprināšanas termiņi, tomēr 
neapdraudot zinātniskos standartus un 
pastāvīgi garantējot pacientu drošību.

Or. es

Grozījums Nr. 100
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Klīniskajā izmēģinājumā pētāmā 
persona var tikt apdraudēta divējādi: ar 
pētāmām zālēm un ar iejaukšanos. Tomēr 
salīdzinājumā ar parasto klīnisko praksi 
daudzi klīniskie izmēģinājumi tikai 
minimāli apdraud pētāmās personas 
drošību. Tas jo īpaši ir raksturīgi 
gadījumos, kad attiecībā uz pētāmām 
zālēm ir saņemta tirdzniecības atļauja 
(proti, tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūras gaitā jau ir novērtēta attiecīgo 
zāļu kvalitāte, drošums un iedarbīgums) un
kad salīdzinājumā ar parasto klīnisko 
praksi iejaukšanās tikai pavisam 
nenozīmīgi apdraud pētāmo personu. Šiem 
“maziejaukšanas klīniskajiem 
izmēģinājumiem” bieži vien ir ārkārtīgi 
liela nozīme standartterapijas novērtēšanā 
un diagnozes noteikšanā, kas tādējādi ļauj 
pilnvērtīgāk izmantot zāles un paaugstināt 

(9) Klīniskajā izmēģinājumā pētāmā 
persona var tikt apdraudēta divējādi: ar 
pētāmām zālēm un ar iejaukšanos. Tomēr 
salīdzinājumā ar parasto klīnisko praksi 
daudzi klīniskie izmēģinājumi tikai 
minimāli apdraud pētāmās personas 
drošību. Tas jo īpaši ir raksturīgi 
gadījumos, kad attiecībā uz pētāmām 
zālēm ir saņemta tirdzniecības atļauja 
(proti, tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūras gaitā jau ir novērtēta attiecīgo 
zāļu kvalitāte, drošums un iedarbīgums) un 
kad salīdzinājumā ar parasto klīnisko 
praksi iejaukšanās tikai pavisam 
nenozīmīgi apdraud pētāmo personu. Šiem 
“klīniskajiem izmēģinājumiem ar zemu 
riska pakāpi” bieži vien ir ārkārtīgi liela 
nozīme standartterapijas novērtēšanā un 
diagnozes noteikšanā, kas tādējādi ļauj 
pilnvērtīgāk izmantot zāles un paaugstināt 
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sabiedrības veselības līmeni. Tiem būtu 
jāpiemēro brīvāki noteikumi, piemēram, 
īsāki apstiprināšanas termiņi.

sabiedrības veselības līmeni. Tiem būtu 
jāpiemēro brīvāki noteikumi, piemēram, 
īsāki apstiprināšanas termiņi.

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ārkārtas situāciju, kā arī retu un 
īpaši retu slimību gadījumā, kas apdraud 
dzīvību un kuru ārstēšanas iespējas un 
pieredze ir ierobežota un pieejama 
ģeogrāfiski dažādās pasaules vietās, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
novērtēt un atļaut klīniskā izmēģinājuma 
pieteikumu prioritārā kārtībā.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Parastas klīniskās prakses 
koncepcijai ir būtiska nozīme, lai 
noteiktu, vai pieteikums tiek atļauts kā 
maziejaukšanās klīniskais izmēģinājums. 
Parastas klīniskās prakses definīcija 
Komisijai būtu jāprecizē pamatnostādnēs. 

Or. en
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Pamatojums

Parastas klīniskās prakses definīcija ir būtiska atļaujas izsniegšanas procedūras pirmajā 
posmā, kad ziņotāja dalībvalsts veic klīniskā izmēģinājuma pieteikuma pirmo novērtējumu 
atbilstoši 5. pantam. Šai definīcijai vajadzētu būt elastīgai, kaut arī Komisijai procesa 
atvieglošanai būtu jāsniedz neleģislatīvas vadlīnijas šajā jautājumā.

Grozījums Nr. 103
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9c) Klīniskie pētījumi ģenērisko zāļu 
reģistrācijas atbalstam (piemēram, 
bioekvivalences vai terapeitiskās 
ekvivalences pētījumi) rada minimālu 
risku un neērtības to dalībniekiem 
salīdzinājumā ar parasto klīnisko praksi, 
kā noteikts šajā regulā, jo atsauces zāles, 
ko izmanto kā salīdzinājumu, ir labi 
izpētīts un atļauts produkts, kura 
kvalitāte, drošība un efektivitāte jau ir 
novērtētas.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
9.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9d) "Eksperimentālas zāles" ir jebkāda 
aktīvās vielas vai placebo farmaceitiskā 
forma, kuru pārbauda vai izmanto kā 
atsauci klīniskā izmēģinājumā, tostarp 
zāles, uz kurām attiecas tirdzniecības 
atļauja, bet kuras izmanto neatbilstoši 
instrukcijai vai ierastai klīniskai praksei.  
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Or. fr

Grozījums Nr. 105
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
9.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9e) „Papildzāles” ir zāles, kas tiek 
lietotas klīniska izmēģinājuma sakarā, 
taču netiek izmantotas kā eksperimentālās 
zāles. Papildzāles galvenokārt ir zāles, ko 
izmanto pamatārstēšanai, farmakoloģiskie 
līdzekļi, glābējzāles, vai zāles, ko izmanto 
indikatīvu klīniskā izmēģinājuma 
parametru novērtēšanai. Papildzāles 
neietver zāles, kas nav saistītas ar 
klīniskiem izmēģinājumiem un kas 
neattiecas uz izmēģinājuma plānu.

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
9.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9f) Visi šajā regulā paredzētie termiņi 
būtu jānosaka pēc kalendārajām dienām. 
Tā kā svētku dienas dažādās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs atšķiras, uz darba 
dienām balstīta procedūra varētu radīt 
situāciju, kurā validēšanas, novērtēšanas 
un lēmumu pieņemšanas procesa termiņi 
dalībvalstīs ir atšķirīgi.

Or. fr
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Pamatojums

Regulas priekšlikumā būtu jāatsaucas uz kalendārajām dienām, nevis darba dienām. Termiņu 
ievērošanai, kas ir būtisks Eiropas klīnisko izmēģinājumu konkurētspēju veicinošs faktors, ir 
nepieciešama efektīva sadarbība starp iesaistītajām dalībvalstīm. ES dalībvalstīm ir atšķirīgs 
brīvdienu kalendārs. Procedūras balstīšana uz darba dienām iesaistītajās dalībvalstīs 
izraisītu visāda veida kavēšanos validēšanas, novērtēšanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr. 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Klīniskā izmēģinājuma pieteikuma 
novērtēšanā būtu īpaši jāņem vērā 
gaidāmie terapeitiskie ieguvumi un 
sabiedrības veselības ieguvumi
(būtiskums), kā arī paredzamais risks un 
neērtības, ko klīniskais izmēģinājums rada 
pētāmajai personai. Būtu jāņem vērā 
vairāki ar būtiskumu saistītie aspekti, arī 
tas, vai klīniskā izmēģinājuma veikšanu ir 
ieteikušas vai to likušas veikt 
reglamentējošās iestādes, kuras atbildīgas 
par zāļu novērtēšanu un laišanu tirgū.

(10) Klīniskā izmēģinājuma pieteikuma 
novērtēšanā būtu īpaši jāņem vērā 
gaidāmie terapeitiskie ieguvumi un 
sabiedrības veselības ieguvumi
(būtiskums), kā arī paredzamais risks un 
neērtības, ko klīniskais izmēģinājums rada 
pētāmajai personai. Būtu jāņem vērā 
vairāki ar būtiskumu saistītie aspekti,
piemēram, pētāmās iedzīvotāju 
apakšgrupas un iespējamās iedarbīguma 
un/vai drošuma atšķirības dažādās 
pacientu apakšgrupās, jo īpaši dzimuma 
un vecuma atšķirības, kā arī tas, vai 
klīniskā izmēģinājuma veikšanu ir 
ieteikušas vai to likušas veikt 
reglamentējošās iestādes, kuras atbildīgas 
par zāļu novērtēšanu un laišanu tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Klīniskā izmēģinājuma pieteikuma 
novērtēšanā būtu īpaši jāņem vērā 
gaidāmie terapeitiskie ieguvumi un 
sabiedrības veselības ieguvumi 
(būtiskums), kā arī paredzamais risks un 
neērtības, ko klīniskais izmēģinājums rada 
pētāmajai personai. Būtu jāņem vērā 
vairāki ar būtiskumu saistītie aspekti, arī 
tas, vai klīniskā izmēģinājuma veikšanu ir 
ieteikušas vai to likušas veikt 
reglamentējošās iestādes, kuras atbildīgas 
par zāļu novērtēšanu un laišanu tirgū.

(10) Klīniskā izmēģinājuma pieteikuma 
novērtēšanā būtu īpaši jāņem vērā 
gaidāmie terapeitiskie ieguvumi un 
sabiedrības veselības ieguvumi 
(būtiskums), kā arī paredzamais risks un 
neērtības, ko klīniskais izmēģinājums rada 
pētāmajai personai. Būtu jāņem vērā 
vairāki ar būtiskumu saistītie aspekti, 
tostarp garantijas, ka izmēģinājumā 
iesaistītā pētāmo personu grupa pārstāv 
cilvēkus, kuri ir jāārstē, tostarp sievietes 
un gados vecākus cilvēkus, un ka klīniskā 
izmēģinājuma veikšanu ir ieteikušas vai to 
likušas veikt reglamentējošās iestādes, 
kuras atbildīgas par zāļu novērtēšanu un 
laišanu tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Klīniskā izmēģinājuma pieteikuma 
novērtēšanā būtu īpaši jāņem vērā 
gaidāmie terapeitiskie ieguvumi un 
sabiedrības veselības ieguvumi 
(būtiskums), kā arī paredzamais risks un 
neērtības, ko klīniskais izmēģinājums rada 
pētāmajai personai. Būtu jāņem vērā 
vairāki ar būtiskumu saistītie aspekti, arī 
tas, vai klīniskā izmēģinājuma veikšanu ir 
ieteikušas vai to likušas veikt 
reglamentējošās iestādes, kuras atbildīgas 
par zāļu novērtēšanu un laišanu tirgū.

(10) Klīniskā izmēģinājuma pieteikuma 
novērtēšanā būtu īpaši jāņem vērā 
gaidāmie terapeitiskie ieguvumi un 
sabiedrības veselības ieguvumi 
(būtiskums), kā arī paredzamais risks un 
neērtības, ko klīniskais izmēģinājums rada 
pētāmajai personai. Būtu jāņem vērā 
vairāki ar būtiskumu saistītie aspekti, 
tostarp nodrošinot, ka izmēģinājumā 
iesaistītā pētāmo personu grupa pārstāv 
cilvēkus, kuri ir jāārstē, un ka klīniskā 
izmēģinājuma veikšanu ir ieteikušas vai to 
likušas veikt reglamentējošās iestādes, 
kuras atbildīgas par zāļu novērtēšanu un 
laišanu tirgū.
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Or. en

Grozījums Nr. 110
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Klīniskā izmēģinājuma pieteikuma 
novērtēšanā būtu īpaši jāņem vērā 
gaidāmie terapeitiskie ieguvumi un 
sabiedrības veselības ieguvumi 
(būtiskums), kā arī paredzamais risks un 
neērtības, ko klīniskais izmēģinājums rada 
pētāmajai personai. Būtu jāņem vērā 
vairāki ar būtiskumu saistītie aspekti, arī 
tas, vai klīniskā izmēģinājuma veikšanu ir 
ieteikušas vai to likušas veikt 
reglamentējošās iestādes, kuras atbildīgas 
par zāļu novērtēšanu un laišanu tirgū.

(10) Klīniskā izmēģinājuma pieteikuma 
novērtēšanā būtu īpaši jāņem vērā 
gaidāmie terapeitiskie ieguvumi un 
sabiedrības veselības ieguvumi 
(būtiskums), kā arī paredzamais risks un 
neērtības, ko klīniskais izmēģinājums rada 
pētāmajai personai. Būtu jāņem vērā 
vairāki ar būtiskumu saistītie aspekti; 
vēlākos izmēģinājuma posmos būtu 
jānodrošina, ka izmēģinājumā iesaistītā 
personu grupa pārstāv cilvēkus, kuri ir 
jāārstē, un ka klīniskā izmēģinājuma 
veikšanu ir ieteikušas vai to likušas veikt 
reglamentējošās iestādes, kuras atbildīgas 
par zāļu novērtēšanu un laišanu tirgū.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma dalībniekiem būtu pēc iespējas precīzāk jāatspoguļo pārbaudāmo zāļu 
mērķauditorija. Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz izmēģinājumu III un IV posmu, kad zāļu 
drošība un efektivitāte būtu jānovērtē, izmantojot izmēģinājumus ar tiem, kuri visdrīzāk lietos 
šīs zāles tad, kad tās jau būs laistas tirgū. Agrākos izmēģinājumu posmos vairāk tiek 
pārbaudīti vispārēji drošības apsvērumi, tāpēc tajos izmēģinājuma dalībnieku precīza 
pārstāvniecība nav tik svarīga.

Grozījums Nr. 111
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai uzlabotu pieejamo ārstēšanu 
mazizsargātām grupām, piemēram, 
slimīgiem vai gados vecākiem cilvēkiem, 
ļaudīm, kuri cieš no vairākām hroniskām 
slimībām, un cilvēkiem, kurus skar 
garīgās veselības traucējumi, zāles, 
kurām, iespējams, ir nozīmīga klīniskā 
vērtība, būtu pilnā apjomā un pienācīgi 
jāpēta attiecībā uz to ietekmi šajās 
konkrētajās grupās, tostarp noskaidrojot 
ar šo cilvēku īpatnībām un viņu veselības 
un labjutības aizsardzību saistītās 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Pieredze ar Direktīvas 2001/20/EK 
īstenošanu arī apliecināja, ka apmēram 
60 % klīnisko izmēģinājumu sponsorē 
farmācijas nozare, bet 40 % — citas 
ieinteresētās personas, piemēram, 
zinātniskās aprindas. Zinātnieku 
ieguldījuma vērtība būtu pienācīgi jāatzīst 
dalībvalstīs. Zinātnisko aprindu sponsori 
bieži paļaujas uz finansējumu, kas daļēji 
vai pilnībā nāk no publiskiem līdzekļiem 
vai ziedojumiem. Lai maksimāli izmantotu 
šo vērtīgo ieguldījumu un arī turpmāk 
stimulētu akadēmisku pētniecību, turklāt 
nepieļautu izmēģinājumu kvalitātes 
pazemināšanos, dalībvalstīm būtu jāievieš 
pasākumi, lai noteiktu atbilstošus 
atbrīvojumus no nodevām (pieteikuma 
maksas, pārbaudes maksas utt.) 
zinātnisko aprindu sponsorētiem 
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izmēģinājumiem.

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojums no nodevām neietekmē izmēģinājumu kvalitāti. Publiskie līdzekļi vai ziedojumi 
nebūtu jāizmanto nodevu un citu nodokļu nomaksai, bet gan lai finansētu pētījumus, kuri 
citādi nebūtu iespējami.

Grozījums Nr. 113
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Līdz ar atļaujas procedūru būtu 
jāparedz iespēja apturēt novērtēšanu, lai 
sponsors varētu atbildēt uz pieteikuma 
dokumentācijas novērtēšanā uzdotajiem 
jautājumiem vai izteiktajiem komentāriem. 
Novērtēšanas apturēšanas maksimālais 
ilgums būtu jānosaka, ņemot vērā, vai tas ir 
vai nav maziejaukšanās klīniskais 
izmēģinājums. Turklāt būtu jānodrošina, 
lai pēc apturēšanas perioda beigām 
vienmēr būtu paredzēts pietiekami ilgs 
laiks iesniegtās papildinformācijas 
novērtēšanai.

(11) Līdz ar atļaujas procedūru būtu 
jāparedz iespēja apturēt novērtēšanu, lai 
sponsors varētu atbildēt uz pieteikuma 
dokumentācijas novērtēšanā uzdotajiem 
jautājumiem vai izteiktajiem komentāriem. 
Novērtēšanas apturēšanas maksimālais 
ilgums būtu jānosaka, ņemot vērā, vai tas ir 
vai nav klīniskais izmēģinājums ar zemu 
vai vidēju riska pakāpi. Turklāt būtu 
jānodrošina, lai pēc apturēšanas perioda 
beigām vienmēr būtu paredzēts pietiekami 
ilgs laiks iesniegtās papildinformācijas 
novērtēšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai varētu izsekot attiecīgajam 
izmēģinājumam no sākotnējā ētikas 
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komitejas apstiprinājuma līdz galīgajai 
rezultātu publikācijai, Universālais 
izmēģinājuma reģistrācijas numurs 
(UTRN) būtu jāpiešķir ikvienam Eiropas 
Savienībā veiktam izmēģinājumam vai 
ikvienam izmēģinājumam, kura rezultāti 
tiek izmantoti kā daļa no Kopīgā tehniskā 
dokumenta zāļu tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Attiecībā uz ES tiesību aktos 
noteiktām retām slimībām valstu līmenī 
var nepietikt nepieciešamo datu un 
zināšanu, lai veiktu labi informētu 
novērtējumu attiecībā uz atļaujas 
pieteikumu klīnisko izmēģinājumu 
veikšanai. Tādēļ šādas zināšanas būtu 
jāiegūst Eiropas līmenī. Lai to panāktu, 
ziņotājai dalībvalstij novērtēšanas procesā 
būtu jāsadarbojas ar Eiropas Zāļu 
aģentūras Zinātniski konsultatīvo darba 
grupu, kurai būtu jāsniedz atzinums par 
attiecīgo slimību vai slimību grupu. Ja 
nepieciešams, šis atzinums var attiekties 
arī uz novērtējuma II daļas aspektiem, un 
tādā gadījumā ziņotājai dalībvalstij būtu 
par to jāinformē attiecīgās dalībvalstis. Šī 
sadarbība būtu jāorganizē tajos pašos 
termiņos, kas šajā regulā paredzēti 
klīniskiem izmēģinājumiem to slimību 
jomā, kuras nav retas slimības.

Or. en
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Grozījums Nr. 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Tā kā lielākā daļa klīnisko 
izmēģinājumu tiek veikti, lai novērtētu 
lielām pacientu grupām paredzētu 
ārstēšanu, un tajos tiek iesaistītas lielas 
šādu pacientu pārstāvju grupas, šī regula 
nedrīkstētu diskriminēt pacientus, kuri 
slimo ar retām un ļoti retām slimībām, un 
izmēģinājuma novērtējumā būtu jāiekļauj 
arī ar šādām slimībām saistītu stāvokļu 
analīze.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums neatspoguļo ar retām un ļoti retām slimībām saistītās problēmas. 
Jaunajā regulā būtu jāņem vērā ārstēšanas novitātes un tai jābūt saskaņotai ar politiku reto 
un īpaši reto slimību jomā, kas ir izstrādāta kopš Direktīvas 2001/20/EK pieņemšanas.

Grozījums Nr. 117
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Klīniskā izmēģinājuma atļaušanas 
procesā būtu jāaplūko visi ar pētāmo 
personu aizsardzību, kā arī ar datu ticamību 
un noturību saistītie aspekti. Tāpēc atļauja 
veikt klīnisko izmēģinājumu būtu jāietver 
vienā vienotā administratīvā lēmumā, ko 
pieņem attiecīgā dalībvalsts.

(13) Klīniskā izmēģinājuma atļaušanas 
procesā būtu jāaplūko visi ar pētāmo 
personu aizsardzību, kā arī ar datu ticamību 
un noturību saistītie aspekti. Tāpēc atļauja 
veikt klīnisko izmēģinājumu būtu jāietver 
vienā vienotā lēmumā, ko pieņem attiecīgā 
dalībvalsts.

Or. en
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Pamatojums

Tāpat kā 5. apsvērumā, arī šeit vārdu „administratīvos” vajadzētu svītrot. Ir nepieciešams 
vienkāršot un saīsināt ētikas komitejas apstiprinājuma saņemšanas procesu, vienlaikus 
nesamazinot pacientu aizsardzību. Lai uzsāktu izmēģinājumu, būtu jāsaņem vienots 
apstiprinājums, kurš aptver gan ētikas komitejas, gan administratīvos aspektus.

Grozījums Nr. 118
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lēmums noteikt to attiecīgo iestādi 
vai iestādes, kuras jāiesaista šajā 
novērtējumā, būtu jāatstāj attiecīgās 
dalībvalsts ziņā. Šāds lēmums ir katras 
dalībvalsts iekšējās organizācijas 
jautājums. Dalībvalstīm attiecīgās iestādes 
vai attiecīgo iestāžu noteikšanā būtu 
jāiesaista arī nespeciālisti un pacienti. 
Turklāt tām jānodrošina, lai būtu pieejamas 
vajadzīgās speciālās zināšanas. Tomēr 
visos gadījumos saskaņā ar 
starptautiskajām pamatnostādnēm 
novērtējums būtu kopīgi jāveic piemērotam 
skaitam tādu personu, kurām visām kopā ir 
vajadzīgā kvalifikācija un pieredze. 
Personām, kuras novērtē pieteikumu, būtu 
jābūt neatkarīgām no sponsora, no iestādes, 
kas ir izmēģinājuma norises vieta, un no 
iesaistītajiem pētniekiem, kā arī jābūt 
brīvām no visādas citādas nevēlamas 
ietekmes.

(14) Lēmums noteikt to attiecīgo iestādi 
vai iestādes, kuras jāiesaista šajā 
novērtējumā, būtu jāatstāj attiecīgās 
dalībvalsts ziņā. Šīs iestādes būtu jāizveido 
saskaņā ar ICH norādījumu par labu 
klīnisko praksi E6(R1) noteikumiem, 
kuros sīki aprakstītas to atbildības jomas, 
sastāvs, funkcijas, darbība un procedūras.
Šāds lēmums ir katras dalībvalsts iekšējās 
organizācijas jautājums. Dalībvalstīm 
attiecīgās iestādes vai attiecīgo iestāžu 
noteikšanā būtu jāiesaista arī nespeciālisti 
un pacienti. Turklāt tām jānodrošina, lai 
būtu pieejamas vajadzīgās speciālās 
zināšanas. Tomēr visos gadījumos saskaņā 
ar starptautiskajām pamatnostādnēm 
novērtējums būtu kopīgi jāveic piemērotam 
skaitam tādu personu, kurām visām kopā ir 
vajadzīgā kvalifikācija un pieredze. 
Personām, kuras novērtē pieteikumu, būtu 
jābūt neatkarīgām no sponsora, no iestādes, 
kas ir izmēģinājuma norises vieta, un no 
iesaistītajiem pētniekiem, kā arī jābūt 
brīvām no visādas citādas nevēlamas 
ietekmes.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot regulu, nedrīkst ignorēt starptautiski pieņemtu metodoloģiju un ētikas standartus, 
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ko attiecībā uz tās darbības jomu paredz laba klīniskā prakse.

Grozījums Nr. 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lēmums noteikt to attiecīgo iestādi 
vai iestādes, kuras jāiesaista šajā 
novērtējumā, būtu jāatstāj attiecīgās 
dalībvalsts ziņā. Šāds lēmums ir katras 
dalībvalsts iekšējās organizācijas 
jautājums. Dalībvalstīm attiecīgās iestādes 
vai attiecīgo iestāžu noteikšanā būtu 
jāiesaista arī nespeciālisti un pacienti. 
Turklāt tām jānodrošina, lai būtu pieejamas 
vajadzīgās speciālās zināšanas. Tomēr 
visos gadījumos saskaņā ar 
starptautiskajām pamatnostādnēm 
novērtējums būtu kopīgi jāveic piemērotam 
skaitam tādu personu, kurām visām kopā ir 
vajadzīgā kvalifikācija un pieredze. 
Personām, kuras novērtē pieteikumu, būtu 
jābūt neatkarīgām no sponsora, no iestādes, 
kas ir izmēģinājuma norises vieta, un no 
iesaistītajiem pētniekiem, kā arī jābūt 
brīvām no visādas citādas nevēlamas 
ietekmes.

(14) Lēmums noteikt to attiecīgo iestādi 
vai iestādes, kuras jāiesaista šajā 
novērtējumā, būtu jāatstāj attiecīgās
dalībvalsts ziņā. Šāds lēmums ir katras 
dalībvalsts iekšējās organizācijas 
jautājums. Dalībvalstīm attiecīgās iestādes 
vai attiecīgo iestāžu noteikšanā būtu 
jāiesaista arī nespeciālisti un pacienti. 
Turklāt tām jānodrošina, lai būtu pieejamas 
vajadzīgās speciālās zināšanas. Tomēr 
visos gadījumos saskaņā ar 
starptautiskajām pamatnostādnēm 
novērtējums būtu kopīgi jāveic piemērotam 
skaitam tādu personu, kurām visām kopā ir 
vajadzīgā kvalifikācija un pieredze. 
Personām, kuras novērtē pieteikumu, būtu 
jābūt neatkarīgām no sponsora, no iestādes, 
kas ir izmēģinājuma norises vieta, un no 
iesaistītajiem pētniekiem, kā arī jābūt 
brīvām no visādas citādas nevēlamas 
ietekmes. Būtu jādara publiski pieejami 
pieteikumu vērtējošo personu vārds un 
uzvārds, kvalifikācija un interešu 
deklarācija.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Pirms tirdzniecības atļaujas 
iegūšanas klīnisko izmēģinājumu dati 
vairs nebūtu uzskatāmi par komerciāli 
konfidenciālu informāciju. Kad 
tirdzniecības atļauja ir iegūta, būtu 
jāpieņem, ka dati, kas ietverti 
tirdzniecības atļaujas dokumentācijā, var 
saturēt konfidenciālu un komerciāli 
svarīgu informāciju.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānošķir klīnisko izmēģinājumu datu izmantošana pirms un pēc tirdzniecības atļaujas 
saņemšanas. Prasība par konfidencialitāti pēc tirdzniecības atļaujas saņemšanas atbilst 
EMA/HMA vadlīnijām.

Grozījums Nr. 121
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lēmums noteikt, kādā valodā 
jāsagatavo pieteikuma dokumentācija, būtu 
jāatstāj dalībvalstu ziņā. Lai klīniskā 
izmēģinājuma atļaujas pieteikuma 
novērtēšana noritētu raiti, dalībvalstīm būtu 
jāapsver, vai medicīnas jomā 
dokumentācija, kas nav adresēta 
pētāmajām personām, nebūtu jāsagatavo 
vienā tām saprotamā valodā.

(21) Lēmums noteikt, kādā valodā 
jāsagatavo pieteikuma dokumentācija, būtu 
jāatstāj dalībvalstu ziņā. Lai klīniskā 
izmēģinājuma atļaujas pieteikuma 
novērtēšana noritētu raiti, dalībvalstīm būtu 
jāstrādā pie tā, lai vienotos par vienu 
medicīnas jomā vispārēji saprotamu 
valodu, kurā sagatavojama
dokumentācija, kas nav adresēta 
pētāmajām personām, piemēram, 
informācija par slimnieku un informētas 
piekrišanas lapa.

Or. en
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Grozījums Nr. 122
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Cilvēka cieņa un tiesības uz personas 
neaizskaramību ir atzītas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Tajā jo īpaši 
uzsvērts, ka medicīnas un bioloģijas jomā 
nevienu iejaukšanos nevar veikt bez 
attiecīgās personas informētas [jeb 
apzinātas] un brīvas piekrišanas. 
Direktīvā 2001/20/EK bija ietverts 
visaptverošs pētāmo personu aizsardzības 
noteikumu kopums. Šie noteikumi būtu 
jāatbalsta. Noteikumi attiecībā uz 
rīcībnespējīgu personu un nepilngadīgu 
personu juridiskā pārstāvja noteikšanu 
dažādās dalībvalstīs atšķiras. Tāpēc 
rīcībnespējīgu personu un nepilngadīgu 
personu juridiskā pārstāvja noteikšana būtu 
jāatstāj dalībvalstu ziņā.

(22) Cilvēka cieņa un tiesības uz personas 
neaizskaramību ir atzītas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Tajā jo īpaši 
uzsvērts, ka medicīnas un bioloģijas jomā 
nevienu iejaukšanos nevar veikt bez 
attiecīgās personas informētas [jeb 
apzinātas] un brīvas piekrišanas. 
Mazaizsargātām pētāmām personām, 
piemēram, rīcībnespējīgām personām, 
nepilngadīgām personām un citām 
mazaizsargātām personām ir jānodrošina 
papildu aizsardzības pasākumi.
Direktīvā 2001/20/EK bija ietverts 
visaptverošs pētāmo personu, tostarp 
bērnu un rīcībnespējīgu personu,
aizsardzības noteikumu kopums. Turklāt 
konkrēti bērniem piemērojami noteikumi 
iekļauti ieteikumā par ētikas aspektiem 
(EK, 2008). Šie noteikumi būtu jāturpina 
ievērot un iekļaut jaunajos tiesību aktos, 
lai tie attiektos uz visām 
mazaizsargātajām grupām (grūtniecēm, 
gados vecākiem cilvēkiem, personām, kam 
jāsniedz neatliekama palīdzība utt.) 
Noteikumi attiecībā uz rīcībnespējīgu 
personu un nepilngadīgu personu juridiskā 
pārstāvja noteikšanu dažādās dalībvalstīs 
atšķiras. Tāpēc rīcībnespējīgu pētāmo 
personu un nepilngadīgu personu juridiskā 
pārstāvja noteikšana būtu jāatstāj 
dalībvalstu ziņā.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkstētu rasties situācija, ka šī regula nodrošina zemāku aizsardzības līmeni nekā 
Direktīva 2001/20/EK un ar to saistītie tiesību akti, piemēram, Ieteikumi par ētiku pediatrijā. 
Gluži pretēji — regula būtu jāizmanto, lai nodrošinātu spēkā esošo noteikumu īstenošanu un 
novērstu nepilnības noteiktās jomās.
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Grozījums Nr. 123
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Cilvēka cieņa un tiesības uz personas 
neaizskaramību ir atzītas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Tajā jo īpaši 
uzsvērts, ka medicīnas un bioloģijas jomā 
nevienu iejaukšanos nevar veikt bez 
attiecīgās personas informētas [jeb 
apzinātas] un brīvas piekrišanas. 
Direktīvā 2001/20/EK bija ietverts 
visaptverošs pētāmo personu aizsardzības 
noteikumu kopums. Šie noteikumi būtu 
jāatbalsta. Noteikumi attiecībā uz 
rīcībnespējīgu personu un nepilngadīgu 
personu juridiskā pārstāvja noteikšanu 
dažādās dalībvalstīs atšķiras. Tāpēc 
rīcībnespējīgu personu un nepilngadīgu 
personu juridiskā pārstāvja noteikšana būtu 
jāatstāj dalībvalstu ziņā.

(22) Cilvēka cieņa un tiesības uz personas 
neaizskaramību ir atzītas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Tajā jo īpaši 
uzsvērts, ka medicīnas un bioloģijas jomā 
nevienu iejaukšanos nevar veikt bez 
attiecīgās personas informētas [jeb 
apzinātas] un brīvas piekrišanas. 
Direktīvā 2001/20/EK bija ietverts 
visaptverošs pētāmo personu aizsardzības 
noteikumu kopums. Šie noteikumi būtu 
jāatbalsta. Mazaizsargātām pētāmām 
personām, piemēram, rīcībnespējīgām 
personām, nepilngadīgajiem, gados 
vecākiem cilvēkiem un citām 
mazaizsargātām personām ir jānodrošina 
papildu aizsardzības pasākumi. Noteikumi 
attiecībā uz rīcībnespējīgu personu un 
nepilngadīgu personu juridiskā pārstāvja 
noteikšanu dažādās dalībvalstīs atšķiras. 
Tāpēc rīcībnespējīgu pētāmo personu, 
gados vecāku cilvēku un nepilngadīgu 
personu juridiskā pārstāvja noteikšana būtu 
jāatstāj dalībvalstu ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Cilvēka cieņa un tiesības uz personas 
neaizskaramību ir atzītas Eiropas 

(22) Cilvēka cieņa un tiesības uz personas 
neaizskaramību ir atzītas Eiropas 
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Savienības Pamattiesību hartā. Tajā jo īpaši 
uzsvērts, ka medicīnas un bioloģijas jomā 
nevienu iejaukšanos nevar veikt bez 
attiecīgās personas informētas [jeb 
apzinātas] un brīvas piekrišanas. 
Direktīvā 2001/20/EK bija ietverts 
visaptverošs pētāmo personu aizsardzības 
noteikumu kopums. Šie noteikumi būtu 
jāatbalsta. Noteikumi attiecībā uz 
rīcībnespējīgu personu un nepilngadīgu 
personu juridiskā pārstāvja noteikšanu 
dažādās dalībvalstīs atšķiras. Tāpēc 
rīcībnespējīgu personu un nepilngadīgu 
personu juridiskā pārstāvja noteikšana būtu 
jāatstāj dalībvalstu ziņā.

Savienības Pamattiesību hartā. Tajā jo īpaši 
uzsvērts, ka medicīnas un bioloģijas jomā 
nevienu iejaukšanos nevar veikt bez 
attiecīgās personas informētas [jeb 
apzinātas] un brīvas piekrišanas. 
Direktīvā 2001/20/EK bija ietverts 
visaptverošs pētāmo personu aizsardzības 
noteikumu kopums. Šie noteikumi būtu 
jāatbalsta. Noteikumi attiecībā uz 
rīcībnespējīgu personu un nepilngadīgu 
personu juridiskā pārstāvja noteikšanu, 
rīcībnespējīgu un mazaizsargātu personu 
definīcija, kā arī no šīs definīcijas 
izrietošie noteikumi dažādās dalībvalstīs 
atšķiras. Tāpēc rīcībnespējīgu personu un 
nepilngadīgu personu juridiskā pārstāvja 
noteikšana būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā un 
nepieciešamības gadījumā valsts līmenī 
būtu jāievieš noteikumi, kas nodrošina 
labāku aizsardzību.

Or. fr

Pamatojums

Jāatgādina, ka attiecībā uz mazaizsargātu personu aizsardzību šai regulai ir jābūt saskaņā ar 
attiecīgo dalībvalstu noteiktajiem ierobežojumiem, ko piemēro citām mazāk aizsargātu 
personu kategorijām, piemēram, grūtniecēm, dzemdētājām, ar krūti barojošām sievietēm un 
nebrīvē esošām personām.

Grozījums Nr. 125
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Cilvēka cieņa un tiesības uz personas 
neaizskaramību ir atzītas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Tajā jo īpaši 
uzsvērts, ka medicīnas un bioloģijas jomā 
nevienu iejaukšanos nevar veikt bez 
attiecīgās personas informētas [jeb 
apzinātas] un brīvas piekrišanas. 
Direktīvā 2001/20/EK bija ietverts 

(22) Cilvēka cieņa un tiesības uz personas 
neaizskaramību ir atzītas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā un EST 
spriedumā lietā C-34/10
(Brüstle/Greenpeace). Tajā jo īpaši 
uzsvērts, ka medicīnas un bioloģijas jomā 
nevienu iejaukšanos nevar veikt bez 
attiecīgās personas informētas [jeb 
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visaptverošs pētāmo personu aizsardzības 
noteikumu kopums. Šie noteikumi būtu 
jāatbalsta. Noteikumi attiecībā uz 
rīcībnespējīgu personu un nepilngadīgu 
personu juridiskā pārstāvja noteikšanu 
dažādās dalībvalstīs atšķiras. Tāpēc 
rīcībnespējīgu personu un nepilngadīgu 
personu juridiskā pārstāvja noteikšana būtu 
jāatstāj dalībvalstu ziņā.

apzinātas] un brīvas piekrišanas. 
Direktīvā 2001/20/EK bija ietverts 
visaptverošs pētāmo personu aizsardzības 
noteikumu kopums. Šie noteikumi būtu 
jāatbalsta. Noteikumi attiecībā uz 
rīcībnespējīgu personu un nepilngadīgu 
personu juridiskā pārstāvja noteikšanu 
dažādās dalībvalstīs atšķiras. Tāpēc 
rīcībnespējīgu personu un nepilngadīgu 
personu juridiskā pārstāvja noteikšana būtu 
jāatstāj dalībvalstu ziņā.

Or. fr

Grozījums Nr. 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ar šo regulu būtu jāparedz skaidri 
noteikumi attiecībā uz informētu 
piekrišanu ārkārtas situācijās. Šādas 
situācijas attiecas uz gadījumiem, kad 
pacientam, piemēram, dažādu traumu, 
insulta vai infarkta dēļ, iestājas pēkšņs 
dzīvībai bīstams medicīniskais stāvoklis, 
kas prasa tūlītēju medicīnisku iejaukšanos. 
Šādos gadījumos var lieti noderēt jau 
notiekošā klīniskā izmēģinājumā izmantota 
iejaukšanās, kas jau ir apstiprināta. Tomēr 
atsevišķos gadījumos ir neiespējami iegūt 
pacienta informētu piekrišanu pirms 
iejaukšanās, jo viņš ir bezsamaņā un viņa 
juridiskais pārstāvis nav tūlīt pieejams. 
Tāpēc regulā būtu skaidri jānosaka, kādos 
gadījumos šādus pacientus, ievērojot ļoti 
stingrus nosacījumus, drīkst reģistrēt 
klīniskajam izmēģinājumam. Turklāt 
minētajam klīniskajam izmēģinājumam 
būtu tieši jāattiecas uz medicīnisko 
stāvokli, kas izraisa pacienta nespēju sniegt 
informētu piekrišanu. Jāievēro visas 
iepriekš izteiktās pacienta iebildes un pēc 

(23) Ar šo regulu būtu jāparedz skaidri 
noteikumi attiecībā uz informētu 
piekrišanu ārkārtas situācijās. Šādas 
situācijas attiecas uz gadījumiem, kad 
pacientam, piemēram, dažādu traumu, 
insulta vai infarkta dēļ, iestājas pēkšņs 
dzīvībai bīstams medicīniskais stāvoklis, 
kas prasa tūlītēju medicīnisku iejaukšanos. 
Šādos gadījumos var lieti noderēt jau 
notiekošā klīniskā izmēģinājumā izmantota 
iejaukšanās, kas jau ir apstiprināta. Tomēr 
atsevišķos gadījumos ir neiespējami iegūt 
pacienta informētu piekrišanu pirms 
iejaukšanās, jo viņš ir bezsamaņā un viņa 
juridiskais pārstāvis nav tūlīt pieejams. 
Tāpēc regulā būtu skaidri jānosaka, kādos 
gadījumos šādus pacientus, ievērojot ļoti 
stingrus nosacījumus, drīkst reģistrēt 
klīniskajam izmēģinājumam. Piemēram, 
gadījumos, kad pētījums jāsāk 
nekavējoties un ir pamats uzskatīt, ka 
labums, ko pētāmā persona iegūs no 
dalības klīniskajā izmēģinājumā, būs 
lielāks par šīs dalības radītajiem riskiem 
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iespējas drīzāk jāmēģina iegūt pētāmās 
personas vai viņa juridiskā pārstāvja 
informēta piekrišana.

vai ka šī dalība radīs tikai minimālu risku, 
būtu jāparedz iespēja sākt klīnisko 
izmēģinājumu bez šīs personas 
iepriekšējas piekrišanas. Turklāt 
minētajam klīniskajam izmēģinājumam 
būtu tieši jāattiecas uz medicīnisko 
stāvokli, kas izraisa pacienta nespēju sniegt 
informētu piekrišanu. Jāievēro visas 
iepriekš izteiktās pacienta iebildes un pēc 
iespējas drīzāk jāmēģina iegūt pētāmās 
personas vai viņa juridiskā pārstāvja 
informēta piekrišana.

Or. fr

Pamatojums

Philippe Juvin atzinīgi vērtē regulas priekšlikumā ietverto iespēju ārkārtas situācijās 
nepiemērot prasību saņemt iepriekšēju piekrišanu klīnisku izmēģinājumu veikšanai. Tomēr 
viņš nevēlas, lai šī iespēja attiektos tikai uz minimāla riska klīniskajiem izmēģinājumiem. 
Praksē šāds noteikums būtu pārāk ierobežojošs. Tas lielā mērā izslēgtu ar inovatīviem 
produktiem saistītus pētījumus intensīvās terapijas un neatliekamās medicīniskās palīdzības 
jomā.

Grozījums Nr. 127
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ar šo regulu būtu jāparedz skaidri 
noteikumi attiecībā uz informētu 
piekrišanu ārkārtas situācijās. Šādas 
situācijas attiecas uz gadījumiem, kad 
pacientam, piemēram, dažādu traumu, 
insulta vai infarkta dēļ, iestājas pēkšņs 
dzīvībai bīstams medicīniskais stāvoklis, 
kas prasa tūlītēju medicīnisku iejaukšanos. 
Šādos gadījumos var lieti noderēt jau 
notiekošā klīniskā izmēģinājumā izmantota 
iejaukšanās, kas jau ir apstiprināta. Tomēr 
atsevišķos gadījumos ir neiespējami iegūt 
pacienta informētu piekrišanu pirms 
iejaukšanās, jo viņš ir bezsamaņā un viņa 

(23) Ar šo regulu būtu jāparedz skaidri 
noteikumi attiecībā uz informētu 
piekrišanu ārkārtas situācijās. Šādas 
situācijas attiecas uz gadījumiem, kad 
pacientam, piemēram, dažādu traumu, 
insulta vai infarkta dēļ, iestājas pēkšņs 
dzīvībai bīstams medicīniskais stāvoklis, 
kas prasa tūlītēju medicīnisku iejaukšanos. 
Šādos gadījumos var lieti noderēt jau 
notiekošā klīniskā izmēģinājumā izmantota 
iejaukšanās, kas jau ir apstiprināta. Tomēr 
atsevišķos gadījumos ir neiespējami iegūt 
pacienta informētu piekrišanu pirms 
iejaukšanās, jo viņš ir bezsamaņā un viņa 
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juridiskais pārstāvis nav tūlīt pieejams. 
Tāpēc regulā būtu skaidri jānosaka, kādos 
gadījumos šādus pacientus, ievērojot ļoti 
stingrus nosacījumus, drīkst reģistrēt 
klīniskajam izmēģinājumam. Turklāt 
minētajam klīniskajam izmēģinājumam 
būtu tieši jāattiecas uz medicīnisko 
stāvokli, kas izraisa pacienta nespēju sniegt 
informētu piekrišanu. Jāievēro visas 
iepriekš izteiktās pacienta iebildes un pēc 
iespējas drīzāk jāmēģina iegūt pētāmās 
personas vai viņa juridiskā pārstāvja 
informēta piekrišana.

juridiskais pārstāvis nav tūlīt pieejams. 
Tāpēc regulā būtu skaidri jānosaka, kādos 
gadījumos šādus pacientus, ievērojot ļoti 
stingrus nosacījumus, drīkst reģistrēt 
klīniskajam izmēģinājumam. Turklāt 
minētajam klīniskajam izmēģinājumam 
būtu tieši jāattiecas uz medicīnisko 
stāvokli, kas izraisa pacienta nespēju sniegt 
informētu piekrišanu. Jāievēro visas 
iepriekš izteiktās pacienta iebildes un pēc 
iespējas drīzāk jāmēģina iegūt pētāmās 
personas vai viņa juridiskā pārstāvja 
informēta piekrišana. Ētikas komitejai 
būtu konstruktīvi jānovērtē tiešie 
ieguvumi, kādus klīniskais izmēģinājums 
sniegs pacientam, kā arī tas, ka klīniskais 
izmēģinājums pētāmajai personai rada 
tikai minimālu risku un tikai minimālu 
apgrūtinājumu.

Or. en

Pamatojums

Atbildīgajai ētikas komitejai būtu jānovērtē tiešie ieguvumi, kādus klīniskais izmēģinājums 
sniegs pacientam. Ārkārtas situāciju klīniskie izmēģinājumi būtu jāveic vienīgi tad, ja tie 
sniedz ieguvumus attiecīgajai pētāmajai personai.

Grozījums Nr. 128
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Saskaņā ar starptautiskajām 
pamatnostādnēm pētāmās personas brīvai 
un informētai piekrišanai jābūt izteiktai 
rakstiski, izņemot ārkārtas situācijas. Tai 
būtu jābalstās uz skaidru, būtisku un 
pētāmajai personai saprotamu informāciju.

(24) Saskaņā ar starptautiskajām 
pamatnostādnēm pētāmās personas brīvai 
un informētai piekrišanai jābūt sniegtai
rakstiski, izņemot ārkārtas situācijas. Tai 
būtu jābalstās uz skaidru, būtisku un 
pētāmajai personai saprotamu informāciju. 
Ja iespējams, šāda informācija būtu 
jāsniedz mutiski, lai pētāmai personai 
būtu iespēja uzdot jautājumus, un 
pētāmai personai rakstveidā būtu jāsaņem 
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visaptveroša informācija, kuru attiecīgā 
persona drīkst saglabāt. Pētāmai personai 
būtu jāsniedz pietiekams laiks lēmuma 
apsvēršanai.

Or. en

Pamatojums

Ir jānorāda, ka pētāmajai personai ir iespēja informāciju saņemt mutiski.

Grozījums Nr. 129
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Saskaņā ar starptautiskajām 
pamatnostādnēm pētāmās personas brīvai 
un informētai piekrišanai jābūt izteiktai 
rakstiski, izņemot ārkārtas situācijas. Tai 
būtu jābalstās uz skaidru, būtisku un 
pētāmajai personai saprotamu informāciju.

(24) Saskaņā ar starptautiskajām 
pamatnostādnēm pētāmās personas brīvai 
un informētai piekrišanai jābūt izteiktai 
rakstiski, izņemot ārkārtas situācijas. Tai 
būtu jābalstās uz skaidru, būtisku un 
pētāmajai personai saprotamu informāciju 
un tai vajadzētu būt pētāmās personas 
dzimtajā valodā.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Saskaņā ar ētikas ieteikumiem (EK, 
2008) un papildus iepriekš izklāstītajam 
pediatrijas klīniskajos izmēģinājumos 
būtu jāpiemēro atbilstīgas procedūras 
informētas piekrišanas sniegšanai. Šajās 
procedūrās būtu jāņem vērā bērnu 
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vecums un briedums.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijas 2008. gadā izdotie Ieteikumi pediatrijas jomā tika izstrādāti, lai 
palielinātu bērnu aizsardzību, veicot eksperimentālus izmēģinājumus. Šie noteikumi ir 
jāievieš šajā regulā, lai nepieļautu, ka tiek pārkāptas bērnu pamattiesības.

Grozījums Nr. 131
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai pacienti varētu izvērtēt iespēju 
piedalīties klīniskā izmēģinājumā un lai 
attiecīgā dalībvalsts varētu efektīvi 
uzraudzīt klīnisko izmēģinājumu, būtu 
jāpaziņo par klīniskā izmēģinājuma 
sākumu, klīniskajā izmēģinājumā iesaistīto 
personu rekrutēšanas beigām un klīniskā 
izmēģinājuma beigām. Saskaņā ar 
starptautiskajiem standartiem klīniskā 
izmēģinājuma rezultāti būtu jāziņo 
kompetentajām iestādēm viena gada laikā 
pēc klīniskā izmēģinājuma beigām.

(25) Lai pacienti varētu izvērtēt iespēju 
piedalīties klīniskā izmēģinājumā un lai 
attiecīgā dalībvalsts varētu efektīvi 
uzraudzīt klīnisko izmēģinājumu, būtu 
jāpaziņo par klīniskā izmēģinājuma 
sākumu, klīniskajā izmēģinājumā iesaistīto 
personu rekrutēšanas beigām un klīniskā 
izmēģinājuma beigām. Saskaņā ar 
starptautiskajiem standartiem klīniskā 
izmēģinājuma rezultāti būtu jāziņo 
kompetentajām iestādēm divu gadu laikā 
pēc klīniskā izmēģinājuma beigām.

Or. fr

Grozījums Nr. 132
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai sponsors varētu novērtēt visu 
iespējami būtisko drošuma informāciju, 
pētniekam būtu tam jāziņo par visiem 
nopietniem nevēlamiem notikumiem.

(26) Lai sponsors varētu novērtēt visu 
iespējami būtisko drošuma informāciju, 
pētniekam būtu tam jāziņo par visiem 
nopietniem nevēlamiem notikumiem un 
visām aizdomām par nopietniem 
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nevēlamiem notikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Sponsoram būtu jānovērtē pētnieka 
sniegtā informācija un jāziņo Aģentūrai 
drošuma informācija par nopietniem 
nevēlamiem notikumiem, par kuriem ir 
aizdomas, ka tie ir neparedzētas nopietnas 
blaknes.

(27) Sponsoram būtu jānovērtē pētnieka 
sniegtā informācija un nekavējoties, 
izmantojot 36. pantā minēto elektronisko 
datubāzi, jāziņo Aģentūrai drošuma 
informācija par nopietniem nevēlamiem 
notikumiem, par kuriem ir aizdomas, ka tie 
ir neparedzētas nopietnas blaknes.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Aģentūrai šī informācija būtu jānosūta 
dalībvalstīm novērtēšanai.

(28) Aģentūrai šī informācija pēc iespējas 
drīz būtu jānosūta dalībvalstīm 
novērtēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Starptautiskās konferences par 
tehnisko prasību saskaņošanu cilvēkiem 
paredzēto farmaceitisko produktu 
reģistrācijai (ICH) dalībnieki ir vienojušies 
par sīki izstrādātiem norādījumiem par labu 
klīnisko praksi, kas patlaban ir starptautiski 
pieņemts standarts klīnisko izmēģinājumu 
plānošanai, veikšanai, dokumentēšanai un 
ziņošanai un kas atbilst no Pasaules 
medicīnas asociācijas Helsinku 
deklarācijas izrietošajiem principiem. 
Plānojot, veicot un dokumentējot klīniskos 
izmēģinājumus, kā arī ziņojot par tiem, 
var rasties sīkāki jautājumi par kvalitātes 
standarta atbilstību. Tādā gadījumā ICH 
norādījumi par labu klīnisko praksi būtu 
jāizmanto par metodisko līdzekli, 
piemērojot šajā regulā izklāstītos 
noteikumus, ja vien Komisija nav izdevusi 
citus īpašus norādījumus un minētie 
norādījumi nav pretrunā ar šo regulu.

(29) Starptautiskās konferences par 
tehnisko prasību saskaņošanu cilvēkiem 
paredzēto farmaceitisko produktu 
reģistrācijai (ICH) dalībnieki ir vienojušies 
par sīki izstrādātiem norādījumiem par labu 
klīnisko praksi, kas patlaban ir starptautiski 
pieņemts standarts klīnisko izmēģinājumu 
plānošanai, veikšanai, dokumentēšanai un 
ziņošanai un kas atbilst no Pasaules 
medicīnas asociācijas Helsinku 
deklarācijas izrietošajiem principiem. 
Plānojot, veicot un dokumentējot klīniskos 
izmēģinājumus, ICH norādījumi par labu 
klīnisko praksi (GCP) un citi EK 
publicētie piemērojamie norādījumi būtu 
jāizmanto par metodisko līdzekli, 
piemērojot šajā regulā izklāstītos 
noteikumus. Lai šo mērķi īstenotu, GCP 
būtu jākļūst par šīs regulas daļu un 
jāiekļauj [xxx] pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Līdz ar Direktīvas 2001/20/EK stāšanos spēkā GCP ievērošana Eiropā kļuva juridiski 
saistoša attiecībā uz visiem izmēģinājumiem, kas saistīti ar zāļu izpēti. GCP papildina CHMP 
sagatavoto zinātnisko norādījumu kopumu, kas izstrādāts, apspriežoties ar dalībvalstīm, un 
ko izdevusi Eiropas Komisija. Šim norādījumu kopumam arī turpmāk ir jābūt MA pieteikuma 
pamatā.

Grozījums Nr. 136
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai nodrošinātu iegūto rezultātu 
ticamību un noturību, sponsoram būtu 
pienācīgi jāmonitorē klīniskā 

svītrots
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izmēģinājuma veikšana. Turklāt 
monitorēšana var veicināt pētāmās 
personas drošību, ņemot vērā klīniskā 
izmēģinājuma īpatnības un ievērojot 
pētāmo personu pamattiesības. Nosakot 
monitorēšanas apjomu, būtu jāņem vērā 
klīniskā izmēģinājuma īpatnības.

Or. en

Pamatojums

GCP ICH norādījumiem ir jābūt daļai no šīs regulas un līdz ar to tie ir jāiekļauj kā pielikums.

Grozījums Nr. 137
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai nodrošinātu iegūto rezultātu 
ticamību un noturību, sponsoram būtu 
pienācīgi jāmonitorē klīniskā 
izmēģinājuma veikšana. Turklāt 
monitorēšana var veicināt pētāmās 
personas drošību, ņemot vērā klīniskā 
izmēģinājuma īpatnības un ievērojot 
pētāmo personu pamattiesības. Nosakot 
monitorēšanas apjomu, būtu jāņem vērā 
klīniskā izmēģinājuma īpatnības.

(30) Lai nodrošinātu iegūto rezultātu 
ticamību un noturību, sponsoram būtu 
pienācīgi jāmonitorē klīniskā 
izmēģinājuma veikšana. Turklāt 
monitorēšana var veicināt pētāmās 
personas drošību, ņemot vērā klīniskā 
izmēģinājuma īpatnības un ievērojot 
pētāmo personu pamattiesības. 
Monitorēšana būtu jāpielāgo 
izmēģinājuma būtībai un lielākā 
uzmanība jāpievērš galveno risku 
mazināšanai.

Or. en

Pamatojums

Katra izmēģinājuma pieteikuma dokumentācijā būtu jāietver riska novērtējums, izklāstot 
pilnu riska faktoru spektru un nosakot to ietekmi uz izmēģinājuma pārvaldību, tostarp (bet ne 
tikai) uz izmēģinājuma monitorēšanu.
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Grozījums Nr. 138
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Personām, kas iesaistītas klīniskā 
izmēģinājuma veikšanā (jo īpaši 
pētniekiem un citiem veselības aprūpes 
nozares darbiniekiem), jābūt pietiekami 
kvalificētām klīniskajā izmēģinājumā 
paredzēto uzdevumu veikšanai, un telpām, 
kur tiks veikts klīniskais izmēģinājums, 
jābūt piemērotām šāda izmēģinājuma 
veikšanai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

GCP ICH norādījumiem ir jābūt daļai no šīs regulas un līdz ar to tie ir jāiekļauj kā pielikums.

Grozījums Nr. 139
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Personām, kas iesaistītas klīniskā 
izmēģinājuma veikšanā (jo īpaši 
pētniekiem un citiem veselības aprūpes 
nozares darbiniekiem), jābūt pietiekami 
kvalificētām klīniskajā izmēģinājumā 
paredzēto uzdevumu veikšanai, un telpām, 
kur tiks veikts klīniskais izmēģinājums, 
jābūt piemērotām šāda izmēģinājuma 
veikšanai.

(31) Personām, kas iesaistītas klīniskā 
izmēģinājuma veikšanā (jo īpaši 
pētniekiem un citiem veselības aprūpes 
nozares speciālistiem), jābūt pietiekami 
kvalificētām klīniskajā izmēģinājumā 
paredzēto uzdevumu veikšanai, un telpām, 
kur tiks veikts klīniskais izmēģinājums, 
jābūt piemērotām šāda izmēģinājuma 
veikšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 140
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai nodrošinātu pētāmo personu 
drošību un iegūto datu ticamību un 
noturību, atkarībā no klīniskā 
izmēģinājuma apstākļiem pētāmām zālēm 
un konkrētām papildzālēm vajadzētu būt 
izsekojamām. Minēto iemeslu dēļ minētās 
zāles vajadzības gadījumā būtu jāiznīcina 
un atkarībā no klīniskā izmēģinājuma 
apstākļiem, tās uzglabājot, jāievēro īpaši 
nosacījumi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

GCP ICH norādījumiem ir jābūt daļai no šīs regulas un līdz ar to tie ir jāiekļauj kā pielikums.

Grozījums Nr. 141
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Klīniskā izmēģinājuma laikā 
sponsoram var tapt zināms par 
nopietniem klīniskā izmēģinājuma 
veikšanas noteikumu pārkāpumiem. Par 
to būtu jāziņo attiecīgajām dalībvalstīm, 
lai tās vajadzības gadījumā attiecīgi 
rīkotos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

GCP ICH norādījumiem ir jābūt daļai no šīs regulas un līdz ar to tie ir jāiekļauj kā pielikums.
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Grozījums Nr. 142
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Klīniskā izmēģinājuma laikā 
sponsoram var tapt zināms par nopietniem 
klīniskā izmēģinājuma veikšanas 
noteikumu pārkāpumiem. Par to būtu 
jāziņo attiecīgajām dalībvalstīm, lai tās 
vajadzības gadījumā attiecīgi rīkotos.

(33) Klīniskā izmēģinājuma laikā
sponsoram var tapt zināms par nopietniem 
klīniskā izmēģinājuma veikšanas 
noteikumu pārkāpumiem. Par to būtu 
jāziņo attiecīgajām dalībvalstīm, kā arī 
Aģentūrai, lai tās vajadzības gadījumā 
attiecīgi rīkotos.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Līdztekus ziņošanai par varbūtējām 
neparedzētām nopietnām blaknēm var būt 
citi notikumi, kuri negatīvi ietekmē 
ieguvumu un riska samēru un par kuriem 
savlaicīgi būtu jānodod ziņojums 
attiecīgajām dalībvalstīm.

svītrots

Or. en

Pamatojums

GCP ICH norādījumiem ir jābūt daļai no šīs regulas un līdz ar to tie ir jāiekļauj kā pielikums.

Grozījums Nr. 144
Roberta Angelilli
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Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Ja, iestājoties neparedzētiem 
notikumiem, klīniskajā izmēģinājumā 
steidzami jāveic grozījumi, būtu jāparedz 
iespēja, ka sponsors un pētnieks 
nekavējoties veic drošības pasākumus, 
negaidot, līdz tiks saņemta attiecīgā 
atļauja.

svītrots

Or. en

Pamatojums

GCP ICH norādījumiem ir jābūt daļai no šīs regulas un līdz ar to tie ir jāiekļauj kā pielikums.

Grozījums Nr. 145
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai nodrošinātu, ka klīniskā 
izmēģinājuma veikšana atbilst 
protokolam, un lai pētnieki būtu informēti 
par pētāmajām zālēm, ko tie ievada, 
sponsoram būtu jānodrošina, ka 
pētniekiem ir pieejama pētnieka brošūra.

svītrots

Or. en

Pamatojums

GCP ICH norādījumiem ir jābūt daļai no šīs regulas un līdz ar to tie ir jāiekļauj kā pielikums.

Grozījums Nr. 146
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
36. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai nodrošinātu, ka klīniskā 
izmēģinājuma veikšana atbilst protokolam, 
un lai pētnieki būtu informēti par 
pētāmajām zālēm, ko tie ievada, sponsoram 
būtu jānodrošina, ka pētniekiem ir 
pieejama pētnieka brošūra.

(36) Lai nodrošinātu, ka klīniskā 
izmēģinājuma veikšana atbilst protokolam, 
un lai pētnieki būtu informēti par 
pētāmajām zālēm, ko tie ievada, sponsoram 
būtu jānodrošina, ka pētniekiem ir 
pieejama pētnieka brošūra. Šī brošūra būtu 
jāatjaunina, līdzko kļūst pieejama jauna 
drošuma informācija, tostarp informācija 
par notikumiem, kas nav varbūtējas 
neparedzētas nopietnas blaknes.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Klīniskajā izmēģinājumā iegūtā 
informācija būtu pienācīgi jāreģistrē, 
jāizmanto un jāuzglabā nolūkā 
nodrošināt pētāmo personu tiesības un 
drošību, klīniskajā izmēģinājumā iegūto 
datu ticamību un noturību, sponsora 
veiktu precīzu datu ziņošanu, 
interpretēšanu un efektīvu monitorēšanu, 
kā arī dalībvalstu vai Komisijas veiktu 
efektīvu pārbaudi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

GCP ICH norādījumiem ir jābūt daļai no šīs regulas un līdz ar to tie ir jāiekļauj kā pielikums.

Grozījums Nr. 148
Richard Seeber
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Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Klīniskajā izmēģinājumā iegūtā 
informācija būtu pienācīgi jāreģistrē, 
jāizmanto un jāuzglabā nolūkā nodrošināt 
pētāmo personu tiesības un drošību, 
klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
ticamību un noturību, sponsora veiktu 
precīzu datu ziņošanu, interpretēšanu un 
efektīvu monitorēšanu, kā arī dalībvalstu 
vai Komisijas veiktu efektīvu pārbaudi.

(37) Klīniskajā izmēģinājumā iegūtā 
informācija būtu pienācīgi jāreģistrē, 
jāizmanto un jāuzglabā nolūkā nodrošināt 
pētāmo personu tiesības, drošību un 
labjutību, klīniskajā izmēģinājumā iegūto 
datu ticamību un noturību, sponsora veiktu 
precīzu datu ziņošanu, interpretēšanu un 
efektīvu monitorēšanu, kā arī dalībvalstu 
vai Komisijas veiktu efektīvu pārbaudi.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ierosinātās regulas 3. pantu un 6. pantu Pasaules Medicīnas asociācijas Helsinku 
deklarācijā par ētikas principiem medicīniskos pētījumos, kas saistīti ar cilvēkiem (Seula, 
2008), par prioritāru ir jānosaka personu drošība, tiesības un labjutība.

Grozījums Nr. 149
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Klīniskajā izmēģinājumā iegūtā 
informācija būtu pienācīgi jāreģistrē, 
jāizmanto un jāuzglabā nolūkā nodrošināt 
pētāmo personu tiesības un drošību, 
klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
ticamību un noturību, sponsora veiktu 
precīzu datu ziņošanu, interpretēšanu un 
efektīvu monitorēšanu, kā arī dalībvalstu 
vai Komisijas veiktu efektīvu pārbaudi.

(37) Klīniskajā izmēģinājumā iegūtā 
informācija būtu pienācīgi jāreģistrē, 
jāizmanto un jāuzglabā nolūkā nodrošināt 
pētāmo personu tiesības, drošību un 
labjutību, kā arī klīniskajā izmēģinājumā 
iegūto datu ticamību un noturību, sponsora 
veiktu precīzu datu ziņošanu, 
interpretēšanu un efektīvu monitorēšanu, 
kā arī dalībvalstu vai Komisijas veiktu 
efektīvu pārbaudi.

Or. en
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Pamatojums

Jāpanāk atbilstība regulas priekšlikuma 3. pantam.

Grozījums Nr. 150
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Divu gadu laikā pēc šīs regulas 
pieņemšanas Komisijai būtu jāiesniedz 
Eiropas Parlamentam novērtējums par 
jēldatu pārvaldību un iespēju nodrošināt 
neatkarīgiem zinātniekiem brīvu piekļuvi 
visu klīnisko izmēģinājumu jēldatiem.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai varētu pierādīt atbilstību 
protokolam un šai regulai, sponsoram un 
pētniekam būtu jāglabā klīniskā 
izmēģinājuma pamatlieta, kurā iekļauta 
attiecīgā dokumentācija, lai veiktu 
efektīvu uzraudzību (sponsors —
monitorēšanu, bet dalībvalstis un 
Komisija — inspekciju). Klīniskā 
izmēģinājuma pamatlieta būtu pienācīgi 
jāarhivē, tādējādi nodrošinot uzraudzību 
pēc klīniskā izmēģinājuma pabeigšanas.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

GCP ICH norādījumiem ir jābūt daļai no šīs regulas un līdz ar to tie ir jāiekļauj kā pielikums.

Grozījums Nr. 152
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Pētniecībai un izstrādes pētījumiem 
paredzētās zāles neietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
6. novembra Direktīvas 2001/83/EK par 
Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm, darbības 
jomā. Šādām zālēm pieskaitāmas zāles, ko 
izmanto saistībā ar klīnisko 
izmēģinājumu. Tām būtu jāpiemēro 
konkrēti noteikumi atkarībā no to 
īpatnībām. Izstrādājot šādus noteikumus, 
pētāmās zāles (testētās zāles un 
salīdzinājuma zāles, arī placebo) būtu 
jānodala no papildzālēm (zālēm, ko 
izmanto saistībā ar klīnisko 
izmēģinājumu, bet kas nav pētāmās zāles), 
piemēram, zālēm, ko izmanto 
pamatārstēšanai, provocējošiem 
līdzekļiem, glābējzālēm, vai lieto, lai 
klīniskā izmēģinājumā novērtētu 
mērķparametrus. Papildzālēm nebūtu 
pieskaitāmas citas zāles, t. i., zāles, kuras 
nav saistītas ar klīnisko izmēģinājumu un 
kurām nav būtiskas nozīmes klīniskā 
izmēģinājuma plānošanā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

GCP ICH norādījumiem ir jābūt daļai no šīs regulas un līdz ar to tie ir jāiekļauj kā pielikums.
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Grozījums Nr. 153
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Lai nodrošinātu pētāmo personu 
drošību un klīniskajā izmēģinājumā 
iegūto datu ticamību un noturību, kā arī 
lai pētāmās zāles un papildzāles varētu 
sūtīt uz klīnisko izmēģinājumu norises 
vietām visā Savienībā, būtu jāizstrādā 
noteikumi par pētāmo zāļu un papildzāļu 
izgatavošanu un importēšanu. Šiem 
noteikumiem, tāpat kā 
Direktīvā 2001/20/EK paredzētajiem, būtu 
jāatspoguļo Direktīvā 2001/83/EK 
ietvertie labas ražošanas prakses 
noteikumi attiecībā uz zālēm. Lai 
atvieglotu klīniskā izmēģinājuma 
veikšanu, dažos konkrētos gadījumos būtu 
jāpieļauj atkāpes no minētajiem 
noteikumiem. Tāpēc būtu jāpiemēro 
diezgan elastīgi noteikumi, ja vien tas 
neapdraud pētāmo personu drošību un 
klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
ticamību un noturību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

GCP ICH norādījumiem ir jābūt daļai no šīs regulas un līdz ar to tie ir jāiekļauj kā pielikums.

Grozījums Nr. 154
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai nodrošinātu pētāmo personu 
drošību un klīniskajā izmēģinājumā 

svītrots
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iegūto datu ticamību un noturību un lai 
pētāmās zāles un papildzāles varētu 
nosūtīt uz klīnisko izmēģinājumu norises 
vietām visā Savienībā, minētās zāles būtu 
atbilstoši jāmarķē. Marķēšanas noteikumi 
būtu jāpielāgo riskiem, kas skar pētāmo 
personu drošību un klīniskajā 
izmēģinājumā iegūto datu ticamību un 
noturību. Ja pētāmās zāles vai papildzāles 
jau ir atļauts laist tirgū saskaņā ar 
Direktīvu 2001/83/EK, atklātos 
izmēģinājumos izmantotām zālēm parasti 
papildu marķējums nebūtu nepieciešams. 
Turklāt konkrētas zāles, piemēram, 
radiofarmaceitiskos preparātus, izmanto 
par diagnostiskām pētāmajām zālēm, uz 
kurām neattiecas parastie marķēšanas 
noteikumi, jo šo preparātu izmantošana 
klīniskajos izmēģinājumos tiek stingri 
kontrolēta.

Or. en

Pamatojums

GCP ICH norādījumiem ir jābūt daļai no šīs regulas un līdz ar to tie ir jāiekļauj kā pielikums.

Grozījums Nr. 155
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai nodrošinātu pētāmo personu 
drošību un klīniskajā izmēģinājumā iegūto 
datu ticamību un noturību un lai pētāmās 
zāles un papildzāles varētu nosūtīt uz 
klīnisko izmēģinājumu norises vietām visā 
Savienībā, minētās zāles būtu atbilstoši 
jāmarķē. Marķēšanas noteikumi būtu 
jāpielāgo riskiem, kas skar pētāmo personu 
drošību un klīniskajā izmēģinājumā iegūto 
datu ticamību un noturību. Ja pētāmās zāles 
vai papildzāles jau ir atļauts laist tirgū 

(41) Lai nodrošinātu pētāmo personu 
drošību un klīniskajā izmēģinājumā iegūto 
datu ticamību un noturību un lai pētāmās 
zāles un papildzāles varētu nosūtīt uz 
klīnisko izmēģinājumu norises vietām visā 
Savienībā, minētās zāles būtu atbilstoši 
jāmarķē. Marķēšanas noteikumi būtu 
jāpielāgo riskiem, kas skar pētāmo personu 
drošību un klīniskajā izmēģinājumā iegūto 
datu ticamību un noturību. Saistībā ar 
vidēja vai zema riska izmēģinājumiem 
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saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, atklātos 
izmēģinājumos izmantotām zālēm parasti 
papildu marķējums nebūtu nepieciešams. 
Turklāt konkrētas zāles, piemēram, 
radiofarmaceitiskos preparātus, izmanto 
par diagnostiskām pētāmajām zālēm, uz 
kurām neattiecas parastie marķēšanas 
noteikumi, jo šo preparātu izmantošana 
klīniskajos izmēģinājumos tiek stingri 
kontrolēta.

gadījumā, ja pētāmās zāles vai papildzāles 
jau ir atļauts laist tirgū saskaņā ar 
Direktīvu 2001/83/EK, atklātos 
izmēģinājumos izmantotām zālēm parasti 
papildu marķējums nebūtu nepieciešams.
Lai netiktu veikta nelietderīga un 
neatbilstīga marķēšana un lai ievērotu 
2009. gadā apstiprināto LRP 
(13. pielikuma 27. pants), šādu pētījumu 
dalībniekiem varētu izsniegt brošūru vai 
instrukciju, kurā sniegta noderīga 
informācija par izmēģinājumu, un 
piekodināt šo informatīvo materiālu 
rūpīgi saglabāt. Turklāt konkrētas zāles, 
piemēram, radiofarmaceitiskos preparātus, 
izmanto par diagnostiskām pētāmajām 
zālēm, uz kurām neattiecas parastie 
marķēšanas noteikumi, jo šo preparātu 
izmantošana klīniskajos izmēģinājumos 
tiek stingri kontrolēta.

Or. en

Pamatojums

Nodalīšana, pamatojoties uz tirdzniecības atļaujas statusu, padara šo noteikumu skaidrāku.

Grozījums Nr. 156
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Klīniskā izmēģinājuma sponsors var 
atrasties kādā trešajā valstī. Lai sekmētu 
uzraudzību un kontroli, sponsoram, kurš 
atrodas kādā trešajā valstī, būtu jāiedibina 
kontaktpersona Savienībā, ar kuras
palīdzību attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde varētu sazināties ar sponsoru. 
Minētā kontaktpersona var būt fiziska vai 
juridiska persona.

(44) Klīniskā izmēģinājuma sponsors var 
atrasties kādā trešajā valstī. Lai sekmētu 
uzraudzību un kontroli, sponsoram, kurš 
atrodas kādā trešajā valstī, būtu jāiedibina 
juridiskais pārstāvis Savienībā, ar kura
palīdzību attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde varētu sazināties ar sponsoru.

Or. en
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Pamatojums

Lai sekmētu uzraudzību un kontroli, jo īpaši attiecībā uz sponsora atbildību pat tad, ja tas 
atrodas trešajā valstī, ir vajadzīga juridiskā pārstāvja, nevis tikai kontaktpersonas klātbūtne.

Grozījums Nr. 157
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Klīniskajos izmēģinājumos, kuros tiek 
izmantotas neatļautas pētāmās zāles vai 
kuros iejaukšanās būtiski apdraud pētāmo 
personu drošību, būtu jānodrošina tāda 
kaitējuma kompensēšana, kas sekmīgi 
piespriests saskaņā ar piemērojamajiem 
tiesību aktiem.

(46) Klīniskajos izmēģinājumos, kuros tiek 
izmantotas neatļautas pētāmās zāles vai 
kuros iejaukšanās būtiski apdraud pētāmo 
personu drošību, būtu jānodrošina tāda 
kaitējuma kompensēšana, kas sekmīgi 
piespriests saskaņā ar piemērojamajiem 
tiesību aktiem. Tomēr vienmēr būtu 
jāgarantē pētāmās personas juridiskā 
noteiktība un, izdarot izmaiņas regulas 
noteikumos attiecībā uz prasību 
kompensēt kaitējumu, šo juridisko 
noteiktību nedrīkst mazināt. 

Or. fi

Grozījums Nr. 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Klīniskajos izmēģinājumos, kuros tiek 
izmantotas neatļautas pētāmās zāles vai 
kuros iejaukšanās būtiski apdraud pētāmo 
personu drošību, būtu jānodrošina tāda 
kaitējuma kompensēšana, kas sekmīgi 
piespriests saskaņā ar piemērojamajiem 
tiesību aktiem.

(46) Klīniskajos izmēģinājumos, kuros tiek 
izmantotas neatļautas pētāmās zāles vai 
atļautas pētāmās zāles, kuras ārpus 
tirdzniecības atļaujas noteikumiem 
izmanto terapijā, kas atšķiras no 
ārstniecības standarta, vai kuros 
diagnostiskas procedūra būtiski apdraud 
pētāmo personu drošību, būtu jānodrošina 
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tāda kaitējuma kompensēšana, kas sekmīgi 
piespriests saskaņā ar piemērojamajiem 
tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Kompensēšana jānodrošina arī gadījumos, ja atļautas pētāmās zāles izmanto ārpus 
ārstniecības standarta vai ja diagnostiskas procedūra (labāks formulējums nekā 
„iejaukšanās”) rada būtisku apdraudējumu.

Grozījums Nr. 159
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Patlaban šāds kaitējums tiek 
kompensēts, izmantojot apdrošināšanu. Ar 
šādu apdrošināšanu var segt kaitējuma 
summu, kas sponsoram vai pētniekam 
jāmaksā pētāmajai personai, ja ir pierādīta 
viņu atbildība. Ar to var kaitējumu 
kompensēt arī tieši pētāmajai personai, 
iepriekš nepierādot sponsora vai pētnieka 
atbildību. Pieredze rāda, ka 
apdrošināšanas tirgus ir neliels un 
apdrošināšanas izmaksas ir nesamērīgi 
augstas. Turklāt atbildības 
apdrošināšanas sistēma dalībvalstīs 
ievērojami atšķiras, tāpēc daudznacionāla 
izmēģinājuma sponsoram ir sarežģīti un 
apgrūtinoši iegādāties apdrošināšanu 
saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu tiesību 
aktiem. Tādēļ katrai dalībvalstij būtu 
jāizstrādā savs kaitējuma atlīdzināšanas 
mehānisms, kurš tiktu izmantots, lai 
pētāmajām personām atlīdzinātu 
kaitējumu saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem.

(47) Patlaban šāds kaitējums tiek 
kompensēts, izmantojot apdrošināšanu. Ar 
šādu apdrošināšanu var segt kaitējuma 
summu, kas sponsoram vai pētniekam 
jāmaksā pētāmajai personai, ja ir pierādīta 
viņu atbildība. Ar to var kaitējumu 
kompensēt arī tieši pētāmajai personai, 
iepriekš nepierādot sponsora vai pētnieka 
atbildību. 

Or. el
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Pamatojums

Klīniskie izmēģinājusi rada gan ieguvumus, gan — attiecīgos apstākļos — arī 
apdraudējumus. Ja tos kompensē dalībvalstu kaitējuma atlīdzināšanas mehānismi, galīgās 
izmaksas būs jāsedz attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgajiem.

Grozījums Nr. 160
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Patlaban šāds kaitējums tiek 
kompensēts, izmantojot apdrošināšanu. Ar 
šādu apdrošināšanu var segt kaitējuma 
summu, kas sponsoram vai pētniekam 
jāmaksā pētāmajai personai, ja ir pierādīta 
viņu atbildība. Ar to var kaitējumu 
kompensēt arī tieši pētāmajai personai, 
iepriekš nepierādot sponsora vai pētnieka 
atbildību. Pieredze rāda, ka apdrošināšanas 
tirgus ir neliels un apdrošināšanas izmaksas 
ir nesamērīgi augstas. Turklāt atbildības 
apdrošināšanas sistēma dalībvalstīs 
ievērojami atšķiras, tāpēc daudznacionāla 
izmēģinājuma sponsoram ir sarežģīti un 
apgrūtinoši iegādāties apdrošināšanu 
saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu tiesību 
aktiem. Tādēļ katrai dalībvalstij būtu 
jāizstrādā savs kaitējuma atlīdzināšanas 
mehānisms, kurš tiktu izmantots, lai 
pētāmajām personām atlīdzinātu 
kaitējumu saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem.

(47) Patlaban šāds kaitējums tiek 
kompensēts, izmantojot apdrošināšanu. Ar 
šādu apdrošināšanu var segt kaitējuma 
summu, kas sponsoram vai pētniekam 
jāmaksā pētāmajai personai, ja ir pierādīta 
viņu atbildība. Ar to var kaitējumu 
kompensēt arī tieši pētāmajai personai, 
iepriekš nepierādot sponsora vai pētnieka 
atbildību. Pieredze rāda, ka apdrošināšanas 
tirgus ir neliels un apdrošināšanas izmaksas 
ir augstas, jo īpaši nekomerciāliem 
sponsoriem. Lai nekomerciāliem 
sponsoriem atvieglotu iespēju kompensēt 
kaitējumu, katrai dalībvalstij būtu 
jāizstrādā savs kaitējuma atlīdzināšanas 
mehānisms, kurš tiktu izmantots, lai 
pētāmajām personām kompensētu 
kaitējumu saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem. Dalībvalsts
kaitējuma atlīdzināšanas mehānisma 
izmantošanai vajadzētu būt bez maksas 
vai par mērenu cenu, un tas būtu 
jāattiecina tika uz klīniskajiem 
izmēģinājumiem, kurus nav paredzēts 
izmantot zāļu tirdzniecības atļaujas 
saņemšanai.

Or. en



PE506.158v01-00 58/71 AM\928644LV.doc

LV

Grozījums Nr. 161
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Patlaban šāds kaitējums tiek 
kompensēts, izmantojot apdrošināšanu. Ar 
šādu apdrošināšanu var segt kaitējuma 
summu, kas sponsoram vai pētniekam 
jāmaksā pētāmajai personai, ja ir pierādīta 
viņu atbildība. Ar to var kaitējumu 
kompensēt arī tieši pētāmajai personai, 
iepriekš nepierādot sponsora vai pētnieka 
atbildību. Pieredze rāda, ka apdrošināšanas 
tirgus ir neliels un apdrošināšanas izmaksas 
ir nesamērīgi augstas. Turklāt atbildības 
apdrošināšanas sistēma dalībvalstīs 
ievērojami atšķiras, tāpēc daudznacionāla 
izmēģinājuma sponsoram ir sarežģīti un 
apgrūtinoši iegādāties apdrošināšanu 
saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu tiesību 
aktiem. Tādēļ katrai dalībvalstij būtu 
jāizstrādā savs kaitējuma atlīdzināšanas 
mehānisms, kurš tiktu izmantots, lai 
pētāmajām personām atlīdzinātu kaitējumu 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem.

(47) Patlaban šāds kaitējums tiek 
kompensēts, izmantojot apdrošināšanu. Ar 
šādu apdrošināšanu var segt kaitējuma 
summu, kas sponsoram vai pētniekam 
jāmaksā pētāmajai personai, ja ir pierādīta 
viņu atbildība. Ar to var kaitējumu 
kompensēt arī tieši pētāmajai personai, 
iepriekš nepierādot sponsora vai pētnieka 
atbildību. Kompensācija var segt arī 
medicīnisku aprūpi saistībā ar miesas 
bojājumiem, sāpēm un ciešanām, kam 
nepieciešama ilglaicīga vai vidēji ilga 
ārstēšana. Pieredze rāda, ka 
apdrošināšanas tirgus ir neliels un 
apdrošināšanas izmaksas ir nesamērīgi 
augstas. Turklāt atbildības apdrošināšanas 
sistēma dalībvalstīs ievērojami atšķiras, 
tāpēc daudznacionāla izmēģinājuma 
sponsoram ir sarežģīti un apgrūtinoši 
iegādāties apdrošināšanu saskaņā ar 
attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem. Tādēļ 
katrai dalībvalstij būtu jāizstrādā savs 
kaitējuma atlīdzināšanas mehānisms, kurš 
tiktu izmantots, lai pētāmajām personām 
atlīdzinātu kaitējumu saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem, un pacientiem 
būtu jāsniedz skaidra un pieejama 
informācija, kas atvieglo piekļuvi 
kompensācijas sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik valsts un starptautiskā līmenī ir izveidots tiesiskais regulējums, ar ko paredz, ka 
kompensāciju var veidot naudas summa psiholoģisku un sociālu kaitējumu un ekonomisku 
zaudējumu kompensēšanai un tā var segt medicīnisku aprūpi saistībā ar miesas bojājumiem, 
sāpēm un ciešanām, kam nepieciešama ilglaicīga vai vidēji ilga ārstēšana. Turklāt pieredze 
liecina, ka saskaņā ar pašreizējiem valsts tiesību aktiem pētījumu dalībniekiem ir visai 
sarežģīti saņemt kompensāciju, kas ietver limitus un nosacījumus, kuri nav zināmi pirms 
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izmēģinājuma sākšanas.

Grozījums Nr. 162
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Patlaban šāds kaitējums tiek 
kompensēts, izmantojot apdrošināšanu. Ar 
šādu apdrošināšanu var segt kaitējuma 
summu, kas sponsoram vai pētniekam 
jāmaksā pētāmajai personai, ja ir pierādīta 
viņu atbildība. Ar to var kaitējumu 
kompensēt arī tieši pētāmajai personai, 
iepriekš nepierādot sponsora vai pētnieka 
atbildību. Pieredze rāda, ka apdrošināšanas 
tirgus ir neliels un apdrošināšanas izmaksas 
ir nesamērīgi augstas. Turklāt atbildības 
apdrošināšanas sistēma dalībvalstīs 
ievērojami atšķiras, tāpēc daudznacionāla 
izmēģinājuma sponsoram ir sarežģīti un 
apgrūtinoši iegādāties apdrošināšanu 
saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu tiesību 
aktiem. Tādēļ katrai dalībvalstij būtu 
jāizstrādā savs kaitējuma atlīdzināšanas 
mehānisms, kurš tiktu izmantots, lai
pētāmajām personām atlīdzinātu kaitējumu 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem.

(47) Patlaban šāds kaitējums tiek 
kompensēts, izmantojot apdrošināšanu. Ar 
šādu apdrošināšanu var segt kaitējuma 
summu, kas sponsoram vai pētniekam 
jāmaksā pētāmajai personai, ja ir pierādīta 
viņu atbildība. Ar to var kaitējumu 
kompensēt arī tieši pētāmajai personai, 
iepriekš nepierādot sponsora vai pētnieka 
atbildību. Pieredze rāda, ka apdrošināšanas 
tirgus ir neliels un apdrošināšanas izmaksas 
ir nesamērīgi augstas. Turklāt atbildības 
apdrošināšanas sistēma dalībvalstīs 
ievērojami atšķiras, tāpēc daudznacionāla 
izmēģinājuma sponsoram ir sarežģīti un 
apgrūtinoši iegādāties apdrošināšanu 
saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu tiesību 
aktiem. Tādēļ katrai dalībvalstij būtu 
jāizstrādā savs kaitējuma atlīdzināšanas 
mehānisms, kurš tiktu izmantots, lai 
pētāmajām personām atlīdzinātu kaitējumu 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem. Tomēr tradicionālos 
apdrošināšanas segtos risinājumus 
uzskata par pieņemamiem dalībvalstu 
atlīdzināšanas mehānismiem vai par 
neatkarīgiem risinājumiem.

Or. fi

Grozījums Nr. 163
Georgios Koumoutsakos

Regulas priekšlikums
47. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Patlaban šāds kaitējums tiek 
kompensēts, izmantojot apdrošināšanu. Ar 
šādu apdrošināšanu var segt kaitējuma 
summu, kas sponsoram vai pētniekam 
jāmaksā pētāmajai personai, ja ir pierādīta 
viņu atbildība. Ar to var kaitējumu 
kompensēt arī tieši pētāmajai personai, 
iepriekš nepierādot sponsora vai pētnieka 
atbildību. Pieredze rāda, ka apdrošināšanas 
tirgus ir neliels un apdrošināšanas izmaksas 
ir nesamērīgi augstas. Turklāt atbildības 
apdrošināšanas sistēma dalībvalstīs 
ievērojami atšķiras, tāpēc daudznacionāla 
izmēģinājuma sponsoram ir sarežģīti un 
apgrūtinoši iegādāties apdrošināšanu 
saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu tiesību 
aktiem. Tādēļ katrai dalībvalstij būtu 
jāizstrādā savs kaitējuma atlīdzināšanas 
mehānisms, kurš tiktu izmantots, lai 
pētāmajām personām atlīdzinātu 
kaitējumu saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem.

(47) Patlaban šāds kaitējums tiek 
kompensēts, izmantojot apdrošināšanu. Ar 
šādu apdrošināšanu var segt kaitējuma 
summu, kas sponsoram vai pētniekam 
jāmaksā pētāmajai personai, ja ir pierādīta 
viņu atbildība. Ar to var kaitējumu 
kompensēt arī tieši pētāmajai personai, 
iepriekš nepierādot sponsora vai pētnieka 
atbildību. Pieredze rāda, ka apdrošināšanas 
tirgus ir neliels un apdrošināšanas izmaksas 
ir nesamērīgi augstas. Turklāt atbildības 
apdrošināšanas sistēma dalībvalstīs 
ievērojami atšķiras, tāpēc daudznacionāla 
izmēģinājuma sponsoram ir sarežģīti un 
apgrūtinoši iegādāties apdrošināšanu 
saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu tiesību 
aktiem. Dalībvalstis pieņem pasākumus 
akadēmiskās izpētes sekmēšanai. Šajā 
nolūkā būtu lietderīgi izpētīt, vai ir 
iespējams ieviest īpašus atlīdzināšanas 
mehānismus Eiropas mērogā. Šo 
mehānismu izmantošana varētu būt 
saistīta ar nodevu maksājumiem, 
pamatojoties uz bezpeļņas darbību, un 
būtu jāņem vērā klīnisko izmēģinājumu 
pacientiem radītie riski, iespējamais 
kaitējums un negaidītie ieguvumi.

Or. el

Pamatojums

Lai arī sākotnējais ierosinājums ir ar pareizu ievirzi, tomēr tas nebūs vienādi labvēlīgs visiem 
pacientiem. Ne visām dalībvalstīm ir pieredze vai zināšanas saistībā ar valsts mehānismiem, 
kas aptver divas trešdaļas pacientiem sniegto pakalpojumu. Līdz ar to pacienti, kuri piedalās 
vienā un tajā pašā pārrobežu pētniecības programmā, dažādās valstīs saņems atšķirīgu 
ārstēšanu. Viens no risinājumiem varētu būt īpašu atlīdzināšanas mehānismu ieviešana, 
pamatojoties uz Eiropas mēroga sadarbības pieredzi un darbības jomu.

Grozījums Nr. 164
Christel Schaldemose
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Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Lai pilnveidotu un atvieglotu 
informācijas plūsmu starp sponsoriem un 
dalībvalstīm, kā arī dalībvalstu starpā, 
Komisijai būtu jāizveido un jāuztur 
datubāze, kurai iespējams piekļūt ar portāla 
starpniecību.

(51) Lai pilnveidotu un atvieglotu 
informācijas plūsmu starp sponsoriem un 
dalībvalstīm, kā arī dalībvalstu starpā, 
Komisijai būtu jāizveido un jāuztur 
datubāze, kurai iespējams piekļūt ar portāla 
starpniecību. Komisijai un dalībvalstīm 
būtu jāpalielina sabiedrības informētība 
par šāda portāla pastāvēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Lai pilnveidotu un atvieglotu 
informācijas plūsmu starp sponsoriem un 
dalībvalstīm, kā arī dalībvalstu starpā, 
Komisijai būtu jāizveido un jāuztur 
datubāze, kurai iespējams piekļūt ar portāla 
starpniecību.

(51) Lai pilnveidotu un atvieglotu 
informācijas plūsmu starp sponsoriem un 
dalībvalstīm, kā arī dalībvalstu starpā, 
Eiropas Zāļu aģentūrai Komisijas vārdā 
būtu jāizveido un jāuztur datubāze, kurai 
iespējams piekļūt ar portāla starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Šādā datubāzē būtu jāietver visa 
būtiskā informācija, kas attiecas uz 
klīnisko izmēģinājumu. Tajā nebūtu 

(52) Šādā datubāzē būtu jāietver visa 
būtiskā informācija, kas attiecas uz 
klīnisko izmēģinājumu, un jāļauj publiski 
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jāapkopo pētāmo personu — izmēģinājuma 
dalībnieku — personas dati. Datubāzē 
esošajai informācijai būtu jābūt publiski 
pieejamai, ja vien nav konkrētu iemeslu, 
kādēļ konkrētā informācija nebūtu 
jāpublicē, lai aizsargātu personas tiesības 
uz privāto dzīvi un tiesības uz savu 
personas datu aizsardzību, kas atzītas 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
7. un 8. pantā.

izplatīt objektīvu informāciju nolūkā 
atbalstīt Eiropas pētniecību un palielināt 
zināšanas sabiedrības veselības jomā.
Datubāzei nevajadzētu mazināt Eiropas 
uzņēmumu inovāciju vai konkurētspēju.
Tajā nebūtu jāapkopo pētāmo personu —
izmēģinājuma dalībnieku — personas dati,
un tai nevajadzētu apgrūtināt 
komercinterešu, tostarp intelektuālā 
īpašuma, aizsardzību, kā to paredz 
Regulas Nr. 1049/2001 4. pants. Datubāzē 
esošajai informācijai būtu jābūt publiski 
pieejamai, ja vien nav konkrētu iemeslu, 
kādēļ konkrētā informācija nebūtu 
jāpublicē, lai aizsargātu personas tiesības 
uz privāto dzīvi un tiesības uz savu 
personas datu aizsardzību, kas atzītas 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
7. un 8. pantā, vai lai aizsargātu 
konfidenciālu komercinformāciju, kā to 
paredz Regulas Nr. 1049/2001 4. pants.

Or. en

Pamatojums

Datubāzei būtu jāļauj publiski izplatīt ticamu informāciju par medicīnas pētījumu 
jaunākajiem sasniegumiem, vienlaikus pilnībā ievērojot ar konkurētspēju saistītās farmācijas 
rūpniecības prasības, jo farmācijas rūpniecība pati finansē aptuveni 60 % no Eiropas 
klīniskajiem izmēģinājumiem. Publiskojot informāciju, būtu jāaizsargā personas dati un 
konfidenciāla komercinformācija, lai nepieļautu to pacientu stigmatizāciju, kuri piedalās 
klīniskajā izmēģinājumā, un lai novērstu negodīgas konkurences stimulēšanu, kas apdraudētu 
Eiropas medicīnas pētījumu konkurētspēju.

Grozījums Nr. 167
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Šādā datubāzē būtu jāietver visa 
būtiskā informācija, kas attiecas uz 
klīnisko izmēģinājumu. Tajā nebūtu 
jāapkopo pētāmo personu — izmēģinājuma 

(52) Šādā datubāzē būtu jāietver visa 
būtiskā informācija, kas attiecas uz 
klīnisko izmēģinājumu. Visi klīniskie 
izmēģinājumi būtu jāreģistrē datubāzē 
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dalībnieku — personas dati. Datubāzē 
esošajai informācijai būtu jābūt publiski 
pieejamai, ja vien nav konkrētu iemeslu, 
kādēļ konkrētā informācija nebūtu 
jāpublicē, lai aizsargātu personas tiesības 
uz privāto dzīvi un tiesības uz savu 
personas datu aizsardzību, kas atzītas 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
7. un 8. pantā.

pirms to sākšanas. Datubāzē būtu 
jānorāda arī datumi, kuros sākas un 
beidzas pētāmo personu pieņemšana 
dalībai izmēģinājumā. Sponsoriem 
vajadzētu būt iespējai šo informāciju tieši 
iekļaut datubāzē, par to neinformējot 
dalībvalstis. Tajā nebūtu jāapkopo pētāmo 
personu — izmēģinājuma dalībnieku —
personas dati. Datubāzē esošajai 
informācijai būtu jābūt publiski pieejamai, 
ja vien nav konkrētu iemeslu, kādēļ 
konkrētā informācija nebūtu jāpublicē, lai 
aizsargātu personas tiesības uz privāto 
dzīvi un tiesības uz savu personas datu 
aizsardzību, kas atzītas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik vairākas valstis pieprasa paziņot par pirmā pacienta datu ievadīšanu, un ar to 
saistītā dokumentēšana pārāk apgrūtina šāda veida informācijas sniegšanu, jo to var tieši 
ievadīt ES datubāzē. Turklāt mēs ierosinām, lai saistībā ar starptautiskajiem izmēģinājumiem 
ziņotu tikai par pirmo un pēdējo pacientu, kurš piedalās pētījumā (neatkarīgi no valsts). 
Dalības reģistrācijas beigās sponsoram arī vajadzētu norādīt valstis, kuras nav reģistrējušas 
pacientus dalībai izmēģinājumā.

Grozījums Nr. 168
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Šādā datubāzē būtu jāietver visa 
būtiskā informācija, kas attiecas uz 
klīnisko izmēģinājumu. Tajā nebūtu 
jāapkopo pētāmo personu — izmēģinājuma 
dalībnieku — personas dati. Datubāzē 
esošajai informācijai būtu jābūt publiski 
pieejamai, ja vien nav konkrētu iemeslu, 
kādēļ konkrētā informācija nebūtu 
jāpublicē, lai aizsargātu personas tiesības 
uz privāto dzīvi un tiesības uz savu 

(52) Šādā datubāzē būtu jāietver visa 
būtiskā informācija, kas attiecas uz 
klīnisko izmēģinājumu, un tai vajadzētu 
būt publiski pieejamai. Tajā nebūtu 
jāapkopo pētāmo personu — izmēģinājuma 
dalībnieku — personas dati. Datubāzē 
esošajai informācijai būtu jābūt publiski 
pieejamai, ja vien nav konkrētu iemeslu, 
kādēļ konkrētā informācija nebūtu 
jāpublicē, lai aizsargātu personas tiesības 
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personas datu aizsardzību, kas atzītas 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
7. un 8. pantā.

uz privāto dzīvi un tiesības uz savu 
personas datu aizsardzību, kas atzītas 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
7. un 8. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
52.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52a) Būtu jāapzina un jāaizsargā 
konfidenciāla komercinformācija, lai 
neskartu pacientu intereses un/vai 
sponsoru konkurētspēju.

Or. en

Pamatojums

Publiskojot informāciju, būtu jānodrošina aizsargātu personas datu un konfidenciālas 
komercinformācijas aizsardzība, lai nepieļautu to pacientu stigmatizāciju, kuri piedalās 
klīniskajā izmēģinājumā, un lai novērstu negodīgas konkurences stimulēšanu, kas apdraudētu 
Eiropas medicīnas pētījumu konkurētspēju.

Grozījums Nr. 170
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
52.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52b) Klīnisko izmēģinājumu rezultāti, kā 
arī klīnisko izmēģinājumu dati ir būtisks 
un vērtīgs informācijas avots, kas 
nodrošina biomedicīnas vai sabiedrības 
veselības pētījumus saistībā ar zālēm vai 
aktīvo vielu, un šie rezultāti būtu 
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jāpublisko, lai atbalstītu un sekmētu 
pētījumu attīstību saistībā ar zālēm vai to 
klīnisko, farmakoloģisko vai cita veida 
farmakodinamisko iedarbību, vai šo zāļu 
salīdzinošo efektivitāti un iedarbīgumu. 
Tomēr pirms klīniskā izmēģinājuma datu 
publiskošanas pienācīgi būtu jāapsver 
zāļu atļaujas statuss, lai netraucētu 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procesu vai konkurences dinamiku ES 
tirgū, vienlaikus sekmējot ES veiktu 
klīnisko pētījumu pievilcīgumu un 
ilgtermiņa pastāvēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
52.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52c) Pēc tam, kad ir pabeigta lēmuma 
pieņemšana attiecībā uz pieteikumu 
tirdzniecības atļaujas saņemšanai, 
piekļuvei zāļu klīnisko izmēģinājumu 
datiem, to izplatīšanai un apstrādei 
nevajadzētu skart personas datu 
aizsardzību un būtu jāatbilst īpašām 
pamatnostādnēm nolūkā apzināt un 
garantēt labu analīzes praksi, klīnisko 
izmēģinājumu datu formātus, 
iesaistīšanās noteikumus, kā arī citus 
juridiskos aspektus. Šādām 
pamatnostādnēm būtu jāveicina optimāls 
pārredzamības un sabiedrības 
informēšanas līmenis, vienlaikus 
nodrošinot ticamu zinātnisko pētījumu 
attīstību un nepieļaujot neobjektīvas 
informācijas izplatīšanu vai ļaunprātīgu 
izmantošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 172
Georgios Koumoutsakos

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Šajā regulā paredzēto pasākumu 
veikšanai dalībvalstīm būtu jāļauj iekasēt 
maksas. Tomēr dalībvalstīm nebūtu 
jāiekasē vairāki maksājumi no dažādām 
iestādēm, kuras minētajā dalībvalstī veic 
klīniskā izmēģinājuma atļaujas 
pieteikuma novērtēšanu.

(55) Šajā regulā paredzēto pasākumu 
veikšanai dalībvalstīm būtu jāļauj iekasēt 
maksas saskaņā ar katras valsts 
individuālo praksi.

Or. el

Grozījums Nr. 173
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
59.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59a) Tiesības piekļūt dokumentiem ir 
atzītas arī ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Jo īpaši 42. pantā 
minētas tiesības piekļūt Savienības 
iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru 
dokumentiem neatkarīgi no attiecīgā 
dokumenta veida. Šie noteikumi būtu 
jāievēro.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Neskarot dalībvalstu sistēmas, kas (60) Neskarot dalībvalstu sistēmas, kas 
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reglamentē medicīniskās ārstēšanas 
izmaksas un to atlīdzināšanu, pētāmajām 
personām par pētāmajām zālēm nebūtu 
jāmaksā.

reglamentē medicīniskās ārstēšanas 
izmaksas un to atlīdzināšanu, pētāmajām 
personām par pētāmajām zālēm nebūtu 
jāmaksā. Zema un vidēja riska 
izmēģinājumiem (ja ārstēšanas režīms 
atbilst aprūpes standartam) un gadījumā, 
ja pētnieka ierosinātā izmēģinājuma 
sākotnējais mērķis nav reģistrācija, 
pētāmo zāļu izmaksas būtu jāsedz 
dalībvalsts veselības aprūpes sistēmai.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāveicina izmēģinājumi, kuros atļautās zāles salīdzina to atļautās indikācijas robežās vai 
režīmos, kas atbilst aprūpes standartam. Tā kā ārstēšanu parakstītu jebkurā gadījumā, tad 
netiek skarts veselības aprūpes sistēmu budžets.

Grozījums Nr. 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
62.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62a) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
“Integrēta rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetam — prioritāte 
konkurētspējai un ilgtspējai” tiesību aktu 
sistemātiskai izvērtēšanai būtu jākļūst par 
lietpratīga regulējuma neatņemamu daļu. 
Lai šī regula atbilstu zinātnes, 
tehnoloģijas un medicīnas progresam 
attiecībā uz klīnisko izmēģinājumu 
organizēšanu un veikšanu un lai to 
saskaņotu ar citām tiesību normām, 
Komisijai periodiski būtu jāziņo par gūto 
pieredzi saistībā ar šo regulu un tās 
darbību, kā arī jāiesniedz secinājumi 
Parlamentam un Padomei.

Or. en
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Pamatojums

Tehnoloģijas sasniegumi un medicīnas zināšanas nozīmē, ka klīniskie izmēģinājumi strauji 
attīstās. Ietverot pārskatīšanas klauzulu, tiks nodrošināts, ka šī regula tiek strauji pielāgota 
nepieciešamajām izmaiņām.

Grozījums Nr. 176
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
64.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64a) Kā norādīts Komisijas paziņojumā 
“Integrēta rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetam — prioritāte 
konkurētspējai un ilgtspējai”, tiesību aktu 
sistemātiskiem novērtējumiem būtu 
jākļūst par lietpratīga regulējuma 
neatņemamu daļu. Lai šī regula atbilstu 
zinātnes un tehnoloģijas progresam 
attiecībā uz klīnisko izmēģinājumu 
organizēšanu un veikšanu un lai to 
saskaņotu ar citām tiesību normām, 
Komisijai periodiski būtu jāziņo par gūto 
pieredzi saistībā ar šo regulu un tās 
darbību, kā arī jāiesniedz attiecīgi 
secinājumi.

Or. en

Pamatojums

Šī regula ir sistemātiski jāpārskata, lai konstatētu, vai tā joprojām atbilst konkrētajam 
mērķim un vai ar to ir iespējams atbalstīt zinātnes un tehnoloģijas sasniegumus.

Grozījums Nr. 177
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
63. apsvērums



AM\928644LV.doc 69/71 PE506.158v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Šī regula atbilst galvenajiem 
starptautiskajiem norādījumiem par 
klīniskajiem pētījumiem, piemēram, 
jaunākajai Pasaules medicīnas asociācijas 
Helsinku deklarācijas redakcijai (2008) un 
no tās izrietošajiem norādījumiem par labu 
klīnisko praksi.

(63) Šī regula ir saskaņā ar Eiropas 
Padomes Konvenciju par cilvēktiesībām 
un biomedicīnu (1997) un tās 
Papildprotokolu par biomedicīniskiem 
pētījumiem (2005), kā arī Starptautisko 
konvenciju par bērna tiesībām (ANO, 
1989). Tā atbilst galvenajiem 
starptautiskajiem norādījumiem par 
klīniskajiem pētījumiem, piemēram, 
jaunākajai Pasaules medicīnas asociācijas 
Helsinku deklarācijas redakcijai (2008) un 
no tās izrietošajiem norādījumiem par labu 
klīnisko praksi (ICH–GCP). Ņemtas vērā 
arī WHO-CIOMS pamatnostādnes.

Or. en

Pamatojums

ES regulai ir jābūt saskaņā ar starptautiskiem līgumiem, tādiem kā Eiropas Padomes 
Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu (1997) un tās Papildprotokols par 
biomedicīniskiem pētījumiem (2005), kā arī Starptautiskā konvencija par bērna tiesībām 
(ANO, 1989), turklāt šos dokumentus ir ratificējušas daudzas ES dalībvalstis.

Grozījums Nr. 178
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66) Tā kā šīs regulas mērķi nodrošināt 
klīnisko izmēģinājumu datu ticamību un 
noturību visā Savienībā, vienlaikus 
nodrošinot pētāmo personu tiesības un
drošību, nevar pietiekamā mērā sasniegt 
pašas dalībvalstis un, ņemot vērā pasākuma 
mērogu, to var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 

(66) Tā kā šīs regulas mērķi nodrošināt 
klīnisko izmēģinājumu datu ticamību un 
noturību visā Savienībā, vienlaikus 
nodrošinot pētāmo personu tiesības,
drošību un labjutību, nevar pietiekamā 
mērā sasniegt pašas dalībvalstis un, ņemot 
vērā pasākuma mērogu, to var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 
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noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ierosinātās regulas 3. pantu un 6. pantu Pasaules Medicīnas asociācijas Helsinku 
deklarācijā par ētikas principiem medicīniskos pētījumos, kas saistīti ar cilvēkiem (Seula, 
2008), par prioritāru ir jānosaka personu drošība, tiesības un labjutība.

Grozījums Nr. 179
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66) Tā kā šīs regulas mērķi nodrošināt 
klīnisko izmēģinājumu datu ticamību un 
noturību visā Savienībā, vienlaikus 
nodrošinot pētāmo personu tiesības un 
drošību, nevar pietiekamā mērā sasniegt 
pašas dalībvalstis un, ņemot vērā pasākuma 
mērogu, to var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

(66) Tā kā šīs regulas mērķi nodrošināt 
klīnisko izmēģinājumu datu ticamību un 
noturību visā Savienībā, vienlaikus 
nodrošinot pētāmo personu tiesības,
labjutību un drošību, nevar pietiekamā 
mērā sasniegt pašas dalībvalstis un, ņemot 
vērā pasākuma mērogu, to var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

Or. en

Pamatojums

Jāpanāk atbilstība regulas priekšlikuma 3. pantam.

Grozījums Nr. 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola
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Regulas priekšlikums
66.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66a) Riezi piecos gados regula būtu 
jāizvērtē un vajadzības gadījumā 
jāpārskata, lai tās normas būtu pietiekami 
elastīgas. Pastāvīgs izvērtēšanas process ir 
būtisks, lai nākotnē varētu turpināt 
inovāciju saistībā ar medicīnas zinātni, 
kas nemitīgi attīstās. Pašreizējās 
direktīvas uzliktais administratīvais slogs 
tiek uzskatīts par tādu, kas apgrūtina 
zinātnes attīstību un pacientu tiesības 
saņemt vislabāko iespējamo ārstēšanu. 
Tāpēc regulāri būtu jāseko līdzi regulas 
ietekmei birokrātijas ziņā un izvērtēšanas 
procesam būtu jānodrošina, ka šī regula 
ir efektīvs tiesību akts, ar ko atbalsta 
klīniskos pētījumus. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš situācijai akadēmisko pētījumu 
jomā un jānodrošina, lai birokrātijas dēļ 
netiktu mazināti līdzekļi inovācijai 
akadēmisko pētījumu jomā un lai regulā 
izvirzītie jaunie uzdevumi nemazinātu 
pētnieka profesijas pievilcīgumu. Būtu 
jāizvērtē arī nozīme, kāda ir sabiedrības 
piekļuvei informācijai, padarot Eiropu 
par pievilcīgu vietu pētniecībai, un šādas 
piekļuves ietekme uz līdzsvaru starp 
personas datu aizsardzību, intelektuālā 
īpašuma un līgumiskām, patenta un 
nemateriālām tiesībām. Izvērtēšanas 
procesā būtu jāapsver arī tas, vai šīs 
regulas ietekmē klīnisko izmēģinājumu 
veikšanas vietā tiek izmantota 
eksperimentālāka ārstēšana, kas atstāj 
neparedzamu ietekmi uz pacientu drošību 
un izmēģinājumu rezultātu ticamību. 

Or. fi


