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Grozījums Nr. 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pētāmā persona vai tās juridiskais 
pārstāvis informētu piekrišanu brīvi 
uzraksta, datē un paraksta un dod pēc tam, 
kad ir tikusi(-cis) pienācīgi informēta(-ts) 
par klīniskā izmēģinājuma raksturu, 
nozīmi, iespējamām sekām un riskiem. To
attiecīgi dokumentē. Ja pētāmā persona 
nespēj rakstīt, izņēmuma gadījumā tā var 
dot mutisku piekrišanu vismaz viena 
neitrāla liecinieka klātbūtnē. Pētāmajai 
personai vai tās juridiskajam pārstāvim 
izsniedz tā dokumenta kopiju, ar kuru ir 
dota informēta piekrišana.

1. Pētāmā persona vai tās juridiskais 
pārstāvis informētu piekrišanu brīvi 
uzraksta, datē un paraksta un dod pēc tam, 
kad ir tikusi(-cis) vispusīgi informēta(-ts) 
par klīniskā izmēģinājuma raksturu,
ilgumu, nozīmi, iespējamām sekām un 
riskiem, tostarp arī par to, vai klīniskais 
izmēģinājums ir jāpārtrauc, par 
iespējamu alternatīvu ārstēšanu un citu 
informāciju, ko paredz valsts tiesību akti.
Informāciju sniedz arī mutiski, lai 
pētāmai personai būtu iespēja uzdot 
jautājumus, un pētāmai personai 
rakstveidā sniedz visaptverošu 
informāciju, kuru attiecīgā persona drīkst 
saglabāt. Pētāmai personai sniedz 
pietiekamu laiku lēmuma apsvēršanai. 
Sniegto informāciju un informētu 
piekrišanu attiecīgi dokumentē. Ja pētāmā 
persona nespēj rakstīt, izņēmuma gadījumā 
tā var dot mutisku piekrišanu vismaz viena 
neitrāla pētāmai personai uzticama
liecinieka klātbūtnē. Pētāmajai personai vai 
tās juridiskajam pārstāvim izsniedz tā 
dokumenta kopiju, ar kuru ir dota 
informēta piekrišana.

Dokumentā, ar kuru tiek sniegta 
informēta piekrišana, sistemātiski norāda 
šādu informāciju:
a) izmēģinājuma reģistrācijas numuru ES 
portālā un
b) paziņojumu, ka rezultāti būs pieejami 
ES portālā gada laikā pēc izmēģinājuma 
pabeigšanas, norādot arī aptuveno 
datumu.



PE506.161v01-00 4/75 AM\928647LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Pētāmajai personai sniegtajai informācijai vajadzētu atbilst indivīda informācijas 
vajadzībām. Obligātās informācijas kopuma atjaunošana informētas piekrišanas dokumentā, 
kas bija paredzēts Direktīvā 2001/20/EK, lai nodrošinātu visiem Eiropas pilsoņiem vienādas 
tiesības, un kas būtu jāsaglabā. „Neitrālam lieciniekam” vajadzētu būt identificētam, un tam 
būtu jāparaksta informēta pētāmās personas piekrišana.

Grozījums Nr. 462
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pētāmā persona vai tās juridiskais 
pārstāvis informētu piekrišanu brīvi 
uzraksta, datē un paraksta un dod pēc 
tam, kad ir tikusi(-cis) pienācīgi 
informēta(-ts) par klīniskā izmēģinājuma 
raksturu, nozīmi, iespējamām sekām un 
riskiem. To attiecīgi dokumentē. Ja 
pētāmā persona nespēj rakstīt, izņēmuma 
gadījumā tā var dot mutisku piekrišanu 
vismaz viena neitrāla liecinieka klātbūtnē. 
Pētāmajai personai vai tās juridiskajam 
pārstāvim izsniedz tā dokumenta kopiju, 
ar kuru ir dota informēta piekrišana.

1. Rakstiskā informācija, ko pētāmajai 
personai vai tās juridiskajam pārstāvim 
sniedz, lai saņemtu tās/tā informētu 
piekrišanu, ir īsa, skaidra, būtiska un 
saprotama nespeciālistam. Tā ir gan 
medicīniska, gan juridiska informācija. 
Tajā ietilpst pētāmajai personai adresēta 
informācija par tās tiesībām savu 
informēto piekrišanu atsaukt. Tajā ietver 
skaidru un izsmeļošu informāciju par 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un 
nosacījumiem attiecībā uz pieeju 
kompensācijas sistēmai gadījumos, kad 
izmēģinājuma laikā ir radīti zaudējumi. 

Or. en

Pamatojums

Regulā nevar neiekļaut EK ētikas ieteikumos paredzētos noteikumus, kas ir jaunākie un 
atbilstošākie noteikumi par pediatrijas klīniskiem izmēģinājumiem. Būtu jāņem vērā bērna 
piekrišana, kā noteikts iepriekš minētajos Eiropas ētikas ieteikumos, ko Eiropas Komisija 
publicēja 2008. gadā. Šajā noteikumā iestrādāta Direktīvā 2001/20/EK ietvertā atsauce uz 
„bērna pieņemto vēlmi”. Cietušajām pētāmajām personām ir lielas grūtības saņemt 
kompensāciju dažādu valsts regulējumu dēļ, kuros paredzēts liels skaits ierobežojumu un 
nosacījumu.
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Grozījums Nr. 463
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pētāmā persona vai tās juridiskais 
pārstāvis informētu piekrišanu brīvi 
uzraksta, datē un paraksta un dod pēc tam, 
kad ir tikusi(-cis) pienācīgi informēta(-ts) 
par klīniskā izmēģinājuma raksturu, 
nozīmi, iespējamām sekām un riskiem. To 
attiecīgi dokumentē. Ja pētāmā persona 
nespēj rakstīt, izņēmuma gadījumā tā var 
dot mutisku piekrišanu vismaz viena 
neitrāla liecinieka klātbūtnē. Pētāmajai 
personai vai tās juridiskajam pārstāvim 
izsniedz tā dokumenta kopiju, ar kuru ir 
dota informēta piekrišana.

1. Pētāmā persona vai tās juridiskais 
pārstāvis informētu piekrišanu brīvi 
uzraksta, datē un paraksta un dod pēc tam, 
kad ir tikusi(-cis) pilnībā un saprotami
informēta(-ts) par klīniskā izmēģinājuma 
raksturu, nozīmi, iespējamām sekām un 
riskiem, un attiecīgo informāciju ir 
saņēmusi(-is) rakstveidā. To attiecīgi 
dokumentē. Ja pētāmā persona nespēj 
rakstīt, izņēmuma gadījumā tā var dot 
mutisku piekrišanu vismaz viena neitrāla 
liecinieka klātbūtnē. Pētāmajai personai vai 
tās juridiskajam pārstāvim izsniedz tā 
dokumenta kopiju, ar kuru ir dota 
informēta piekrišana.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pētāmā persona vai tās juridiskais 
pārstāvis informētu piekrišanu brīvi 
uzraksta, datē un paraksta un dod pēc tam, 
kad ir tikusi(-cis) pienācīgi informēta(-ts) 
par klīniskā izmēģinājuma raksturu, 
nozīmi, iespējamām sekām un riskiem. To 
attiecīgi dokumentē. Ja pētāmā persona 
nespēj rakstīt, izņēmuma gadījumā tā var 
dot mutisku piekrišanu vismaz viena 

1. Pētāmā persona vai tās juridiskais 
pārstāvis informētu piekrišanu brīvi 
uzraksta, datē un paraksta un dod pēc tam, 
kad ir tikusi(-cis) pienācīgi informēta(-ts) 
par klīniskā izmēģinājuma raksturu, 
nozīmi, iespējamām sekām un riskiem. To 
attiecīgi dokumentē. Ja pētāmā persona 
nespēj rakstīt, izņēmuma gadījumā tā var 
dot mutisku piekrišanu vismaz viena 



PE506.161v01-00 6/75 AM\928647LV.doc

LV

neitrāla liecinieka klātbūtnē. Pētāmajai 
personai vai tās juridiskajam pārstāvim 
izsniedz tā dokumenta kopiju, ar kuru ir 
dota informēta piekrišana.

neitrāla liecinieka klātbūtnē, un attiecīgā 
neitrālā liecinieka identitāti reģistrē.
Pētāmajai personai vai tās juridiskajam 
pārstāvim izsniedz tā dokumenta kopiju, ar 
kuru ir dota informēta piekrišana.

Or. en

Pamatojums

Neitrālam lieciniekam vajadzētu būt identificētam, un tam būtu jāparaksta informēta pētāmās 
personas piekrišana.

Grozījums Nr. 465
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pētāmā persona vai tās juridiskais 
pārstāvis informētu piekrišanu brīvi 
uzraksta, datē un paraksta un dod pēc tam, 
kad ir tikusi(-cis) pienācīgi informēta(-ts) 
par klīniskā izmēģinājuma raksturu, 
nozīmi, iespējamām sekām un riskiem. To 
attiecīgi dokumentē. Ja pētāmā persona 
nespēj rakstīt, izņēmuma gadījumā tā var 
dot mutisku piekrišanu vismaz viena 
neitrāla liecinieka klātbūtnē. Pētāmajai 
personai vai tās juridiskajam pārstāvim 
izsniedz tā dokumenta kopiju, ar kuru ir 
dota informēta piekrišana.

1. Pētāmā persona vai tās juridiskais 
pārstāvis informētu piekrišanu brīvi 
uzraksta, datē un paraksta un dod pēc tam, 
kad ir tikusi(-cis) pienācīgi informēta(-ts) 
par klīniskā izmēģinājuma raksturu, 
nozīmi, iespējamām sekām un riskiem. To 
attiecīgi dokumentē. Ja pētāmā persona 
nespēj rakstīt, izņēmuma gadījumā tā var 
dot mutisku piekrišanu vismaz viena 
neitrāla, no pētnieka neatkarīga liecinieka 
klātbūtnē. Pētāmajai personai vai tās 
juridiskajam pārstāvim izsniedz tā 
dokumenta kopiju, ar kuru ir dota 
informēta piekrišana.

Or. fr

Grozījums Nr. 466
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
29. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot 28. pantu, gadījumā, ja 
klīniskais izmēģinājums rada minimālu 
risku, informētu piekrišanu var sniegt 
mutiski ar nosacījumu, ka to pienācīgi 
dokumentē saskaņā ar iesaistītās 
dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. fr

Pamatojums

Regulas priekšlikumā informēšanas un piekrišanas iegūšanas nosacījumi nav pielāgoti, 
pamatojoties uz pētījuma radīto risku un draudiem. Tā kā šis ir „dalībvalstīm būtisks 
jautājums”, ir ārkārtīgi svarīgi ļaut dalībvalstīm atvieglot nosacījumus attiecībā uz 
piekrišanas iegūšanu minimāla riska klīniskiem izmēģinājumiem, taču pētāmās personas 
piekrišana ir pienācīgi jādokumentē.

Grozījums Nr. 467
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Rakstiskā informācija, ko pētāmajai 
personai vai tās juridiskajam pārstāvim 
sniedz, lai saņemtu tās/tā informētu 
piekrišanu, ir īsa, skaidra, būtiska un 
saprotama nespeciālistam. Tā ir gan 
medicīniska, gan juridiska informācija.
Tajā ietilpst pētāmajai personai adresēta 
informācija par tās tiesībām savu informēto 
piekrišanu atsaukt.

2. Rakstisko informāciju pētāmajai 
personai un/vai tās juridiskajam pārstāvim 
sniedz, pirms tiek iegūta tās/tā informēta 
piekrišana. Informācija ir īsa, skaidra, 
būtiska un saprotama nespeciālistam. Tā ir 
gan medicīniska, gan juridiska informācija.
Tajā ietilpst pētāmajai personai adresēta 
informācija par tās tiesībām jebkurā 
klīniskā izmēģinājuma brīdī savu 
informēto piekrišanu atsaukt.

Or. en

Pamatojums

Rakstisku informāciju sniedz, pirms pētāmā persona vai tās juridiskais pārstāvis nolemj dot 
informētu piekrišanu. Atbilstīgi 28. panta 3. punktam pētāmajai personai vajadzētu būt 
tiesībām jebkurā brīdī atsaukt informēto piekrišanu.
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Grozījums Nr. 468
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Rakstiskā informācija, ko pētāmajai 
personai vai tās juridiskajam pārstāvim 
sniedz, lai saņemtu tās/tā informētu 
piekrišanu, ir īsa, skaidra, būtiska un 
saprotama nespeciālistam. Tā ir gan 
medicīniska, gan juridiska informācija.
Tajā ietilpst pētāmajai personai adresēta 
informācija par tās tiesībām savu informēto 
piekrišanu atsaukt.

2. Rakstiskā informācija, ko pētāmajai 
personai un/vai tās juridiskajam pārstāvim 
sniedz, lai saņemtu tās/tā informētu 
piekrišanu, tiek sniegta pētāmās personas 
un/vai tās juridiskā pārstāvja dzimtajā 
valodā, un tā ir īsa, skaidra, būtiska un 
saprotama nespeciālistam. Tā ir gan 
medicīniska, gan juridiska informācija, kā 
arī vajadzības gadījumā ietver strīdīgus 
ētikas jautājumus. Tajā ietilpst pētāmajai 
personai adresēta informācija par tās 
tiesībām savu informēto piekrišanu atsaukt.

Or. pt

Grozījums Nr. 469
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
29. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kad pētāmā persona sniedz savu 
piekrišanu, to informē, ka 34. panta 
3. punkta 2.a daļā minēto apkopojumu 
par klīniskā izmēģinājuma rezultātiem 
publicēs ES datubāzē.

Or. fr

Grozījums Nr. 470
Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pētāmajai personai paziņo 
kontaktpunktu, kur tā var iegūt turpmāku 
informāciju.

3. Pētāmajai personai dod iespēju iegūt 
turpmāku informāciju un nodrošina tam 
nepieciešamos nosacījumus.

Or. pt

Grozījums Nr. 471
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pētāmajai personai paziņo 
kontaktpunktu, kur tā var iegūt turpmāku
informāciju.

3. Pēc klīniskā izmēģinājuma beigām 
pētāmai personai sniedz informāciju par 
attiecīgā klīniskā izmēģinājuma 
rezultātiem, kurā šī persona ir 
piedalījusies, izņemot gadījumos, kad 
pētāmā persona kādā dalības brīdī ir 
norādījusi, ka tā nevēlas saņemt šādu 
informāciju.  Ja ar attiecīgo pētāmo 
personu nav vairs iespējams sazināties, 
uzskata, ka ir pietiekami rezultātus darīt 
publiski pieejamus, izmantojot atbilstīgas 
datubāzes vai publikācijas. 

Or. en

Pamatojums

Daži pacienti var vēlēties nesaņemt informāciju par rezultātiem, un šāda vēlme ir jārespektē. 
Turklāt ne vienmēr ir iespējams pacientus informēt par rezultātiem, jo tie var kļūt pieejami 
tikai brīdī, kad attiecīgais pacients vairs netiek pārraudzīts.  Kā arī nav garantiju tam, ka 
pacients vēl joprojām dzīvo tajā pašā valstī vai kontinentā, kurā tas dzīvoja izmēģinājuma 
laikā. Šādos gadījumos izmēģinājumu rezultātu publicēšana jāuzskata par pietiekamu 
pasākumu.

Grozījums Nr. 472
Riikka Manner
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Regulas priekšlikums
29. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tiklīdz klīniskā izmēģinājuma 
rezultāti kļūst pieejami, pētāmo personu, 
kas piedalījusies attiecīgajā 
izmēģinājumā, informē par tā rezultātiem, 
ja persona to ir lūgusi.

Or. en

Grozījums Nr. 473
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
29. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tādu klīnisko izmēģinājumu 
gadījumā, kuru metodoloģiskās prasības 
nav saderīgas ar piekrišanas iegūšanas 
nosacījumiem, protokolā var noteikt, ka 
piekrišana jāiegūst un informāciju sniedz 
kolektīvi, ja klīniskais izmēģinājums 
atbilst ikvienam no šādiem nosacījumiem:
(a) pētāmās zāles ir atļautas;
(b) saskaņā ar protokola noteikumiem 
pētāmās zāles tiek izmantotas, ievērojot 
tirdzniecības atļaujas nosacījumus, vai to 
izmantošana ir pamatota ar publicētiem 
datiem un/vai standartterapijas 
ieteikumiem, ko izdevušas zinātnieku 
organizācijas vai oficiālas struktūras;
(c) papildu diagnostiskas vai 
monitorēšanas procedūras nerada 
apdraudējumu, kas pārsniedz minimālu 
papildrisku vai papildu apgrūtinājumu;
(d) par protokolu ir saņemts labvēlīgs 
ētiskais atzinums;
(e) attiecīgā persona pēc informācijas 
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saņemšanas nav paudusi iebildumu;
(f) pētījums atbilst sabiedrības veselības 
mērķim.

Or. fr

Pamatojums

Uz kopās veiktiem klīniskiem izmēģinājumiem attiecas īpašas metodoloģiskās prasības, kas 
nav saderīgas ar pētāmo personu individuālas informēšanas un to piekrišanas iegūšanas 
prasību. Taču šāda veida izmēģinājumi ir būtisks sabiedrības veselības pasākums (piemēram, 
nozokomitālu, multirezistentu bakteriālo infekciju apkarošana, veicot selektīvu gremošanas 
trakta dekontamināciju slimnīcās, kas pēc nejaušības principa atlasītas no kopām).

Grozījums Nr. 474
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) no juridiskā pārstāvja ir iegūta tāda
informēta piekrišana, kas izsaka prezumēto 
pētāmās personas gribu;

(a) no juridiskā pārstāvja ir iegūta 
informēta piekrišana; piekrišana izsaka 
prezumēto pētāmās personas gribu, un to 
var atsaukt jebkurā brīdī bez jebkādām 
nelabvēlīgām sekām attiecībā uz pētāmo 
personu;

Or. en

Pamatojums

Nekādā gadījumā nevajadzētu mazināties rīcībnespējīgo pētāmo personu aizsardzības 
līmenim. Tāpēc jāsaglabā Direktīvā 2001/20/EK iekļautais formulējums.

Grozījums Nr. 475
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) rīcībnespējīgā pētāmā persona ir 
saņēmusi savai spriestspējai pietiekamu 
informāciju par izmēģinājumu, riskiem un 
ieguvumiem;

(b) rīcībnespējīgā pētāmā persona ir 
saņēmusi savai spriestspējai pietiekamu 
informāciju par izmēģinājumu, riskiem un 
ieguvumiem no pētnieka vai tā pārstāvja 
saskaņā ar iesaistītās dalībvalsts tiesību 
aktiem;

Or. fr

Pamatojums

Praksē pētnieks var uzticēt ārstam, kas to pārstāv, informēt pētāmo personu vai tās juridisko 
pārstāvi un iegūt to piekrišanu. Piemēram, Francijā tas ir atļauts ar likumu.

Grozījums Nr. 476
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pētnieks ņem vērā tādas rīcībnespējīgas 
pētāmās personas, kas ir spējīga veidot 
viedokli un izvērtēt šo informāciju, jebkurā 
brīdī skaidri izteiktu gribu atteikties 
piedalīties klīniskā izmēģinājumā vai 
izstāties no tā;

(c) pētnieks ievēro tādas rīcībnespējīgas 
pētāmās personas, kas ir spējīga veidot 
viedokli un izvērtēt šo informāciju, jebkurā 
brīdī skaidri izteiktu gribu atteikties 
piedalīties klīniskā izmēģinājumā vai 
izstāties no tā;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka pētnieks ievēro rīcībnespējīgas pētāmās 
personas atteikumu. Pretējā gadījumā tiktu pārkāptas rīcībnespējīgas pētāmās personas 
pamattiesības saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3. pantu saistībā ar 8. pantu un 
Pamattiesību hartas 1. pantu un 3. panta 1. punktu saistībā attiecīgi ar ES Līguma 6. panta 
1. punktu un 3. punktu.

Grozījums Nr. 477
Andrés Perelló Rodríguez
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Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pētnieks ņem vērā tādas rīcībnespējīgas 
pētāmās personas, kas ir spējīga veidot 
viedokli un izvērtēt šo informāciju, jebkurā 
brīdī skaidri izteiktu gribu atteikties 
piedalīties klīniskā izmēģinājumā vai 
izstāties no tā;

(c) pētnieks ņem vērā tādas rīcībnespējīgas 
pētāmās personas, kas ir spējīga veidot 
viedokli un izvērtēt šo informāciju, jebkurā 
brīdī skaidri izteiktu gribu atteikties 
piedalīties klīniskā izmēģinājumā vai 
izstāties no tā, neminot iemeslu un 
pētāmajai personai vai tās juridiskajam 
pārstāvim par to nenesot atbildību un 
neciešot nekādu kaitējumu;

Or. es

Grozījums Nr. 478
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pētnieks ņem vērā tādas rīcībnespējīgas 
pētāmās personas, kas ir spējīga veidot 
viedokli un izvērtēt šo informāciju, jebkurā 
brīdī skaidri izteiktu gribu atteikties 
piedalīties klīniskā izmēģinājumā vai 
izstāties no tā;

(c) pētnieks pienācīgi ņem vērā tādas 
rīcībnespējīgas pētāmās personas, kas ir 
spējīga veidot viedokli un izvērtēt šo
informāciju, jebkurā brīdī skaidri izteiktu 
gribu atteikties piedalīties klīniskā 
izmēģinājumā vai izstāties no tā;

Or. en

Grozījums Nr. 479
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) šāda izpēte tieši attiecas uz medicīnisku 
stāvokli, kurš apdraud dzīvību vai izraisa 
ciešanas un no kura cieš pētāmā persona;

(f) šāda izpēte tieši attiecas uz medicīnisku 
stāvokli, no kura cieš iesaistītā persona;

Or. fr

Pamatojums

Regulas 30. pants attiecas uz pacientiem, kas nav spējīgi dot piekrišanu tādas slimības dēļ, 
kas ietekmējusi to kognitīvās spējas. Šis stāvoklis atšķiras no ārkārtas situācijām, kas minētas 
32. pantā un kas nav jāpiemin šajā pantā. Īpašības vārdu „débilitant” (ar nozīmi 
„novājinošs”) mūsdienās Francijā reti lieto. Būtu jāpiemin tikai medicīniskais stāvoklis, „no 
kura cieš iesaistītā persona” un kurš ir iemesls tās nespējai dot piekrišanu.

Grozījums Nr. 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) ir pamats domāt, ka līdzdalība 
klīniskajā izmēģinājumā rīcībnespējīgajai 
pētāmajai personai dos ieguvumu, kas 
pārsniedz risku, vai arī vispār neradīs
risku.

(h) ir pamats domāt, ka līdzdalība 
klīniskajā izmēģinājumā rīcībnespējīgajai 
pētāmajai personai dos ieguvumu, kas 
pārsniedz risku, vai arī radīs tikai 
minimālu risku.

Or. fr

Pamatojums

Regulas priekšlikums attiecas tikai uz klīniskiem izmēģinājumiem, kas rada risku (minimālu 
risku vai risku, kas ir lielāks par minimālu risku). Tas neattiecas uz beziejaukšanās 
pētījumiem, kas jau pēc definīcijas neietver nekādu risku.

Grozījums Nr. 481
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug
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Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) ētikas komiteja ar īpašām zināšanām 
par attiecīgo slimību un attiecīgo pacientu 
grupu vai pēc padoma saņemšanas 
klīniskos, ētiskos un psiholoģiskos 
jautājumos attiecīgās slimības un 
attiecīgās pacientu grupas jomā ir 
apstiprinājusi protokolu;

Or. en

Pamatojums

Nekādā gadījumā nevajadzētu mazināties rīcībnespējīgo pētāmo personu aizsardzības 
līmenim. Tāpēc jāsaglabā Direktīvā 2001/20/EK iekļautais formulējums.

Grozījums Nr. 482
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) rīcībnespējīgā pētāmā persona nav 
pieejama klīniskā izmēģinājuma 
veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Pasaules Medicīnas asociācijas Helsinku deklarāciju par ētiskajiem principiem 
medicīniskajos pētījumos, kas tiek veikti ar cilvēkiem, klīniskos izmēģinājumus būtu jāveic 
tikai ar rīcībspējīgām pētāmajām personām. Tikai tad, ja šādas pētāmās personas nav 
pieejamas, klīniskos izmēģinājumus var veikt ar rīcībnespējīgām pētāmajām personām.

Grozījums Nr. 483
Andrés Perelló Rodríguez
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Regulas priekšlikums
30. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Gan rīcībnespējīgā pētāmā persona, 
gan tās juridiskais pārstāvis jebkurā brīdī 
var atsaukt savu piekrišanu, neminot 
iemeslu un par to nenesot atbildību un 
neciešot nekādu kaitējumu.

Or. es

Grozījums Nr. 484
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) no juridiskā pārstāvja ir iegūta tāda 
informēta piekrišana, kas izsaka prezumēto 
nepilngadīgās personas gribu;

(a) no juridiskā pārstāvja vai pārstāvjiem ir 
iegūta tāda informēta piekrišana, kas izsaka 
prezumēto nepilngadīgās personas gribu;

Or. fr

Grozījums Nr. 485
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) no juridiskā pārstāvja ir iegūta tāda
informēta piekrišana, kas izsaka prezumēto 
nepilngadīgās personas gribu;

(a) no juridiskā pārstāvja ir iegūta
rakstiska informēta piekrišana;

Or. en

Pamatojums

Regulā nevar neiekļaut EK ētikas ieteikumos paredzētos noteikumus, kas ir jaunākie un 
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atbilstošākie noteikumi par pediatrijas klīniskiem izmēģinājumiem. Būtu jāņem vērā bērna 
piekrišana, kā noteikts iepriekš minētajos Eiropas ētikas ieteikumos, ko Eiropas Komisija 
publicēja 2008. gadā. Šajā noteikumā iestrādāta Direktīvā 2001/20/EK ietvertā norāde par 
„bērna pieņemto vēlmi”.

Grozījums Nr. 486
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) ir iegūta informēta un skaidri izteikta 
piekrišana no nepilngadīgās personas, 
kuras vecums ir 12 gadu vai vairāk;

Or. es

Grozījums Nr. 487
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nepilngadīgā persona no
profesionāļiem, kas ir apmācīti darbam ar 
bērniem vai kam ir attiecīga pieredze, 
savam vecumam un briedumam pielāgotā 
veidā ir saņēmusi visu būtisko informāciju 
par izmēģinājumu, riskiem un 
ieguvumiem;

(b) nepilngadīgā persona no ārsta 
(pētnieka vai izmēģinājuma grupas 
locekļa), kas ir apmācīts darbam ar 
bērniem vai kam ir attiecīga pieredze, 
savam vecumam un briedumam pielāgotā 
veidā ir saņēmusi visu būtisko informāciju 
par izmēģinājumu, riskiem un 
ieguvumiem;

Or. en

Pamatojums

Tikai ārstam ir nepieciešamās zinātniskās zināšanas un pieredze, lai pētāmajām personām 
sniegtu pilnīgu informāciju par klīniskā izmēģinājuma radītajiem riskiem un neērtībām.  
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Tādēļ informētās piekrišanas process ir jāvada klīniskā izmēģinājuma grupas loceklim, kurš 
ir kvalificēts ārsts.

Grozījums Nr. 488
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pētnieks atbilstoši nepilngadīgās 
personas vecumam un briedumam 
pienācīgi ņem vērā minētās personas, kas ir 
spējīga veidot viedokli un izvērtēt šo 
informāciju, skaidri izteiktu gribu jebkurā 
brīdī atteikties piedalīties klīniskā 
izmēģinājumā vai izstāties no tā;

(c) pētnieks atbilstoši nepilngadīgās 
personas vecumam un briedumam 
pienācīgi ņem vērā minētās personas, kas ir 
spējīga veidot viedokli un izvērtēt šo 
informāciju, skaidri izteiktu gribu jebkurā 
brīdī atteikties piedalīties klīniskā 
izmēģinājumā vai izstāties no tā, neminot 
iemeslu un attiecīgajai nepilngadīgajai 
personai vai tās juridiskajam pārstāvim 
par to nenesot atbildību un neciešot 
nekādu kaitējumu.

Or. es

Grozījums Nr. 489
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pētnieks atbilstoši nepilngadīgās 
personas vecumam un briedumam
pienācīgi ņem vērā minētās personas, kas
ir spējīga veidot viedokli un izvērtēt šo
informāciju, skaidri izteiktu gribu jebkurā 
brīdī atteikties piedalīties klīniskā 
izmēģinājumā vai izstāties no tā;

(c) ir iegūta tādas nepilngadīgās personas
piekrišana, kas atbilstoši savam vecumam 
un briedumam ir spējīga veidot viedokli un 
izvērtēt saņemto informāciju, lai jebkurā 
brīdī atteiktos piedalīties klīniskā 
izmēģinājumā vai izstātos no tā;

Or. en
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Pamatojums

Regulā nevar neiekļaut EK ētikas ieteikumos paredzētos noteikumus, kas ir jaunākie un 
atbilstošākie noteikumi par pediatrijas klīniskiem izmēģinājumiem. Būtu jāņem vērā bērna 
piekrišana, kā noteikts iepriekš minētajos Eiropas ētikas ieteikumos, ko Eiropas Komisija 
publicēja 2008. gadā. Šajā noteikumā iestrādāta Direktīvā 2001/20/EK ietvertā atsauce uz 
„bērna pieņemto vēlmi”.

Grozījums Nr. 490
Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pētnieks atbilstoši nepilngadīgās 
personas vecumam un briedumam 
pienācīgi ņem vērā minētās personas, kas 
ir spējīga veidot viedokli un izvērtēt šo 
informāciju, skaidri izteiktu gribu jebkurā 
brīdī atteikties piedalīties klīniskā 
izmēģinājumā vai izstāties no tā;

(c) pētnieks atbilstoši bērna vecumam un 
briedumam pienācīgi ņem vērā tā skaidri 
izteiktu gribu jebkurā brīdī atteikties 
piedalīties klīniskā izmēģinājumā vai 
izstāties no tā; pētnieks rīkojas bērnu 
tiesību aizsardzības interesēs;

Or. sl

Pamatojums

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par bērna tiesībām 1. pantu par 
bērnu tiek uzskatīta ikviena cilvēkbūtne līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja saskaņā ar 
likumu, kas piemērojams attiecīgajam bērnam, viņš nekļūst pilngadīgs agrāk.

Grozījums Nr. 491
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pētnieks atbilstoši nepilngadīgās 
personas vecumam un briedumam

(c) pētnieks pienācīgi ņem vērā
nepilngadīgās personas, kas ir spējīga 
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pienācīgi ņem vērā minētās personas, kas 
ir spējīga veidot viedokli un izvērtēt šo 
informāciju, skaidri izteiktu gribu jebkurā 
brīdī atteikties piedalīties klīniskā 
izmēģinājumā vai izstāties no tā;

veidot viedokli un izvērtēt šo informāciju, 
skaidri izteiktu gribu jebkurā brīdī 
atteikties piedalīties klīniskā izmēģinājumā 
vai izstāties no tā;

Or. en

Pamatojums

Nekādā gadījumā nevajadzētu mazināties nepilngadīgo personu aizsardzības līmenim. Tāpēc 
jāsaglabā Direktīvā 2001/20/EK iekļautais formulējums.

Grozījums Nr. 492
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) šāda izpēte ir nepieciešama, lai 
validētu datus, kas iegūti klīniskos 
izmēģinājumos ar personām, kuras spēj 
dot informētu piekrišanu, vai iegūti ar 
citām pētniecības metodēm;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 493
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) no klīniskā pētījuma tiek gūts kāds tiešs 
labums pacientu grupai.

(h) no klīniskā pētījuma var gūt kādu tiešu 
labumu to pacientu kategorija, kuri ir 
iesaistīti klīniskajā izmēģinājumā.

Or. fr
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Pamatojums

Termins „kategorija” ir piemērotāks.

Grozījums Nr. 494
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) no klīniskā pētījuma tiek gūts kāds 
tiešs labums pacientu grupai.

(h) klīniskā izmēģinājuma mērķis ir 
uzlabot pētāmās personas stāvokļa vai 
saistīto problēmu (piemēram, labāka 
dzīves kvalitāte) pārvaldību.

Or. en

Pamatojums

Nevar garantēt, ka klīniskais izmēģinājums dos labumu. Klīniskā izmēģinājuma, kurā tiek 
pārbaudīts pieļāvums, ka kāda pieeja ir pārāka par citu, rezultāts var būt negatīvs.

Grozījums Nr. 495
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) atlīdzināšanas/apdrošināšanas 
sistēma ietver īpašus noteikumus saistībā 
ar ilgtermiņa ietekmi uz bērna attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 496
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug
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Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(hb) ir ievērotas Aģentūras attiecīgās 
zinātniskās pamatnostādnes;

Or. en

Pamatojums

Nekādā gadījumā nevajadzētu mazināties rīcībnespējīgo pētāmo personu aizsardzības 
līmenim. Tāpēc jāsaglabā Direktīvā 2001/20/EK iekļautais formulējums.

Grozījums Nr. 497
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – hc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(hc) izmēģinājums nav atkārtojums citiem 
izmēģinājumiem, kuru pamatā ir tāda pati 
hipotēze, un tiek izmantoti vecumam 
atbilstoši formulējumi;

Or. en

Grozījums Nr. 498
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija 
Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – hd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(hd) ētikas komiteja ar zināšanām 
pediatrijā vai pēc padoma saņemšanas 
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klīniskās, ētiskās un psiholoģiskās 
problēmās pediatrijas jomā ir 
apstiprinājusi protokolu;

Or. en

Pamatojums

Nekādā gadījumā nevajadzētu mazināties rīcībnespējīgo pētāmo personu aizsardzības 
līmenim. Tāpēc jāsaglabā Direktīvā 2001/20/EK iekļautais formulējums.

Grozījums Nr. 499
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – he apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(he) ir pieņemta placebo ierobežota 
izmantošana un attiecīgā gadījumā ir 
izveidota īpaša datu aizsardzības 
pārraudzības padome (DAPP);

Or. en

Grozījums Nr. 500
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
31. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot 31. panta 1. punktu, 
gadījumā, ja klīniskais izmēģinājums rada 
minimālu risku un nav iespējams iegūt 
otras personas, kurai ir vecāku vara, 
piekrišanu tādā laikā, kas atbilstu 
pētījumā metodoloģiskajām prasībām, pēc 
labvēlīga ētiskā atzinuma saņemšanas 
klīnisks izmēģinājums ar nepilngadīgu 
personu var sākties ar vienīgās klātesošās 
personas, kam ir vecāku vara, piekrišanu.
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Or. fr

Pamatojums

Regulas priekšlikumā piekrišanas iegūšanas nosacījumi nav pielāgoti, pamatojoties uz 
pētījuma radīto risku un draudiem. Būtu vēlams ļaut dalībvalstīm vienkāršot nosacījumus 
attiecībā uz piekrišanas saņemšanu minimāla riska klīnisko izmēģinājumu veikšanai ar 
nepilngadīgām personām, kad nav laika gaidīt otras personas, kam ir vecāku vara, ierašanos, 
un ja ir saņemts labvēlīgs ētiskais atzinums.

Grozījums Nr. 501
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nepilngadīgā persona piekrišanas 
došanas procedūrā piedalās tādā veidā, kas 
ir pielāgots tās vecumam un briedumam.

2. Nepilngadīgā persona piekrišanas 
došanas procedūrā piedalās tādā veidā, kas 
ir pielāgots tās vecumam un briedumam. 
Nepilngadīgām personām, kuru vecums ir 
12 gadu vai vairāk, arī jādod sava 
informēta un skaidri izteikta piekrišana 
dalībai izmēģinājumā.

Or. es

Grozījums Nr. 502
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
31. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja klīniskā izmēģinājuma laikā 
nepilngadīgā persona sasniedz attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktos noteikto 
pilngadības vecumu, pirms turpināt 
izmēģinājumu, tiek iegūta tās skaidri 
izteikta, informēta piekrišana.

Or. fr
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Grozījums Nr. 503
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
31. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Gan nepilngadīgā persona, gan tās 
juridiskais pārstāvis jebkurā brīdī var 
atsaukt savu piekrišanu, neminot iemeslu 
un par to nenesot atbildību un neciešot 
nekādu kaitējumu.

Or. es

Grozījums Nr. 504
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a pants
Klīniskie izmēģinājumi ar pētāmām 
personām no citām mazaizsargātām 

sabiedrības grupām
1. Klīnisku izmēģinājumu ar personām no 
citām mazaizsargātām sabiedrības 
grupām var veikt tikai tad, ja papildus 
28. pantā izklāstītajiem nosacījumiem tiek 
izpildīts ikviens no šādiem nosacījumiem:
(a) iesaistītā pētāmā persona no 
profesionāļiem, kas ir apmācīti darbam ar 
attiecīgās grupas personām vai kam ir 
attiecīga pieredze, ir saņēmusi visu 
būtisko informāciju par izmēģinājumu, 
riskiem un ieguvumiem;
(b) pētnieks ņem vērā iesaistītās pētāmās 
personas jebkurā brīdī skaidri izteiktu 
gribu atteikties piedalīties klīniskā 
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izmēģinājumā vai izstāties no tā, neminot 
iemeslu un par to nenesot atbildību un 
neciešot nekādu kaitējumu;
(c) izņemot kompensāciju par dalību 
klīniskajā izmēģinājumā, netiek sniegti 
nekādi stimuli vai materiāli 
pamudinājumi;
(d) šāda izpēte tieši attiecas uz 
medicīnisku stāvokli, no kura cieš 
iesaistītā pētāmā persona, vai arī tā ir 
būtiska attiecīgai mazaizsargātai 
sabiedrības grupai, pie kuras pieder 
pētāmā persona;
(e) klīniskais izmēģinājums ir izplānots tā, 
lai līdz minimumam samazinātu sāpes, 
neērtības, bailes un jebkādu citu 
paredzamu risku, kas saistīts ar slimību 
un attīstības posmu, un gan riska 
slieksnis, gan neērtību pakāpe ir konkrēti 
definēti un tiek pastāvīgi ievēroti;
(f) no klīniskā izmēģinājuma tiek gūts 
kāds tiešs labums pacientu grupai 
(piemēram, labāka dzīves kvalitāte), pie 
kuras pieder attiecīgā pētāmā persona.
2. Pētāmā persona piedalās visos 
piekrišanas došanas procedūras posmos.
3. Pētāmā persona var jebkurā laikā 
atsaukt piekrišanu, neminot iemeslu un 
par to nenesot atbildību un neciešot 
nekādu kaitējumu.

Or. es

Grozījums Nr. 505
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 28. panta 1. punkta c) un 
d) apakšpunkta, 30. panta 1. punkta a) un 

1. Atkāpjoties no 28. panta 1. punkta c) un 
d) apakšpunkta, 30. panta 1. punkta a) un 
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b) apakšpunkta un 31. panta 1. punkta a) 
un b) apakšpunkta, informētu piekrišanu 
klīniska izmēģinājuma turpināšanai 
saņemt pēc klīniska izmēģinājuma 
sākšanas un informāciju par klīnisko 
izmēģinājumu sniegt pēc klīniskā 
izmēģinājuma sākšanas var tikai tad, ja ir 
izpildīts ikviens no šādiem nosacījumiem:

b) apakšpunkta un 31. panta 1. punkta a) 
un b) apakšpunkta, 29. panta 1. punktā 
minēto informēto piekrišanu saņem pēc
iespējas drīzāk pēc klīniska izmēģinājuma 
sākšanas un informāciju par klīnisko 
izmēģinājumu pēc klīniskā izmēģinājuma 
sākšanas sniedz tikai tad, ja ir izpildīts 
ikviens no šādiem nosacījumiem:

Or. fr

Pamatojums

Būtu nepieciešams, lai piekrišana turpināt klīnisko izmēģinājumu tiktu pieprasīta, tiklīdz 
pētāmā persona atgūst spējas sniegt piekrišanu, un to vēlams izdarīt pirms klīniskā 
izmēģinājuma beigām.

Grozījums Nr. 506
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) situācijas steidzamība, kuras cēlonis ir 
pēkšņs veselības stāvoklis, kas apdraud 
dzīvību vai ir nopietns citādā ziņā, neļauj 
iegūt pētāmās personas iepriekšēju 
informētu piekrišanu un pētāmajai personai 
sniegt iepriekšēju informāciju;

(a) situācijas steidzamība neļauj iegūt 
pētāmās personas iepriekšēju informētu 
piekrišanu un pētāmajai personai sniegt 
iepriekšēju informāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 507
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) situācijas steidzamība, kuras cēlonis ir 
pēkšņs veselības stāvoklis, kas apdraud 

(a) situācijas steidzamība, kuras cēlonis ir 
pēkšņs veselības stāvoklis, kas apdraud 
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dzīvību vai ir nopietns citādā ziņā, neļauj 
iegūt pētāmās personas iepriekšēju 
informētu piekrišanu un pētāmajai personai 
sniegt iepriekšēju informāciju;

dzīvību vai ir nopietns citādā ziņā, neļauj 
iegūt pētāmās personas vai tās juridiskā 
pārstāvja (vecāka vai aizbildņa)
iepriekšēju informētu piekrišanu un 
pētāmajai personai vai tās juridiskajam 
pārstāvim (vecākam vai aizbildnim) sniegt 
iepriekšēju informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) juridiskais pārstāvis nav pieejams; (b) juridiskais pārstāvis nevar sniegt 
piekrišanu laikā, kas atbilstu pētījuma 
metodoloģiskajām prasībām;

Or. fr

Pamatojums

Attiecībā uz piekrišanu klīniskiem izmēģinājumiem ārkārtas situācijās, būtu jāsvītro 
nosacījums par pārstāvja nepieejamību. Pretējā gadījumā dažās dalībvalstīs šis noteikums 
nozīmētu tiesību aktu regresu. Piemēram, Francijas tiesībās ir noteikums, kas ļauj sākt 
klīnisku izmēģinājumu bez ģimenes locekļu iepriekšējas piekrišanas, pat ja tie atrodas līdzās 
brīdī, kad iestājas dzīvībai bīstams stāvoklis (infarkts).

Grozījums Nr. 509
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pētāmā persona nav iepriekš izteikusi
iebildumus, kas būtu zināmi pētniekam;

(c) pētāmā persona vai tās juridiskais 
pārstāvis nav iepriekš izteikuši iebildumus, 
kas būtu zināmi pētniekam;
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Or. en

Grozījums Nr. 510
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) izpēte tieši attiecas uz medicīnisku 
stāvokli, kas ir cēlonis tam, ka nav 
iespējams gūt iepriekšēju informētu 
piekrišanu un sniegt iepriekšēju 
informāciju;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ārkārtas situācija ne vienmēr ir iemesls tam, ka nav iespējams iegūt piekrišanu. Piemēram, 
pētījumā par šoka stāvokli var būt iesaistīti hospitalizēti pacienti, kas atrodas intensīvajā 
terapijā un tāpēc nav spējīgi sniegt piekrišanu (jo viņi ir komā vai tiem ir ievadītas 
nomierinošas zāles). Šā panta burtiska interpretācija varētu traucēt šāda pētījuma veikšanai.

Grozījums Nr. 511
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) klīniskais izmēģinājums pētāmajai 
personai rada tikai minimālu risku un tikai 
minimālu apgrūtinājumu.

(e) ir pamats domāt, ka līdzdalība 
klīniskajā izmēģinājumā pētāmajai 
personai dos ieguvumu, kas pārsniedz 
risku, vai radīs tikai minimālu risku.

Or. fr

Pamatojums

Philippe Juvin atzinīgi vērtē regulas priekšlikuma pavērto iespēju atkāpties no noteikuma par 
iepriekšējas piekrišanas saņemšanu no pacienta klīnisku izmēģinājumu veikšanai ārkārtas 
situācijās. Tomēr šādas atkāpes piemērošana izmēģinājumiem, kas rada tikai minimālu risku, 
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ir pārāk ierobežojoša un dažās dalībvalstīs tas nozīmētu tiesību aktu regresu. Praksē šis 
noteikums neļautu veikt daudzus pētījumus reanimācijas jomā un pētījumus ar inovatīviem 
produktiem.

Grozījums Nr. 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) klīniskais izmēģinājums pētāmajai 
personai rada tikai minimālu risku un tikai 
minimālu apgrūtinājumu.

(e) klīniskais izmēģinājums pētāmajai 
personai rada tikai minimālu risku un tikai 
minimālu apgrūtinājumu, taču tas 
jānovērtē proporcionāli esošajam 
medicīniskajam stāvoklim.

Or. fi

Grozījums Nr. 513
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) klīniskais izmēģinājums pētāmajai 
personai rada tikai minimālu risku un tikai 
minimālu apgrūtinājumu.

(e) ētikas komiteja ir novērtējusi, ka
klīniskais izmēģinājums dos pacientam 
tiešu labumu, kā arī to, 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.
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Grozījums Nr. 514
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz rīcībnespējīgām pētāmajām 
personām un nepilngadīgām personām 
1. punktā minēto informēto piekrišanu no 
juridiskā pārstāvja iegūst iespējami drīz un 
1. punktā minēto informāciju pētāmajai 
personai sniedz iespējami drīz;

(a) attiecībā uz rīcībnespējīgām pētāmajām 
personām un nepilngadīgām personām 1. 
punktā minēto informēto piekrišanu no 
juridiskā pārstāvja iegūst iespējami drīz un 
1. punktā minēto informāciju pētāmajai 
personai pētnieks vai tā pārstāvis sniedz 
iespējami drīz;

Or. fr

Pamatojums

Praksē pētnieks var uzticēt ārstam, kas to pārstāv, informēt pētāmo personu vai tās juridisko 
pārstāvi un iegūt to piekrišanu. Piemēram, Francijā tas ir atļauts ar likumu.

Grozījums Nr. 515
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
32. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neskarot šā panta 1. un 2. punktu, 
tiek ievēroti valstu tiesību akti attiecībā uz 
rīcībnespējīgām un/vai mazaizsargātām 
personām un saskaņā ar tiem veiktie 
pasākumi. 

Or. fr

Grozījums Nr. 516
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
32. pants – 2.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja pētāmā persona vai — attiecīgos 
gadījumos — tās juridiskais pārstāvis 
nepiekrīt pētījuma turpināšanai, šīs 
personas tiek informētas, ka tās var iebilst 
pret to datu izmantošanu, kuri iegūti 
pirms šāda nepiekrišana pausta.

Or. fr

Pamatojums

Lai garantētu pētāmo personu drošību, kā arī datu ticamību, Philippe Juvin ierosina ieviest 
papildu noteikumu, kas paredzētu, ka pētniekam vai tā pārstāvim jāprasa pētāmajai personai 
vai — attiecīgos gadījumos — tās pārstāvim, vai tie iebilst pret datu izmantošanu.

Grozījums Nr. 517
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
33. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā paziņo par klīniskā izmēģinājuma 
sākumu un par pētāmo personu 
rekrutēšanas beigām

Kā paziņo par klīniskā izmēģinājuma 
sākumu

Or. en

Grozījums Nr. 518
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo paziņojumu sniedz 15 dienu laikā no 
klīniskā izmēģinājuma sākuma attiecībā uz 
šo dalībvalsti.

Šo paziņojumu sniedz 30 dienu laikā no 
klīniskā izmēģinājuma sākuma attiecībā uz 
šo dalībvalsti.
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Or. fr

Grozījums Nr. 519
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par to, ka beigusies pētāmo personu 
rekrutēšana klīniskam izmēģinājumam 
kādā dalībvalstī, sponsors šai dalībvalstij 
paziņo ar ES portāla starpniecību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 520
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo paziņojumu sniedz 15 dienu laikā no 
pētāmo personu rekrutēšanas beigām. Ja 
rekrutēšanu atsāk, piemēro 1. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 521
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo paziņojumu sniedz 15 dienu laikā no 
pētāmo personu rekrutēšanas beigām. Ja 
rekrutēšanu atsāk, piemēro 1. punktu.

Šo paziņojumu sniedz 30 dienu laikā no 
pētāmo personu rekrutēšanas beigām. Ja 
rekrutēšanu atsāk, piemēro 1. punktu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 522
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
33.pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pirms klīnisko izmēģinājumu 
sākšanas tos visus reģistrē šajā regulā 
minētajā datubāzē. Sniegtajā informācijā 
norāda arī laiku, no kura līdz kuram 
rekrutētas pētāmās personas.

Or. en

Grozījums Nr. 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klīniskā izmēģinājuma beigas, klīniskā 
izmēģinājuma priekšlaicīga izbeigšana

Klīniskā izmēģinājuma beigas, klīniskā 
izmēģinājuma priekšlaicīga izbeigšana un 
rezultātu iesniegšana

Or. en

Pamatojums

Ar šo tiek precizēts virsraksts, to saskaņojot ar attiecīgā panta saturu.

Grozījums Nr. 524
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo paziņojumu sniedz 15 dienu laikā no 
klīniskā izmēģinājuma beigām attiecībā uz 
šo dalībvalsti.

Šo paziņojumu sniedz 90 dienu laikā no 
klīniskā izmēģinājuma beigām attiecībā uz 
šo dalībvalsti.

Or. en

Pamatojums

Līdz šim noteiktais termiņš ir 90 dienas; nav iemesla īsināt termiņu paziņojuma sniegšanai 
par izmēģinājuma parastu noslēgumu, turklāt 15 dienu termiņš rada nopietnus ierobežojumus 
sponsoram gadījumos, kad izmēģinājums tiek veikts vairākās valstīs.

Grozījums Nr. 525
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo paziņojumu sniedz 15 dienu laikā no 
klīniskā izmēģinājuma beigām.

Šo paziņojumu sniedz 90 dienu laikā no 
klīniskā izmēģinājuma beigām.

Or. en

Pamatojums

Līdz šim noteiktais termiņš ir 90 dienas; nav iemesla īsināt termiņu paziņojuma sniegšanai 
par izmēģinājuma parastu noslēgumu, turklāt 15 dienu termiņš rada nopietnus ierobežojumus 
sponsoram gadījumos, kad izmēģinājums tiek veikts vairākās valstīs.

Grozījums Nr. 526
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo paziņojumu sniedz 15 dienu laikā no 
klīniskā izmēģinājuma beigām attiecībā uz 

Šo paziņojumu sniedz 30 dienu laikā no 
klīniskā izmēģinājuma beigām attiecībā uz 
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šo dalībvalsti. šo dalībvalsti.

Or. fr

Grozījums Nr. 527
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Viena gada laikā no klīniska 
izmēģinājuma beigām sponsors ES 
datubāzei iesniedz apkopojumu par 
klīniskā izmēģinājuma rezultātiem.

Divu gadu laikā no klīniska izmēģinājuma 
beigām sponsors ES datubāzei iesniedz 
apkopojumu par klīniskā izmēģinājuma 
rezultātiem.

Par klīniskā izmēģinājuma beigām 
uzskata tā laikposma beigas, kurā tiek 
monitorēta pēdējā klīniskajā 
izmēģinājumā iesaistītā pētāmā persona. 

Or. fr

Grozījums Nr. 528
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Viena gada laikā no klīniska 
izmēģinājuma beigām sponsors ES 
datubāzei iesniedz apkopojumu par 
klīniskā izmēģinājuma rezultātiem.

3. Viena gada laikā no klīniska 
izmēģinājuma beigām sponsors ES 
datubāzei iesniedz apkopojumu par 
klīniskā izmēģinājuma rezultātiem, 
neatkarīgi no tā, vai rezultāti ir pozitīvi 
vai negatīvi, vai neskaidri.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pacientu uzticību, rezultāti ir jādara publiski pieejami, neatkarīgi no tā, vai 
tie ir pozitīvi vai negatīvi, vai neskaidri.
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Grozījums Nr. 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Viena gada laikā no klīniska 
izmēģinājuma beigām sponsors ES 
datubāzei iesniedz apkopojumu par 
klīniskā izmēģinājuma rezultātiem.

3. Viena gada laikā no klīniska 
izmēģinājuma beigām vai zāļu izstrādes 
pārtraukšanas, sponsors ES datubāzei 
iesniedz apkopojumu par klīniskā 
izmēģinājuma pozitīvajiem un/vai 
negatīvajiem rezultātiem, kā paredzēts 
IIIa pielikumā. Līdz brīdim, kad rezultātu 
apkopojums tiek publicēts saskaņā ar šā 
punkta noteikumiem, tas ir pieejams tikai 
attiecīgo dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Papildus jāprecizē rezultātu apkopojuma saturs. Šim nolūkam ir ierosināts jauns pielikums, 
kurā noteikts iesniedzamā apkopojuma saturs. Jāprecizē arī, ka ir jāiesniedz un vēlāk 
jāpublicē gan pozitīvie, gan negatīvie rezultāti.

Grozījums Nr. 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Viena gada laikā no klīniska 
izmēģinājuma beigām sponsors ES 
datubāzei iesniedz apkopojumu par 
klīniskā izmēģinājuma rezultātiem.

3. Viena gada laikā no klīniska 
izmēģinājuma beigām sponsors ES 
datubāzei iesniedz apkopojumu par 
klīniskā izmēģinājuma rezultātiem, kā arī 
klīniskā pētījuma ziņojumu un pilnīgu 
klīniskā izmēģinājuma datu kopu. Šos 
elementus ar ES datubāzes starpniecību 
dara publiski pieejamus.
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Or. en

Pamatojums

Neatklājot klīnisko izmēģinājumu rezultātus klīnisko jēldatu un klīnisko pētījumu ziņojumu 
veidā, tiek ierobežotas zinātnes atziņas, tiek publicēta neobjektīva informācija (nenorādot 
negatīvos konstatējumus), rodas neprecīzs priekšstats par medicīnas efektivitāti un notiek 
klīnisko izmēģinājumu nevajadzīga dublēšanās. Klīniskā pētījuma ziņojumi jau papildina 
klīniskos izmēģinājumus, un tie nerada papildu administratīvo slogu. Klīniskā pētījuma 
ziņojumos nenorāda pacienta personas datus (tie ir anonīmi) un komerciāli konfidenciālu 
informāciju.

Grozījums Nr. 531
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Viena gada laikā no klīniska 
izmēģinājuma beigām sponsors ES 
datubāzei iesniedz apkopojumu par
klīniskā izmēģinājuma rezultātiem.

3. Viena gada laikā no klīniska 
izmēģinājuma beigām sponsors ES 
datubāzei iesniedz visus klīniskā 
izmēģinājuma rezultātus, gan pozitīvus, 
gan negatīvus. Tiek sniegti arī atsaukto 
vai apturēto klīnisko izmēģinājumu 
rezultāti, norādot attiecīgo izmēģinājumu 
atsaukšanas vai apturēšanas iemeslus.

Or. es

Pamatojums

Ir svarīgi zināt visus klīniskā izmēģinājuma rezultātus. Negatīvi klīniskie izmēģinājumi vai 
atsaukti klīniskie izmēģinājumi sniedz ārkārtīgi noderīgu informāciju, tāpēc cilvēkiem jāvar 
iegūt šādu informāciju un to izmantot.

Grozījums Nr. 532
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Viena gada laikā no klīniska 
izmēģinājuma beigām sponsors ES 
datubāzei iesniedz apkopojumu par 
klīniskā izmēģinājuma rezultātiem.

3. Viena gada laikā no klīniska 
izmēģinājuma beigām sponsors ES 
datubāzei un publiskajai datubāzei 
EudraPharm iesniedz apkopojumu par 
klīniskā izmēģinājuma rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības nolūkā būtu jāievieš un jāīsteno pienākums datubāzē EudraPharm publicēt 
klīnisko izmēģinājumu rezultātus.

Grozījums Nr. 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Viena gada laikā no klīniska 
izmēģinājuma beigām sponsors ES 
datubāzei iesniedz apkopojumu par
klīniskā izmēģinājuma rezultātiem.

3. Viena gada laikā no klīniska 
izmēģinājuma beigām sponsors ES 
datubāzei iesniedz visus klīniskā 
izmēģinājuma rezultātus un visus 
pamatojošos datus pilnīga klīniskā 
pētījuma ziņojuma veidā; šajā ziņojumā ir 
viegli veikt meklēšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai palīdzētu attīstīties zinātnei, pacienti un veselas brīvprātīgās personas iesaistās 
klīniskajos izmēģinājumos un dažkārt pakļauj sevi lielam riskam. Tāpēc klīniskajos 
izmēģinājumos iegūtie dati un rezultāti pieder plašai sabiedrībai, un tie ir jādara publiski 
pieejami. Pilnīga pārredzamība un klīnisko izmēģinājumu rezultātu un datu pieejamība ļaus 
arī neatkarīgiem pētniekiem veikt lietderīgu metaanalīzi un nejaušas izlases veida 
izmēģinājumus.
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Grozījums Nr. 534
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta pirmajā daļā minēto 
apkopojumu par klīniskā izmēģinājuma 
rezultātiem Komisija publicē ES datubāzē, 
un tas ir pieejams sabiedrībai. 
Apkopojums aptver visus šīs regulas 
III pielikumā minētos punktus. Komisija 
tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 85. pantu, lai grozītu 
apkopojuma elementus.

Or. fr

Grozījums Nr. 535
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, ja ar zinātni saistītu iemeslu dēļ
viena gada laikā rezultātu apkopojumu 
iesniegt nav iespējams, rezultātu 
apkopojumu iesniedz, tiklīdz tas pieejams.
Tādā gadījumā protokolā kopā ar 
paskaidrojumu norāda, kad tiks iesniegti 
rezultāti.

Tomēr, ja ar zinātni saistītu iemeslu dēļ
divu gadu laikā rezultātu apkopojumu 
iesniegt nav iespējams, rezultātu 
apkopojumu iesniedz, tiklīdz tas pieejams.
Tādā gadījumā protokolā kopā ar 
paskaidrojumu norāda, kad tiks iesniegti 
rezultāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, ja ar zinātni saistītu iemeslu dēļ 
viena gada laikā rezultātu apkopojumu 
iesniegt nav iespējams, rezultātu 
apkopojumu iesniedz, tiklīdz tas pieejams.
Tādā gadījumā protokolā kopā ar
paskaidrojumu norāda, kad tiks iesniegti 
rezultāti.

Tomēr, ja pamatotu, ar zinātni saistītu 
iemeslu dēļ viena gada laikā nav iespējams
iesniegt pilnīgu pētījuma ziņojumu ar 
visiem rezultātiem un visiem 
pamatojošiem datiem, to iesniedz, tiklīdz 
tas pieejams. Tādā gadījumā protokolā 
kopā ar pamatojumu norāda, kad tiks
iesniegts pilnīgs klīniskā pētījuma 
ziņojums ar visiem rezultātiem un visiem 
pamatojošiem datiem. Pamatojumu dara 
publiski pieejamu ES datubāzē.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību un palielinātu sabiedrības uzticību procesam, paskaidrojumu 
par rezultātu un pamatojošo datu publicēšanas kavēšanos ir pienācīgi jāpamato, un tas 
sponsoram jādara pieejams ES datubāzē.

Grozījums Nr. 537
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus šīs regulas 34. panta 3. punktā 
un IIIa pielikumā minētajam 
apkopojumam ES datubāzē ir apkopojums 
par rezultātiem, kas ir uzrādīti 
nespeciālistam viegli saprotamā veidā.

Or. fr

Grozījums Nr. 538
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja sponsors neievēro 3. punktā minēto 
pienākumu, attiecīgās dalībvalstis uzliek 
finansiālas sankcijas. Komisija izstrādā 
pamatnostādnes dalībvalstīm par šādu 
finansiālo sankciju konsekventu 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 539
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai aizsargātu personas datus un 
komerciāli konfidenciālu informāciju, 
ievērojot 78. panta 3. punktu, 
apkopojumu par tāda klīniskā 
izmēģinājuma rezultātiem, kas paredzēts 
tirdzniecības atļaujas saņemšanai, dara 
publiski pieejamu 30 dienas pēc 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanas 
termiņa vai vienu gadu pēc klīniskā 
izmēģinājuma beigām, ja ir pārtraukta 
zāļu izstrāde.

Or. en

Pamatojums

Visu klīnisko izmēģinājumu rezultāti ir jāpublicē laicīgi. Šai publicēšanai būtu jāļauj informēt 
sabiedrību, pacientus un pētniekus par klīnisko izmēģinājumu secinājumiem, neapdraudot 
konkurenci Eiropas medicīnas pētījumu jomā. Rezultātu publicēšanas periods ir svarīgs, lai 
izvairītos no negodīgas konkurences, kas varētu negatīvi ietekmēt konkurenci Eiropas 
medicīnas pētījumu jomā.
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Grozījums Nr. 540
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 2.a un 2.b daļa (jaunas)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sponsors ES datubāzē iesniedz klīniskā 
pētījuma ziņojumu par klīnisko 
izmēģinājumu saistībā ar zālēm, kas ir 
saņēmušas tirdzniecības atļauju, vai 
zālēm, attiecībā uz kurām lēmuma 
pieņemšanas process par tirdzniecības 
atļaujas pieteikumu ir pabeigts.
Komisija tiek pilnvarota sadarbībā ar 
Aģentūru pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 85. pantu attiecībā uz publisku 
pieeju klīniskā pētījuma ziņojumam un 
citiem klīniskā izmēģinājuma datiem, lai 
paredzētu iesaistīšanās noteikumus, 
klīnisko datu formātu un labu analīzes 
praksi.

Or. en

Pamatojums

Kopš 2010. gada novembra Eiropas Zāļu aģentūra saskaņā ar ES tiesību aktiem dokumentu 
publiskas pieejamības jomā ir izdevusi vairāk nekā 1,5 miljonus lappušu ar klīnisko 
izmēģinājumu datiem, kas bija pieprasīti drošības apsvērumu dēļ, un tā pašlaik strādā, lai 
aktīvi publicētu zāļu klīnisko izmēģinājumu datus, tiklīdz ir pabeigts lēmuma pieņemšanas 
process par Eiropas tirdzniecības atļaujas pieteikumu. Ciešā sadarbībā ar Aģentūru ir 
jāpieņem papildu noteikumi par klīnisko izmēģinājumu datu publicēšanu, kad zāles ir 
saņēmušas tirdzniecības atļauju.

Grozījums Nr. 541
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja sponsors neievēro 3. punktā minēto 
pienākumu un ja attiecīgajām 
dalībvalstīm ar portāla starpniecību nav 
iesniegts pienācīgs pamatojums, attiecīgās 
dalībvalstis uzliek finansiālas sankcijas.

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos var būt pieņemams pienācīgs pamatojums; jebkurā gadījumā tas būtu 
jāizskata, pirms tiek izpildītas sankcijas. Mēs uzskatām, ka šādi gadījumi būs izņēmums —
vajadzētu paredzēt iespēju sponsoram sazināties ar ziņojuma sagatavotāju, lai pārbaudītu, 
vai pamatojums ir pieņemams. Par šādiem izņēmumiem var padziļināti apspriesties 
dalībvalstu forumā, lai panāktu konsekvenci.

Grozījums Nr. 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja sponsors neievēro 3. punktā 
noteiktos pienākumus, attiecīgās 
dalībvalstis uzliek saskaņotus sodus. Soda 
naudu nosaka līdz EUR 7 000 apmērā par 
pirmajām 30 neievērošanas dienām un 
līdz 7 000 EUR par katru papildu 
nokavēto dienu līdz ievērošanas 
nodrošināšanas dienai.

Or. en

Pamatojums

Sodu sistēma kalpotu dalībvalstīm par piemērošanas rīku, lai nodrošinātu, ka sponsori ievēro 
rezultātu publicēšanas pienākumu. Arī ASV ir ieviesta sodu sistēma (10 000 dolāru par 
pirmajām 30 kavējuma dienām un 10 000 par katru papildu dienu).
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Grozījums Nr. 543
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja apturēts vai uz laiku pārtraukts 
klīnisks izmēģinājums netiek atsākts, šajā 
regulā par klīniskā izmēģinājuma beigu 
datumu tiek uzskatīts datums, kad sponsors 
nolemj klīnisko izmēģinājumu neatsākt. Ja 
klīnisko izmēģinājumu priekšlaicīgi 
izbeidz, par klīniskā izmēģinājuma beigu 
datumu tiek uzskatīts priekšlaicīgās 
izbeigšanas datums.

4. Ja apturēts vai uz laiku pārtraukts 
klīnisks izmēģinājums netiek atsākts, šajā 
regulā par klīniskā izmēģinājuma beigu 
datumu tiek uzskatīts datums, kad sponsors 
nolemj klīnisko izmēģinājumu neatsākt, 
ieskaitot periodu, kurā saskaņā ar 
protokola noteikumiem pētāmās personas 
tiek monitorētas. Ja klīnisko izmēģinājumu 
priekšlaicīgi izbeidz, par klīniskā 
izmēģinājuma beigu datumu tiek uzskatīts 
priekšlaicīgās izbeigšanas datums.

Or. fr

Grozījums Nr. 544
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja apturēts vai uz laiku pārtraukts 
klīnisks izmēģinājums netiek atsākts, šajā 
regulā par klīniskā izmēģinājuma beigu 
datumu tiek uzskatīts datums, kad sponsors 
nolemj klīnisko izmēģinājumu neatsākt. Ja 
klīnisko izmēģinājumu priekšlaicīgi 
izbeidz, par klīniskā izmēģinājuma beigu 
datumu tiek uzskatīts priekšlaicīgās 
izbeigšanas datums.

4. Ja apturēts vai uz laiku pārtraukts 
klīnisks izmēģinājums netiek atsākts, šajā 
regulā par klīniskā izmēģinājuma beigu 
datumu tiek uzskatīts datums, kad sponsors 
nolemj klīnisko izmēģinājumu neatsākt. Ja 
klīnisko izmēģinājumu priekšlaicīgi 
izbeidz, par klīniskā izmēģinājuma beigu 
datumu tiek uzskatīts priekšlaicīgās 
izbeigšanas datums. Pēc 12 mēnešu ilga 
pagaidu pārtraukuma un, ja attiecīgajām 
dalībvalstīm nav iesniegts pienācīgs 
pamatojums, klīniskā izmēģinājuma datus 
iesniedz ES datubāzē arī tad, ja tie ir 
nepilnīgi. Iemeslus, kuru dēļ klīniskais 
izmēģinājums ticis priekšlaicīgi izbeigts, 
publicē ES datubāzē.
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Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos var būt pieņemams pienācīgs pamatojums; jebkurā gadījumā tas būtu 
jāizskata, pirms tiek izpildītas sankcijas. Piemēram: zāļu iztrūkums dažās dalībvalstīs, 
piemēram, nesenais zāļu „Caelyx” deficīts ES; dažus izmēģinājumus patiesi vajadzēja 
apturēt, taču dažus varēja droši pārtraukt un atsākt vairāk nekā 12 mēnešus vēlāk.

Grozījums Nr. 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
34. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 85. pantu, lai 
grozītu IIIa pielikumu un to pielāgotu 
zinātnes attīstībai vai vispārējā 
regulējuma jaunākajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams elastīgums, lai rezultātu apkopojuma saturu pielāgotu zinātnes attīstībai vai 
vispārējām reglamentējuma pārmaiņām.

Grozījums Nr. 546
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 nodibinātā 
Eiropas Zāļu aģentūra (turpmāk
“Aģentūra”) izveido un uztur elektronisku 
datubāzi 38. un 39. pantā paredzēto 
ziņojumu iesniegšanai.

Ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 nodibinātā 
Eiropas Zāļu aģentūra (turpmāk
“Aģentūra”) izveido un uztur elektronisku 
datubāzi 38., 39.  un 41. pantā paredzēto 
ziņojumu iesniegšanai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 nodibinātā 
Eiropas Zāļu aģentūra (turpmāk 
“Aģentūra”) izveido un uztur elektronisku 
datubāzi 38. un 39. pantā paredzēto 
ziņojumu iesniegšanai.

Ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 nodibinātā 
Eiropas Zāļu aģentūra (turpmāk 
“Aģentūra”) izveido un uztur elektronisku 
datubāzi 38. un 39. pantā paredzēto 
ziņojumu iesniegšanai. Šī elektroniskā 
datubāze ir daļa no datubāzes, kas minēta 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 25. pantā.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, ka minētā datubāze netiek veidota no jauna, bet ir jau pastāvošā EudraVigilance 
datubāze. Šai regulai būtu jābalstās uz jau pastāvošiem instrumentiem.

Grozījums Nr. 548
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 nodibinātā 
Eiropas Zāļu aģentūra (turpmāk
“Aģentūra”) izveido un uztur elektronisku 
datubāzi 38. un 39. pantā paredzēto 
ziņojumu iesniegšanai.

Ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 nodibinātā 
Eiropas Zāļu aģentūra (turpmāk
“Aģentūra”) izveido un uztur elektronisku 
datubāzi 38. un 39. pantā paredzēto 
ziņojumu iesniegšanai, un tā ir publiski 
pieejama.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība drošības datu jomā ir būtiski svarīga, lai savlaicīgi konstatētu signālus.
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Grozījums Nr. 549
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pētnieks sponsoram nekavējoties ziņo 
par nopietniem nevēlamiem notikumiem, ja 
vien protokolā nav paredzēts, ka par 
noteiktiem nevēlamiem noteikumiem nav 
jāziņo. Pētnieks visus nopietnos nevēlamos 
notikumus reģistrē. Nepieciešamības 
gadījumā pētnieks sponsoram sūta papildu 
ziņojumu.

2. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 550
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pētnieks sponsoram nekavējoties ziņo 
par nopietniem nevēlamiem notikumiem, 
ja vien protokolā nav paredzēts, ka par 
noteiktiem nevēlamiem noteikumiem nav 
jāziņo. Pētnieks visus nopietnos nevēlamos 
notikumus reģistrē. Nepieciešamības 
gadījumā pētnieks sponsoram sūta papildu 
ziņojumu.

2. Pētnieks sponsoram nekavējoties ziņo 
par nopietniem nevēlamiem notikumiem.
Pētnieks visus nopietnos nevēlamos 
notikumus reģistrē. Sponsors ar ES 
portāla starpniecību ES datubāzei 
iesniedz šo reģistru kopijas. Pētnieks 
sponsoram sūta papildu ziņojumu, un 
sponsors pēc iespējas drīzāk ES datubāzei 
iesniedz detalizētu papildu ziņojumu.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāparedz skaidri noteikts pienākums ziņot par nopietniem nevēlamiem notikumiem, kā arī 
ES datubāzei laikus iesniegt precīzus un pilnīgus ziņojumus par nevēlamiem notikumiem.

Grozījums Nr. 551
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pētnieks sponsoram nekavējoties ziņo 
par nopietniem nevēlamiem notikumiem, ja 
vien protokolā nav paredzēts, ka par 
noteiktiem nevēlamiem noteikumiem nav 
jāziņo. Pētnieks visus nopietnos nevēlamos 
notikumus reģistrē. Nepieciešamības 
gadījumā pētnieks sponsoram sūta papildu 
ziņojumu.

2. Pētnieks sponsoram pēc iespējas drīzāk 
un bez nevajadzīgas kavēšanās ziņo par 
nopietniem nevēlamiem notikumiem, ja 
vien protokolā nav paredzēts, ka par 
noteiktiem nevēlamiem noteikumiem nav 
jāziņo. Pētnieks visus nopietnos nevēlamos 
notikumus reģistrē. Nepieciešamības 
gadījumā pētnieks sponsoram sūta papildu 
ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 552
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
37. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecībā uz maza riska klīniskiem 
izmēģinājumiem un mērena riska 
klīniskiem izmēģinājumiem, kuros tiek 
izmantotas ārstēšanas stratēģijas, kas 
pamatotas ar publicētiem datiem vai 
balstītas uz izmantošanas ieteikumiem, 
protokolā var noteikt, ka ir jāpiemēro 
parastie vigilances noteikumi.

Or. fr
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Grozījums Nr. 553
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja klīniskā izmēģinājumā, kuru veic
sponsors, vai ar sponsoru saistītā klīniskā 
izmēģinājumā novērotas varbūtējas 
neparedzētas nopietnas pētāmo zāļu 
blaknes, sponsors visu informāciju par 
minētajām blaknēm nekavējoties
elektroniski nosūta 36. pantā minētajai 
elektroniskajai datubāzei.

1. Ja klīniskā izmēģinājumā, kuru veic 
sponsors vai cits sponsors, kurš ir vai nu 
daļa no tā paša mātesuzņēmuma, vai ar
kuru sponsors kopīgi izstrādā zāles, 
pamatojoties uz oficiālu līgumu, tiek
novērotas varbūtējas neparedzētas 
nopietnas pētāmo zāļu blaknes, sponsors 
visu informāciju par minētajām blaknēm 
elektroniski un III pielikumā noteiktajos 
termiņos nosūta 36. pantā minētajai 
elektroniskajai datubāzei.

Or. en

Pamatojums

Teksta precizēšana, jo formulējums „ar sponsoru saistīts klīniskais izmēģinājums” ir pārāk 
neskaidrs.

Grozījums Nr. 554
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja klīniskā izmēģinājumā, kuru veic 
sponsors, vai ar sponsoru saistītā klīniskā 
izmēģinājumā novērotas varbūtējas 
neparedzētas nopietnas pētāmo zāļu 
blaknes, sponsors visu informāciju par 
minētajām blaknēm nekavējoties 
elektroniski nosūta 36. pantā minētajai 
elektroniskajai datubāzei.

1. Ja klīniskā izmēģinājumā, kuru veic 
sponsors, vai ar sponsoru saistītā klīniskā 
izmēģinājumā novērotas varbūtējas 
neparedzētas nopietnas pētāmo zāļu 
blaknes, sponsors visu informāciju par 
minētajām blaknēm nekavējoties 
elektroniski nosūta 36. pantā minētajai 
elektroniskajai datubāzei, ievērojot 
III pielikuma 2.4. un 2.5. punktā 
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noteiktos laika ierobežojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 555
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja klīniskā izmēģinājumā, kuru veic 
sponsors, vai ar sponsoru saistītā klīniskā 
izmēģinājumā novērotas varbūtējas 
neparedzētas nopietnas pētāmo zāļu 
blaknes, sponsors visu informāciju par 
minētajām blaknēm nekavējoties
elektroniski nosūta 36. pantā minētajai 
elektroniskajai datubāzei.

1. Ja klīniskā izmēģinājumā, kuru veic 
sponsors, vai ar sponsoru saistītā klīniskā 
izmēģinājumā novērotas varbūtējas 
neparedzētas nopietnas pētāmo zāļu 
blaknes, sponsors visu informāciju par 
minētajām blaknēm elektroniski nosūta 
36. pantā minētajai elektroniskajai 
datubāzei, ievērojot III pielikuma 2.4. un 
2.5. punktā noteiktos laika ierobežojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 556
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja klīniskā izmēģinājumā, kuru veic 
sponsors, vai ar sponsoru saistītā klīniskā 
izmēģinājumā novērotas varbūtējas 
neparedzētas nopietnas pētāmo zāļu 
blaknes, sponsors visu informāciju par 
minētajām blaknēm nekavējoties 
elektroniski nosūta 36. pantā minētajai 
elektroniskajai datubāzei.

1. Ja klīniskā izmēģinājumā, kuru veic 
sponsors, vai ar sponsoru saistītā klīniskā 
izmēģinājumā novērotas varbūtējas 
neparedzētas nopietnas pētāmo zāļu un 
papildzāļu blaknes, sponsors visu 
informāciju par minētajām blaknēm 
nekavējoties elektroniski nosūta 36. pantā 
minētajai elektroniskajai datubāzei.

Or. fr
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Grozījums Nr. 557
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ziņošanas perioda ilgums ir atkarīgs no 
tā, cik bīstama ir blakne. Ja tas ir 
nepieciešams, lai nodrošinātu, ka ziņošana 
ir savlaicīga, sponsors var iesniegt 
sākotnēju nepilnīgu ziņojumu, pēc kura 
tiek iesniegts pilnīgs ziņojums.

2. Ziņošanas perioda ilgums ir atkarīgs no 
tā, cik nopietna ir blakne. Ja tas ir 
nepieciešams, lai nodrošinātu, ka ziņošana 
ir savlaicīga, sponsors var iesniegt 
sākotnēju nepilnīgu ziņojumu, pēc kura 
tiek iesniegts pilnīgs ziņojums.

Or. en

Grozījums Nr. 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ziņošanas perioda ilgums ir atkarīgs no 
tā, cik bīstama ir blakne. Ja tas ir 
nepieciešams, lai nodrošinātu, ka ziņošana 
ir savlaicīga, sponsors var iesniegt 
sākotnēju nepilnīgu ziņojumu, pēc kura 
tiek iesniegts pilnīgs ziņojums.

2. Ziņošanas perioda ilgums ir atkarīgs no 
tā, cik nopietna ir blakne. Ja tas ir 
nepieciešams, lai nodrošinātu, ka ziņošana 
ir savlaicīga, sponsors var iesniegt 
sākotnēju nepilnīgu ziņojumu, pēc kura 
tiek iesniegts pilnīgs ziņojums.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar ES farmakovigilances tiesību aktos ietverto juridisko formulējumu.

Grozījums Nr. 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
38. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja sponsoram resursu trūkuma dēļ nav 
iespējams nosūtīt ziņojumu 36. pantā 
minētajai elektroniskajai datubāzei, tas 
var nosūtīt ziņojumu dalībvalstij, kurā 
varbūtējā neparedzētā nopietnā blakne ir 
novērota. Šī dalībvalsts par minēto 
varbūtējo neparedzēto nopietno blakni 
ziņo saskaņā ar 1. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Par nopietnām blaknēm jāziņo tikai vienā vietā, lai visa informācija par nopietnām blaknēm 
tiktu apkopota vienviet.

Grozījums Nr. 560
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja sponsoram resursu trūkuma dēļ nav 
iespējams nosūtīt ziņojumu 36. pantā 
minētajai elektroniskajai datubāzei, tas var 
nosūtīt ziņojumu dalībvalstij, kurā 
varbūtējā neparedzētā nopietnā blakne ir 
novērota. Šī dalībvalsts par minēto 
varbūtējo neparedzēto nopietno blakni ziņo 
saskaņā ar 1. punktu.

3. Ja sponsoram resursu trūkuma dēļ, kura 
cēlonis ir izmēģinājuma bezpeļņas 
raksturs, nav iespējams nosūtīt ziņojumu 
36. pantā minētajai elektroniskajai 
datubāzei, tas var nosūtīt ziņojumu 
dalībvalstij, kurā varbūtējā neparedzētā 
nopietnā blakne ir novērota. Šī dalībvalsts 
par minēto varbūtējo neparedzēto nopietno 
blakni ziņo saskaņā ar 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu atbalsts ir jāparedz tikai bezpeļņas organizācijām. Komerciāliem sponsoriem 
nevajadzētu gūt no tā labumu.
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Grozījums Nr. 561
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz neatļautām pētāmām 
zālēm, kas nav placebo, un atļautām 
pētāmām zālēm, ko saskaņā ar protokolu 
neizmanto atbilstoši tirdzniecības atļaujas 
noteikumiem, sponsors par katru tā 
sponsorētā klīniskā izmēģinājumā 
izmantoto pētāmo zāļu drošumu reizi gadā 
elektroniski iesniedz Aģentūrai ziņojumu.

1. Sponsors reizi gadā elektroniski 
iesniedz Aģentūrai ziņojumu par katru vai 
visu tā sponsorētā klīniskā izmēģinājumā 
izmantoto pētāmo zāļu drošumu, ja 
klīniskais izmēģinājums ir saistīts ar 
atļautām zālēm, ko pārbauda atbilstīgi 
ārstēšanas stratēģijām, kas nav paredzētas 
to tirdzniecības atļaujas noteikumos un 
kuras nav pamatotas ar datiem vai 
ieteikumiem, kā arī ja klīniskais 
izmēģinājums ir ar augstu riska pakāpi.

Or. fr

Grozījums Nr. 562
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz neatļautām pētāmām 
zālēm, kas nav placebo, un atļautām 
pētāmām zālēm, ko saskaņā ar protokolu 
neizmanto atbilstoši tirdzniecības atļaujas 
noteikumiem, sponsors par katru tā 
sponsorētā klīniskā izmēģinājumā 
izmantoto pētāmo zāļu drošumu reizi gadā 
elektroniski iesniedz Aģentūrai ziņojumu.

1. Attiecībā uz klīniskajiem 
izmēģinājumiem, kas nav zema vai vidēja 
riska izmēģinājumi, kuros tiek izmantoti 
ar publicētiem pierādījumiem un/vai 
standartterapijas pamatnostādnēm 
pamatoti ārstēšanas režīmi, sponsors par 
katru tā sponsorētā klīniskā izmēģinājumā 
izmantoto pētāmo zāļu drošumu reizi gadā 
elektroniski iesniedz Aģentūrai ziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Teksta precizēšana, izmantojot zema riska un vidēja riska izmēģinājuma definīciju.
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Grozījums Nr. 563
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz neatļautām pētāmām zālēm, 
kas nav placebo, un atļautām pētāmām 
zālēm, ko saskaņā ar protokolu neizmanto 
atbilstoši tirdzniecības atļaujas 
noteikumiem, sponsors par katru tā 
sponsorētā klīniskā izmēģinājumā 
izmantoto pētāmo zāļu drošumu reizi gadā 
elektroniski iesniedz Aģentūrai ziņojumu.

1. Attiecībā uz neatļautām pētāmām zālēm, 
kas nav placebo, un atļautām pētāmām 
zālēm, ko saskaņā ar protokolu neizmanto 
atbilstoši tirdzniecības atļaujas 
noteikumiem, izņemot gadījumos, kad 
izmēģinājums ir maziejaukšanās 
klīniskais izmēģinājums, sponsors par 
katru tā sponsorētā klīniskā izmēģinājumā 
izmantoto pētāmo zāļu drošumu reizi gadā 
elektroniski iesniedz Aģentūrai ziņojumu.

Or. fi

Grozījums Nr. 564
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
39. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja sponsoram nav piekļuves noteiktai 
informācijai un tādēļ tas nevar iesniegt 
pilnīgu ziņojumu, to norāda ziņojumā.
Ja klīniskais izmēģinājums ir saistīts ar 
vairāku pētāmo zāļu izmantošanu, 
sponsors var iesniegt vienotu drošības 
datu ziņojumu par visām izmēģinājumā 
lietotajām pētāmajām zālēm. Iesniegtajā 
ziņojuma sponsors norāda šā lēmuma 
pamatojumu.

Or. en



PE506.161v01-00 56/75 AM\928647LV.doc

LV

Grozījums Nr. 565
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētais pienākums 
iestājas ar pirmo reizi, kad kāds klīnisks 
izmēģinājums tiek atļauts saskaņā ar šo 
regulu. Tas beidzas, kad beidzas pēdējais 
klīniskais izmēģinājums, ko sponsors veic 
ar pētāmajām zālēm.

2. Šā panta 1. punktā minētais pienākums
konkrētam sponsoram iestājas ar pirmo 
reizi, kad kāds klīnisks izmēģinājums šim 
sponsoram tiek atļauts saskaņā ar šo 
regulu. Tas beidzas, kad beidzas pēdējais 
klīniskais izmēģinājums, ko sponsors veic 
ar pētāmajām zālēm. Ikgadējo ziņošanas 
pienākumu nepiemēro, ja sponsors 
pašlaik neveic nekādus klīniskos 
izmēģinājumus ar pētāmajām zālēm.

Or. en

Grozījums Nr. 566
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
39.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.a pants
Ziņojumi par atļauto zāļu iedarbīguma 

trūkumu
Attiecībā uz atļautām zālēm, ko saskaņā 
ar protokolu izmanto atbilstoši 
tirdzniecības atļaujas noteikumiem, 
pētnieks sponsoru un Aģentūru reizi gadā 
informē par jebkādu novēroto 
iedarbīguma trūkumu, kas saistīts ar 
pētāmajām zālēm.

Or. en

Pamatojums

Atļauto zāļu iedarbīguma trūkums varētu radīt nopietnu risku pacienta drošībai, un tāpēc par 
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to būtu jāziņo saskaņā ar šīs regulas VII nodaļu.

Grozījums Nr. 567
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra informāciju, kas paziņota 
saskaņā ar 38. un 39. pantu, elektroniski 
nosūta attiecīgajām dalībvalstīm.

1. Aģentūra informāciju, kas paziņota 
saskaņā ar 38., 39. un 39.a pantu, 
elektroniski nosūta attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 568
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra informāciju, kas paziņota 
saskaņā ar 38. un 39. pantu, elektroniski 
nosūta attiecīgajām dalībvalstīm.

1. Aģentūra informāciju, kas paziņota 
saskaņā ar 38., 39. un 41. pantu, 
elektroniski nosūta attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 569
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 38. un 39. pantu paziņoto 
informāciju dalībvalstis novērtē, savā 

2. Saskaņā ar 38., 39. un 41. pantu
paziņoto informāciju dalībvalstis novērtē, 
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starpā sadarbodamās. savā starpā sadarbodamās.

Or. en

Grozījums Nr. 570
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Regulas priekšlikums
40. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šīs informācijas novērtēšanā iesaista 
atbildīgo ētikas komiteju.

Or. en

Grozījums Nr. 571
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
41. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sponsora ikgadējie ziņojumi tirdzniecības 
atļaujas turētājam

Sponsora ikgadējie ziņojumi Aģentūrai

Or. fr

Grozījums Nr. 572
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz atļautām zālēm, ko saskaņā 1. Attiecībā uz atļautām zālēm, ko saskaņā 
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ar protokolu izmanto atbilstoši 
tirdzniecības atļaujas noteikumiem, 
sponsors tirdzniecības atļaujas turētāju
reizi gadā informē par visām varbūtējām 
nopietnām blaknēm.

ar protokolu izmanto atbilstoši 
tirdzniecības atļaujas noteikumiem, 
sponsors Aģentūru reizi gadā informē par 
visām varbūtējām nopietnām blaknēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 573
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz atļautām zālēm, ko saskaņā 
ar protokolu izmanto atbilstoši 
tirdzniecības atļaujas noteikumiem, 
sponsors tirdzniecības atļaujas turētāju 
reizi gadā informē par visām varbūtējām 
nopietnām blaknēm.

1. Attiecībā uz atļautām zālēm, ko saskaņā 
ar protokolu izmanto atbilstoši 
tirdzniecības atļaujas noteikumiem, 
sponsors tirdzniecības atļaujas turētāju
vismaz reizi gadā informē par visām 
varbūtējām nopietnām blaknēm, ievērojot 
arī pienākumu sniegt drošuma ziņojumus 
par atļautām zālēm, kā paredzēts 
Direktīvā 2001/83/EK un Regulā (EK) 
Nr. 726/2004.

Or. en

Pamatojums

Pienākums ziņot par varbūtējām nopietnām blaknēm ir jāsaskaņo ar prasībām, kas jau 
noteiktas attiecībā uz zālēm, ko tirgo saskaņā ar farmakovigilances tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 574
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošuma ziņojumus par papildzālēm 
sniedz saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 

Drošuma ziņojumus par papildzālēm
pētnieks sniedz saskaņā ar
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3. nodaļu. Direktīvu 2001/83/EK.

Or. en

Pamatojums

Pienākums ziņot par varbūtējām nopietnām blaknēm ir jāsaskaņo ar prasībām, kas jau 
noteiktas attiecībā uz zālēm, ko tirgo saskaņā ar farmakovigilances tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 575
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošuma ziņojumus par papildzālēm 
sniedz saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK
3. nodaļu.

Drošuma ziņojumus par papildzālēm 
sniedz saskaņā ar 3. nodaļu
Direktīvā 2001/83/EK, kas grozīta ar 
Direktīvu 2012/ 84/ES.

Or. fr

Pamatojums

Ir jālabo atsauce uz direktīvu. Direktīva 2010/84/ES, kas stājās spēkā 2011. gada janvārī, 
groza Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz farmakovigilanci.

Grozījums Nr. 576
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Savienības tiesību aktus un 
Komisijas īpašās vadlīnijas, sponsors un 
pētnieks protokola izstrādāšanā un šīs 
regulas un protokola piemērošanā 
pienācīgi ņem vērā kvalitātes standartus, 
kas noteikti Starptautiskās konferences par 
cilvēkiem paredzēto zāļu reģistrācijas 
tehnisko prasību saskaņošanu (ICH) sīki 

Neskarot Savienības tiesību aktus un 
Komisijas īpašās vadlīnijas, sponsors un 
pētnieks, izstrādājot protokolu un veicot 
klīnisko izmēģinājumu saskaņā ar šo 
regulu un protokolu, ievēro Starptautiskās 
konferences par cilvēkiem paredzēto zāļu 
reģistrācijas tehnisko prasību saskaņošanu
(ICH) starptautiskās labas klīniskās 
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izstrādātajās starptautiskajās labas 
klīniskās prakses vadlīnijās.

prakses vadlīnijas, kas noteiktas [xxx] 
pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma veikšanā ir jāievēro laba klīniskā prakse.

Grozījums Nr. 577
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija otrajā daļā minētās sīki 
izstrādātās starptautiskās labas klīniskās 
prakses vadlīnijas dara publiski pieejamas.

Komisija otrajā daļā minētās sīki 
izstrādātās starptautiskās labas klīniskās 
prakses vadlīnijas dara publiski pieejamas
šīs regulas [xxx] pielikumā un tās 
regulāri atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 578
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
45. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārraudzība Riska novērtējums, kvalitātes vadība un
pārraudzība

Or. en

Grozījums Nr. 579
Philippe Juvin
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Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sponsors klīniskā izmēģinājuma veikšanu 
pietiekami pārrauga. Pārraudzības apjomu 
un raksturu sponsors nosaka, pamatojoties 
uz visām klīniskā izmēģinājuma
īpatnībām, tostarp šādām:

Sponsors klīniskā izmēģinājuma veikšanu 
pietiekami pārrauga. Pārraudzības apjomu 
un raksturu sponsors nosaka, pamatojoties 
uz riska novērtējumu, kurā aptverti visi 
klīniskā izmēģinājuma riska faktori (risks 
attiecībā uz pētāmās personas tiesībām, 
drošību un integritāti, kā arī risks 
attiecībā uz datu kvalitāti un rezultātu 
noturību). Riska novērtējumā nosaka 
kvalitātes vadību un izmēģinājuma 
pārraudzību, ņemot vērā šādas īpatnības:

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma riska novērtējumā, kas aptver pilnu riska faktoru spektru (tostarp ar 
diagnostikas procedūrām saistīto risku), jānosaka izmēģinājuma kvalitātes vadība, tostarp arī 
pārraudzības stratēģija.

Grozījums Nr. 580
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sponsors klīniskā izmēģinājuma veikšanu 
pietiekami pārrauga. Pārraudzības apjomu 
un raksturu sponsors nosaka, pamatojoties 
uz visām klīniskā izmēģinājuma 
īpatnībām, tostarp šādām:

Sponsors klīniskā izmēģinājuma veikšanu 
pietiekami pārrauga. Pārraudzības apjomu 
un raksturu nosaka, ievērojot labas 
klīniskās prakses vadlīnijas un ņemot vērā 
šādas īpatnības:

Or. en

Pamatojums

Pārraudzības noteikumus starptautiskā līmenī jau nosaka laba klīniskā prakse.
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Grozījums Nr. 581
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vai klīniskais izmēģinājums ir
maziejaukšanās klīnisks izmēģinājums;

(a) vai klīniskais izmēģinājums ir vidēja 
vai zema riska klīniskais izmēģinājums;

Or. en

Grozījums Nr. 582
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) cik daudz iejaukšanās novirzās no 
parastās klīniskās prakses.

(c) cik daudz diagnostikas procedūras
novirzās no parastās klīniskās prakses.

Or. en

Grozījums Nr. 583
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Citas klīniska izmēģinājuma veikšanā 
iesaistītās personas ir izglītības, apmācības 
un pieredzes ziņā pietiekami kvalificētas 
savu uzdevumu veikšanai.

Citas klīniska izmēģinājuma veikšanā un 
pārraudzīšanā iesaistītās personas ir 
izglītības, apmācības un pieredzes ziņā 
pietiekami kvalificētas savu uzdevumu 
veikšanai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 584
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
46.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.a pants
Pašlaik vislabākie pārbaudītie 

iejaukšanās veidi
Visus jaunos iejaukšanās veidus 
pārbauda salīdzinājumā ar pašlaik 
vislabākajiem pārbaudītajiem iejaukšanās 
veidiem, izņemot šādos gadījumos:
a) placebo izmantošana vai neārstēšana ir 
pieņemama pētījumos, saistībā ar kuriem 
nepastāv pārbaudīti iejaukšanās veidi; vai
b) kur nenovēršamu un zinātniski 
pamatotu metodoloģisku iemeslu dēļ ir 
nepieciešama placebo izmantošana, lai 
tādējādi noteiktu iejaukšanās iedarbību 
vai drošumu, turklāt pacienti, kas saņem 
placebo vai netiek ārstēti, nav pakļauti 
nekādam riskam vai nopietnam vai 
neatgriezeniskam kaitējumam.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu klīniskajos izmēģinājumos iesaistīto personu cilvēktiesības un cilvēka cieņu 
attiecībā uz izmantošanu bioloģijā un medicīnā, placebo izmantošanā vai neārstēšanā 
vienmēr jāievēro vislielākā piesardzība, kā paredzēts 2008. gada Helsinku deklarācijas 
32. pantā.

Grozījums Nr. 585
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
48. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zāļu izsekošana, uzglabāšana, iznīcināšana 
un atdošana

Zāļu saņemšana, izsekošana, uzglabāšana,
izsniegšana, iznīcināšana un atdošana

Or. fr

Grozījums Nr. 586
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētāmo zāļu izsekojamība, to uzglabāšana, 
iznīcināšana un atdošana ir tik pietiekama 
un samērīga, lai būtu nodrošināta pētāmo 
personu drošība un klīniskajā 
izmēģinājumā iegūto datu ticamība un 
noturība, ņemot vērā to, vai pētāmās zāles 
ir atļautas un vai klīniskais izmēģinājums 
ir maziejaukšanās klīnisks izmēģinājums.

Pētāmo zāļu izsekojamība, to uzglabāšana, 
iznīcināšana un atdošana ir tik pietiekama 
un samērīga, lai būtu nodrošināta pētāmo 
personu drošība un klīniskajā 
izmēģinājumā iegūto datu ticamība un 
noturība, ņemot vērā to, vai klīniskais 
izmēģinājums ir vidēja vai zema riska
klīnisks izmēģinājums.

Or. en

Pamatojums

Teksta precizēšana, izmantojot zema riska un vidēja riska izmēģinājuma definīciju.

Grozījums Nr. 587
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētāmo zāļu izsekojamība, to uzglabāšana, 
iznīcināšana un atdošana ir tik pietiekama 
un samērīga, lai būtu nodrošināta pētāmo 
personu drošība un klīniskajā 
izmēģinājumā iegūto datu ticamība un 

Pētāmo zāļu saņemšana, izsekojamība, to 
uzglabāšana, izsniegšana, iznīcināšana un 
atdošana ir tik pietiekama un samērīga, lai 
būtu nodrošināta pētāmo personu drošība 
un klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
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noturība, ņemot vērā to, vai pētāmās zāles 
ir atļautas un vai klīniskais izmēģinājums ir 
maziejaukšanās klīnisks izmēģinājums.

ticamība un noturība, ņemot vērā to, vai 
pētāmās zāles ir atļautas un vai klīniskais 
izmēģinājums ir maziejaukšanās klīnisks 
izmēģinājums.

Or. fr

Grozījums Nr. 588
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs darbības veic personas, kam 
dalībvalstī likumīgi atļauts veikt šādas 
darbības, un jo īpaši, ja šīs darbības tiek 
veiktas slimnīcās, veselības centros vai 
klīnikās, — farmaceiti vai citas personas, 
kam iesaistītajā dalībvalstī likumīgi 
atļauts veikt šādas darbības.

Or. fr

Grozījums Nr. 589
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā informācija par 1. punktā 
minēto zāļu izsekojamību, uzglabāšanu, 
iznīcināšanu un atdošanu ietilpst 
pieteikuma dokumentācijā.

2. Attiecīgā informācija par 1. punktā 
minēto zāļu izsekojamību, uzglabāšanu,
izsniegšanu, iznīcināšanu un atdošanu 
ietilpst pieteikuma dokumentācijā.

Or. fr

Grozījums Nr. 590
Richard Seeber
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Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā pantā “nopietns pārkāpums” ir tāds 
pārkāpums, ka pastāv varbūtība, ka tas 
būtiski ietekmēs pētāmo personu drošību 
un tiesības vai arī klīniskā izmēģinājumā 
iegūto datu ticamību un noturību.

2. Šajā pantā “nopietns pārkāpums” ir tāds 
pārkāpums, ka pastāv varbūtība, ka tas 
būtiski ietekmēs pētāmo personu drošību, 
tiesības un labjutību vai arī klīniskā 
izmēģinājumā iegūto datu ticamību un 
noturību.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 591
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sponsors ar ES portāla starpniecību bez 
nepamatotas kavēšanās paziņo attiecīgajām 
dalībvalstīm par visiem neparedzētajiem 
notikumiem, kas negatīvi ietekmē klīniskā 
izmēģinājuma ieguvumu un riska samēru, 
bet kas nav 38. pantā minētās varbūtējās 
neparedzētās nopietnās blaknes.

1. Sponsors ar ES portāla starpniecību bez 
nepamatotas kavēšanās paziņo attiecīgajām 
dalībvalstīm par visiem neparedzētajiem 
notikumiem, kas negatīvi ietekmē klīniskā 
izmēģinājuma ieguvumu un riska samēru.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaziņo par visiem neparedzētajiem notikumiem, t. i., par varbūtējām neparedzētām 
nopietnām blaknēm.
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Grozījums Nr. 592
Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kļūstot pieejamai jaunai drošuma 
informācijai, pētnieka brošūru atjaunina; 
vispār to atjaunina vismaz reizi gadā.

3. Pētnieka brošūru atjaunina ik reizi, kad 
kļūst pieejama jauna drošuma 
informācija; vispār to atjaunina vismaz 
reizi gadā.

Or. sl

Grozījums Nr. 593
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kļūstot pieejamai jaunai drošuma 
informācijai, pētnieka brošūru atjaunina; 
vispār to atjaunina vismaz reizi gadā.

3. Pētnieka brošūru atjaunina ik reizi, kad 
kļūst pieejama jauna drošuma 
informācija.

Or. en

Pamatojums

Ar šo regulu nedrīkst radīt papildu administratīvo slogu. Pētnieka brošūru atjaunina ik reizi, 
kad kļūst pieejama jauna drošuma informācija, un tas var notikt arī biežāk nekā reizi gadā.

Grozījums Nr. 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kļūstot pieejamai jaunai drošuma 
informācijai, pētnieka brošūru atjaunina; 
vispār to atjaunina vismaz reizi gadā.

3. Pētnieka brošūru atjaunina ik reizi, kad 
kļūst pieejama jauna un būtiska drošuma 
informācija.
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Or. fi

Grozījums Nr. 595
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
52. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pētnieka brošūras saturu pielāgo 
zema un vidēja riska izmēģinājumiem 
(skatīt I pielikuma 5. daļas 20. punktu).

Or. en

Pamatojums

Kā norādīts I pielikuma 5. daļas 20. punktā, pētnieka brošūru var aizstāt ar zāļu aprakstu 
zema riska izmēģinājumiem un ar zāļu aprakstu, kam pievienoti papildu dokumenti, — vidēja 
riska izmēģinājumiem.

Grozījums Nr. 596
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
52. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Attiecībā uz atļautām zālēm, ko 
saskaņā ar protokolu izmanto atbilstoši 
tirdzniecības atļaujas noteikumiem, 
atsauces dokuments var būt apstiprinātais 
zāļu apraksts.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu lielāku skaidrību attiecībā uz atviegloto regulatīvo režīmu, ko piemēro 
izmēģinājumiem, kuri tā dalībniekiem nerada papildu risku salīdzinājumā ar parasto klīnisko 
praksi, juridiskā teksta galvenajā daļā, kā arī I pielikuma 5.20. punktā ir lietderīgi minēt 
prasības pētnieka brošūrai saistībā ar izmēģinājumiem ar atļautām pētāmajām zālēm.
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Grozījums Nr. 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkādu klīniska izmēģinājuma 
informāciju pieraksta un apstrādā, ar to 
rīkojas un to uzglabā tādā veidā, lai tā būtu 
precīzi paziņojama, interpretējama un 
pārbaudāma, turklāt pierakstiem, kas skar 
pētāmās personas, nodrošina 
konfidencialitāti, kura atbilst tiesību 
aktiem, ko piemēro personas datu 
aizsardzībā.

1. Jebkādu klīniska izmēģinājuma 
informāciju pieraksta un apstrādā, ar to 
rīkojas un to uzglabā tādā veidā, lai tā būtu 
precīzi paziņojama, interpretējama un 
pārbaudāma, turklāt pierakstiem, kas skar 
pētāmās personas, nodrošina 
konfidencialitāti, kura atbilst tiesību 
aktiem, ko piemēro personas datu 
aizsardzībā, un tiešsaistē publicē klīnisko 
pētījumu ziņojumus, kuros ir viegli veikt 
meklēšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu lielāku pārredzamību, visa klīnisko izmēģinājumu informācija, tostarp visi 
rezultāti un visi pamatojošie dati, ir jāsniedz klīniskā pētījuma ziņojuma veidā.  Tā kā dažas 
lietas var būt ļoti apjomīgas, ziņojumam ir jābūt tādā formātā, kurā var viegli veikt 
meklēšanas darbības.

Grozījums Nr. 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izveido visu klīniskā izmēģinājuma 
procesu aptverošu uzraudzības sistēmu, 
lai noteiktu iesaistīto iestāžu, aģentūru un 
centru atbildību gadījumos, kad ir 
notikusi klīnisko izmēģinājumu 
informācijas vai pacientu personas datu 
noplūde.



AM\928647LV.doc 71/75 PE506.161v01-00

LV

Or. es

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka klīniskajos izmēģinājumos iesaistītājām publiskajām iestādēm (iestādēm, 
aģentūrām un organizācijām) un izmēģinājuma norises vietām ir jānodrošina izmēģinājumu 
informācijas pareiza pārvaldība un personas datu pareiza apstrāde. Tāpēc tās ir atbildīgas 
gadījumā, ja šie uzdevumi netiek pareizi veikti.

Grozījums Nr. 599
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sponsors un pētnieks uztur klīniskā 
izmēģinājuma pamatlietu.

Sponsors vai pētnieks uztur klīniskā 
izmēģinājuma pamatlietu.

Or. fr

Grozījums Nr. 600
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klīniskā izmēģinājuma pamatlietas 
saturam jābūt tādam, lai būtu iespējams 
pārbaudīt, kā klīniskais izmēģinājums ir 
veikts, ņemot vērā visas klīniskā 
izmēģinājuma īpatnības, arī to, vai 
klīniskais izmēģinājums nav
maziejaukšanās klīnisks izmēģinājums.

Klīniskā izmēģinājuma pamatlietas 
saturam jābūt tādam, lai būtu iespējams 
pārbaudīt, kā klīniskais izmēģinājums ir 
veikts, ņemot vērā visas klīniskā 
izmēģinājuma īpatnības, arī to, vai 
klīniskais izmēģinājums nav vidēja vai 
zema riska klīnisks izmēģinājums.

Or. en

Pamatojums

Riska līmenim vajadzētu ietekmēt izmēģinājuma pamatlietas saturu.

Grozījums Nr. 601
Christel Schaldemose
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Regulas priekšlikums
55. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja vien citos Savienības tiesību aktos nav 
prasīts ilgāks laika periods, sponsors un 
pētnieks klīniskā izmēģinājuma pamatlietas 
saturu arhivē vismaz uz pieciem gadiem 
pēc klīniskā izmēģinājuma beigām. Tomēr 
pētāmo personu medicīniskās lietas arhivē 
saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem.

Pēc klīniskā izmēģinājuma beigām
sponsors un pētnieks klīniskā 
izmēģinājuma pamatlietas saturu arhivē
elektroniskā formātā. Elektronisko 
pamatlietu arhivē lasāmā un viegli 
pārskatāmā formātā. Tomēr pētāmo 
personu medicīniskās lietas arhivē saskaņā 
ar dalībvalstu tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vien citos Savienības tiesību aktos nav 
prasīts ilgāks laika periods, sponsors un 
pētnieks klīniskā izmēģinājuma pamatlietas 
saturu arhivē vismaz uz pieciem gadiem 
pēc klīniskā izmēģinājuma beigām. Tomēr 
pētāmo personu medicīniskās lietas arhivē 
saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem.

Ja vien citos Savienības tiesību aktos nav 
prasīts ilgāks laika periods, sponsors un 
pētnieks klīniskā izmēģinājuma pamatlietas 
saturu arhivē vismaz uz divdesmit gadiem 
pēc klīniskā izmēģinājuma beigām. Tomēr 
pētāmo personu medicīniskās lietas arhivē 
saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Dažas ilgtermiņa blaknes, piemēram, vēzis vai teratogenitāte, parādās tikai pēc vairākiem 
zāļu lietošanas gadiem, un tās ir novērojamas pat nākamajām paaudzēm.

Grozījums Nr. 603
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja vien citos Savienības tiesību aktos nav 
prasīts ilgāks laika periods, sponsors un 
pētnieks klīniskā izmēģinājuma pamatlietas 
saturu arhivē vismaz uz pieciem gadiem 
pēc klīniskā izmēģinājuma beigām. Tomēr 
pētāmo personu medicīniskās lietas arhivē 
saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem.

Ja vien citos Savienības tiesību aktos nav 
prasīts ilgāks laika periods, sponsors un 
pētnieks klīniskā izmēģinājuma pamatlietas 
saturu arhivē vismaz uz divdesmit gadiem 
pēc klīniskā izmēģinājuma beigām. Tomēr 
pētāmo personu medicīniskās lietas arhivē 
saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem. Ja 
sponsors nespēj arhivēt pamatlietu, tad to 
var arhivēt Aģentūra.

Or. en

Pamatojums

Pamatlietas arhivēšanai var būt būtiska nozīme tajos gadījumos, kad ir nepieciešams sīki 
izvērtēt pabeigtos izmēģinājumus, lai veiktu pētījumu saistībā ar pacienta drošības 
problēmām. Arhivēšanai uz divdesmit gadiem ar iespēju arhivēšanu uzticēt Eiropas Zāļu 
aģentūrai vajadzētu būt pietiekamam nosacījumam, lai nodrošinātu pacientu drošību, 
vienlaikus  neradot pārāk lielas izmaksas mazākiem akadēmiskiem izmēģinājumiem.

Grozījums Nr. 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vien citos Savienības tiesību aktos nav 
prasīts ilgāks laika periods, sponsors un 
pētnieks klīniskā izmēģinājuma pamatlietas 
saturu arhivē vismaz uz pieciem gadiem 
pēc klīniskā izmēģinājuma beigām. Tomēr 
pētāmo personu medicīniskās lietas arhivē 
saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem.

Ja vien citos Savienības tiesību aktos nav 
prasīts ilgāks laika periods, sponsors un 
pētnieks klīniskā izmēģinājuma pamatlietas 
saturu arhivē vismaz uz divdesmit gadiem 
pēc klīniskā izmēģinājuma beigām un, ja 
tirdzniecības atļauja ir piešķirta pētāmām 
zālēm, kas pārbaudītas, pamatojoties uz 
klīniskā izmēģinājuma rezultātiem, tad 
pamatlietu arhivē uz izpētīto aktīvo vielu 
tirdzniecības atļaujas laiku. Tomēr pētāmo 
personu medicīniskās lietas arhivē saskaņā 
ar dalībvalstu tiesību aktiem.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā dažas ilgtermiņa blaknes parādās tikai pēc vairākiem desmitiem zāļu lietošanas gadu, 
ir būtiski svarīgi nodrošināt pietiekami ilgu arhivēšanu, jo īpaši uz tik ilgu laiku, kamēr zāles 
vai to aktīvās vielas tiek izmantotas.

Grozījums Nr. 605
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
58. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tāda atkārtota marķēšana, atkārtota 
iesaiņošana vai sagatavošana lietošanai 
pirms izmantošanas vai iesaiņošanas, ko 
slimnīcās, veselības centros vai klīnikās 
veic farmaceiti vai citas personas, kam 
dalībvalstī likumīgi atļauts veikt šādas 
darbības, turklāt ievērojot nosacījumu, ka 
pētāmās zāles paredzēts izmantot tikai
minētajām iestādēm;

(a) tāda marķēšana, atkārtota marķēšana,
iesaiņošana, atkārtota iesaiņošana vai 
sagatavošana lietošanai pirms 
izmantošanas vai iesaiņošanas, ko 
slimnīcās, veselības centros vai klīnikās 
veic farmaceiti vai citas personas, kam 
dalībvalstī likumīgi atļauts veikt šādas 
darbības, turklāt ievērojot nosacījumu, ka 
pētāmās zāles paredzēts izmantot tikai 
minētajām iestādēm;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt un nodrošināt, ka, piemēram, farmaceiti slimnīcās, kuriem 
jāizgatavo konkrēti zāļu maisījumi, ko paredzēts izmantot klīniskajā izmēģinājumā atbilstīgi 
apstiprinātajam sponsora pētījuma plānam, un kuriem jāiesaiņo un jāmarķē maisījumi, šīs 
darbības varēs turpināt veikt bez nepieciešamības saņemt ražošanas atļauju.

Grozījums Nr. 606
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
58. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) zāļu izgatavošanu, kas minēta 
Direktīvas 2001/83/EK 3. panta 1. un 

(c) zāļu izgatavošanu, kas minēta 
Direktīvas 2001/83/EK 3. panta 1. un 
2. punktā vai ko veic atbilstīgi sponsora 
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2. punktā. sniegtajam pētījuma plānam.

Or. en


