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Grozījums Nr. 181
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro Savienībā veiktiem 
klīniskiem izmēģinājumiem.

Šo regulu piemēro visiem Savienībā 
veiktiem klīniskiem izmēģinājumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “klīnisks pētījums” — jebkāda ar 
cilvēkiem veikta izpēte, kuras nolūks ir

(1) „klīnisks izmēģinājums” — jebkāda ar 
cilvēkiem veikta izpēte, kuras nolūks ir

(Horizontāls grozījums, kas attiecas uz visu 
tekstu. To pieņemot, būs jāizdara attiecīgas 
izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Jaunās definīcijas ir pārāk sarežģītas un praksē grūti īstenojamas, jo praktizējoši ārsti tās 
lieto pamīšus, piešķirot tām vienādu nozīmi. Skaidrību var ieviest, ievērojot principu, ka 
pētījumi ir vairāk saistīti ar novērojumiem, kamēr ārsta iejaukšanās ietilpst izmēģinājumu 
kategorijā.

Grozījums Nr. 183
Philippe Juvin

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

(a) atklāt vai verificēt vienu vai vairāku 
zāļu klīnisko iedarbību, farmakoloģiskos
efektus vai cita veida farmakodinamisko 
iedarbību,

(a) atklāt vai verificēt vienu vai vairāku 
zāļu klīnisko iedarbību, farmakokinētiskos 
efektus vai cita veida farmakodinamisko 
iedarbību,

Or. fr

Grozījums Nr. 184
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izpētīt vienu vai vairāku zāļu 
absorbēšanos, izvietošanos pa organismu, 
metabolizēšanos un izdalīšanos

(c) izpētīt vienu vai vairāku zāļu 
rezorbciju, atrašanos organismā, 
metabolismu un izdalīšanos

Or. fr

Grozījums Nr. 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) veikt zāļu pēcreģistrācijas drošuma 
un iedarbīguma izmēģinājumus desmit 
gadu laikā pēc tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanas

Or. en

Pamatojums

Atsevišķos (retu slimību un vēža ārstēšanas)gadījumos tirdzniecības atļauju piešķir, kamēr vēl 
nav gūti pietiekami pierādījumi attiecībā uz zāļu iedarbīgumu un drošumu, tāpēc ir vajadzīgi 
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pēcreģistrācijas iedarbīguma un drošuma izmēģinājumi, lai pabeigtu zāļu pārbaudi. Uz 
minētajiem izmēģinājumiem jāattiecina klīnisko izmēģinājumu definīcija, un tie ir jāatrunā 
šajā regulā. Tirdzniecības atļaujas derīgumu (saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 24. pantu) 
izvērtē pēc 5 gadiem, un beztermiņa atļauju var piešķirt ne agrāk kā pēc 10 gadiem.

Grozījums Nr. 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „klīnisks izmēģinājums” — klīnisks 
pētījums, kas atbilst vismaz vienam no 
šādiem nosacījumiem:

svītrots

(a) pētāmās zāles nav atļautas;
(b) pēc klīniskā pētījuma protokola 
pētāmās zāles netiek izmantotas saskaņā 
ar attiecīgās dalībvalsts tirdzniecības 
atļaujas noteikumiem;
(c) konkrētas terapeitiskas stratēģijas 
parakstīšana pētāmajai personai tiek 
izlemta iepriekš un neatbilst attiecīgās 
dalībvalsts parastajai klīniskajai praksei;
(d) lēmums parakstīt pētāmās zāles tiek 
pieņemts kopā ar lēmumu par pētāmās 
personas iekļaušanu klīniskajā pētījumā;
(e) papildus parastai klīniskai praksei 
pētāmajām personām veic diagnostiskas 
procedūras vai monitorēšanas 
procedūras;

Or. en

Pamatojums

Jaunās definīcijas ir pārāk sarežģītas un praksē grūti īstenojamas, jo praktizējoši ārsti tās 
lieto pamīšus, piešķirot tām vienādu nozīmi. Skaidrību var ieviest, ievērojot principu, ka 
pētījumi ir vairāk saistīti ar novērojumiem, kamēr ārsta iejaukšanās ietilpst izmēģinājumu 
kategorijā.
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Grozījums Nr. 187
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pētāmās zāles nav atļautas; (a) pētāmās zāles nav atļautas nevienā 
dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pētāmās zāles nav atļautas; (a) nav saņemta pētāmo zāļu tirdzniecības 
atļauja;

Or. fr

Pamatojums

Skaidrības labad ir jāizmaina formulējums franču valodā, izmantojot piemērotākus franču 
valodas terminus attiecībā uz tirdzniecības atļaujas piešķiršanu.

Grozījums Nr. 189
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pētāmās zāles nav atļautas; (a) pētāmās zāles nav atļautas laišanai 
tirgū;

Or. en



AM\929471LV.doc 7/80 PE506.159v02-00

LV

Pamatojums

Ir skaidri jāpasaka, ka pētāmās zāles nav atļautas laišanai tirgū.

Grozījums Nr. 190
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pēc klīniskā pētījuma protokola 
pētāmās zāles netiek izmantotas saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tirdzniecības atļaujas 
noteikumiem;

(b) pēc klīniskā izmēģinājuma protokola 
pētāmās zāles netiek izmantotas saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tirdzniecības atļaujas 
Komisijas piešķirtas tirdzniecības atļaujas
noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Klīniskais pētījums ir vispārīgs jēdziens, kas aptver gan klīniskos izmēģinājumus, gan zāļu 
lietošanas novērojumus. Pareizais termins, kam jābūt b) apakšpunktā, ir klīniskais 
izmēģinājums, ņemot vērā to, ka pētāmās zāles nelieto saskaņā ar tirdzniecības atļaujas 
noteikumiem. Eiropas Komisija ir jāpiemin saistībā ar zālēm, uz kurām attiecas centralizētā 
procedūra, jo Komisijas kompetence balstās uz EMA sniegto novērtējumu.

Grozījums Nr. 191
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) konkrētas terapeitiskas stratēģijas 
parakstīšana pētāmajai personai tiek 
izlemta iepriekš un neatbilst attiecīgās 
dalībvalsts parastajai klīniskajai praksei;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šā priekšlikuma mērķis ir saskaņot klīnisko izmēģinājumu noteikumus, ņemot vērā to, ka 
atsauce uz dalībvalstu ierasto klīnisko praksi neveicina šā mērķa sasniegšanu. Turklāt ir ļoti 
grūti noteikt, kas ir ierasta prakse.

Grozījums Nr. 192
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) konkrētas terapeitiskas stratēģijas 
parakstīšana pētāmajai personai tiek 
izlemta iepriekš un neatbilst attiecīgās 
dalībvalsts parastajai klīniskajai praksei; (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 193
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) lēmums parakstīt pētāmās zāles tiek 
pieņemts kopā ar lēmumu par pētāmās 
personas iekļaušanu klīniskajā pētījumā;

(d) lēmums parakstīt pētāmās zāles tiek 
noteikts pētījuma protokolā;

Or. fr

Pamatojums

Šis Komisijas priekšlikuma formulējums ir neskaidrs. Klīniskajos izmēģinājumos lēmums 
parakstīt zāles tiek noteikts protokolā, un šī kārtība atšķiras no tās, ko piemēro 
beziejaukšanās pētījumiem, kuros zāles paraksta ārstēšanas, nevis pētījuma nolūkā.



AM\929471LV.doc 9/80 PE506.159v02-00

LV

Grozījums Nr. 194
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) lēmums parakstīt pētāmās zāles tiek
pieņemts kopā ar lēmumu par pētāmās 
personas iekļaušanu klīniskajā pētījumā;

(d) lēmums par pētāmo zāļu lietošanu ir
pieņemts kopā ar lēmumu par pētāmās 
personas iekļaušanu klīniskajā 
izmēģinājumā;

Or. en

Pamatojums

Klīniskos izmēģinājumos pētāmo zāļu izmaksas nesedz pētāmās personas, tādēļ te nav runa 
par zāļu parakstīšanu.

Grozījums Nr. 195
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) papildus parastai klīniskai praksei 
pētāmajām personām veic diagnostiskas 
procedūras vai monitorēšanas 
procedūras;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā priekšlikuma mērķis ir saskaņot klīnisko izmēģinājumu noteikumus, ņemot vērā to, ka 
atsauce uz dalībvalstu ierasto klīnisko praksi neveicina šā mērķa sasniegšanu. Turklāt 
termins „monitorēšana”, šķiet, neiederas šajā kontekstā, jo klīnisko izmēģinājumu mērķis nav 
pacientu novērošana, bet ārstnieciska iejaukšanās.



PE506.159v02-00 10/80 AM\929471LV.doc

LV

Grozījums Nr. 196
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) papildus parastai klīniskai praksei 
pētāmajām personām veic diagnostiskas 
procedūras vai monitorēšanas procedūras;

(e) papildus parastai klīniskai praksei 
pētāmajām personām veic diagnostiskas 
procedūras vai monitorēšanas procedūras, 
ja papildu diagnostiskas vai 
monitorēšanas procedūras nerada 
apdraudējumu, kas pārsniedz minimālu 
papildrisku vai papildu apgrūtinājumu 
pētāmo personu drošībai salīdzinājumā ar 
parasto klīnisko praksi attiecīgajā 
dalībvalstī;

Or. en

Pamatojums

Medicīnas pielāgošanā konkrētu pacientu vajadzībām svarīga nozīme ir pētījumu rezultātu 
ātrai ieviešanai praksē. Līdz ar to ir nepieciešams apkopot bioloģiskā materiāla paraugus un 
dažus medicīniskos datus, kas iegūti slimnieku populācijā pēc konkrētu zāļu lietošanas. Šajā 
gadījumā slimnieki saņem zāles, kā norādīts tirdzniecības atļaujā vai ievērojot ierasto praksi, 
bet viņiem papildus ņem vēl vienu vai vairākus asins paraugus atšķirībā no ierastās prakses. 
Šādus pētījumus nevajadzētu pielīdzināt „klīniskiem izmēģinājumiem”.

Grozījums Nr. 197
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) „vidēja riska izmēģinājums” — tādu 
pētāmo zāļu klīnisks izmēģinājums, kuras 
nav atļautas un uz kurām saskaņā ar 
protokolu neattiecas tirdzniecības atļaujas 
noteikumi. To lietošana var:
(a) būt pamatota ar pietiekamu daudzumu 
publicētu datu un/vai ierastiem 
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ārstnieciskiem norādījumiem;
(b) nebūt pamatota ar pietiekamu 
daudzumu publicētu datu un/vai ierastiem 
ārstnieciskiem norādījumiem;
papildu diagnostiskas vai monitorēšanas 
procedūras nerada apdraudējumu, kas 
pārsniedz minimālu papildrisku vai 
papildu apgrūtinājumu pētāmo personu 
drošībai salīdzinājumā ar parasto klīnisko 
praksi attiecīgajā dalībvalstī;

Or. en

Pamatojums

Šāda nošķiršana ir atkarīga tikai no pētāmo zāļu tirdzniecības atļaujas statusa un 
apdraudējuma, ko rada diagnostikas procedūras. Tiek uzsvērti divi atšķirīgi gadījumi — zems 
apdraudējuma līmenis, ja atļautās pētāmās zāles lieto, ievērojot atļauto indikāciju, un vidēja 
apdraudējuma līmenis, ja atļautās pētāmās zāles lieto, atkāpjoties no atļautās indikācijas.

Grozījums Nr. 198
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “maziejaukšanās klīnisks 
izmēģinājums” — klīnisks izmēģinājums, 
kas atbilst ikvienam no šādiem 
nosacījumiem:

(3) „zema riska klīnisks izmēģinājums” —
klīnisks izmēģinājums, kas rada nelielu 
risku, ja, ņemot vērā iejaukšanās raksturu 
un pakāpi, ir pamats uzskatīt, ka tam 
nebūs ietekmes vai būs tikai ļoti vāja un 
pārejoša ietekme uz pētāmās personas 
veselību.
Zema riska klīnisks izmēģinājums atbilst 
ikvienam no šādiem nosacījumiem:
(Grozījums, kurā vārdkopu 
„maziejaukšanās klīnisks izmēģinājums” 
aizstāj ar vārdkopu „zema riska klīnisks 
izmēģinājums” attiecas uz visu dokumentu. 
Ja to pieņems, grozījumi jāizdara visā 
dokumenta tekstā.)
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Or. fr

Pamatojums

Pētījumu otro kategoriju būtu vēlams definēt pēc tā, kāda līmeņa riskam persona pakļauta, 
nevis pēc iejaukšanās veida. Tas atbilst regulas projekta galvenajam mērķim izstrādāt uz 
risku balstītu pieeju. Turklāt regula būtu jāsaskaņo ar Ovjedo konvencijas noteikumiem. Šajā 
konvencijā, ko ratificējušas vairākas dalībvalstis, 17. pantā ir ietverts jēdziens „minimāls 
risks”.

Grozījums Nr. 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “maziejaukšanās klīnisks 
izmēģinājums” — klīnisks izmēģinājums, 
kas atbilst ikvienam no šādiem 
nosacījumiem:

(3) „maziejaukšanās klīnisks pētījums” —
klīnisks izmēģinājums, kas atbilst ikvienam 
no šādiem nosacījumiem:

(Horizontāls grozījums, kas attiecas uz visu 
tekstu.  To pieņemot, būs jāizdara 
attiecīgas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

„Klīnisks izmēģinājums” un „maziejaukšanās klīnisks izmēģinājums” ir savstarpēji 
pretrunīgas definīcijas (salīdziniet otrās daļas 2. un 3. punktu ar 3. daļas 2. un 3. punktu). 
Tādēļ jēdzienu „maziejaukšanās klīnisks izmēģinājums” nevar uzskatīt par jēdziena 
„klīniskais izmēģinājums” apakškategoriju. Šīs definīcijas viena otru papildina. Juridiskas 
skaidrības labad tas skaidri jānorāda.

Grozījums Nr. 200
Philippe Juvin

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

(3) “maziejaukšanās klīnisks 
izmēģinājums” — klīnisks izmēģinājums, 
kas atbilst ikvienam no šādiem 
nosacījumiem:

(3) „zema riska klīniskais izmēģinājums” 
— klīnisks izmēģinājums, kas atbilst 
ikvienam no šādiem nosacījumiem:

(Horizontāls grozījums, kas attiecas uz visu 
tekstu.  To pieņemot, būs jāizdara 
attiecīgas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Šāda nošķiršana ir atkarīga tikai no pētāmo zāļu tirdzniecības atļaujas statusa un 
apdraudējuma, ko rada diagnostikas procedūras. Tiek uzsvērti divi atšķirīgi gadījumi — zems 
apdraudējuma līmenis, ja atļautās pētāmās zāles lieto, ievērojot atļauto indikāciju, un vidēja 
apdraudējuma līmenis, ja atļautās pētāmās zāles lieto, atkāpjoties no atļautās indikācijas.

Grozījums Nr. 201
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pētāmās zāles ir atļautas; (a) pētāmās zāles ir atļautas un 
pārbaudītas saskaņā ar tirdzniecības 
atļauju;

Or. en

Pamatojums

Šāda nošķiršana ir atkarīga tikai no pētāmo zāļu tirdzniecības atļaujas statusa un 
apdraudējuma, ko rada diagnostikas procedūras. Tiek uzsvērti divi atšķirīgi gadījumi — zems 
apdraudējuma līmenis, ja atļautās pētāmās zāles lieto, ievērojot atļauto indikāciju, un vidēja 
apdraudējuma līmenis, ja atļautās pētāmās zāles lieto, atkāpjoties no atļautās indikācijas.

Grozījums Nr. 202
Philippe Juvin
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pētāmās zāles ir atļautas; (a) ir saņemta pētāmo zāļu tirdzniecības 
atļauja;

Or. fr

Pamatojums

Skaidrības labad ir jāizmaina formulējums franču valodā, izmantojot piemērotākus franču 
valodas terminus attiecībā uz tirdzniecības atļaujas piešķiršanu.

Grozījums Nr. 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pētāmās zāles ir atļautas; (a) pētāmās zāles ir atļautas uz laiku, kas 
pārsniedz 10 gadus;

Or. en

Pamatojums

Kopā ar papildu 2. pantu (2. punkta 1. daļas c) apakšpunkts, jauns) tas nodrošina, ka 
pēcreģistrācijas iedarbīguma un drošuma izmēģinājumi netiek pielīdzināti maziejaukšanās 
klīniskiem izmēģinājumiem, jo tos neveic zālēm, attiecībā uz kurām piešķirta neierobežota 
tirdzniecības atļauja. Tirdzniecības atļaujas derīgumu (saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
24. pantu) izvērtē pēc 5 gadiem, un beztermiņa atļauju var piešķirt ne agrāk kā pēc 
10 gadiem.

Grozījums Nr. 204
Erik Bánki

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

(a) pētāmās zāles ir atļautas; (a) pētāmās zāles ir atļautas laišanai tirgū;

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jāpasaka, ka pētāmās zāles ir atļautas laišanai tirgū.

Grozījums Nr. 205
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pētāmās zāles ir atļautas; (a) pētāmās zāles placebo ir atļauti;

Or. en

Pamatojums

Citādi nebūs iespējams veikt maziejaukšanās klīniskus izmēģinājumus, izmantojot placebo.

Grozījums Nr. 206
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pēc klīniskā izmēģinājuma protokola 
pētāmās zāles tiek izmantotas, ievērojot 
tirdzniecības atļaujas noteikumus, vai arī 
to izmantošana visās attiecīgajās 
dalībvalstīs ir standartterapija;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šāda nošķiršana ir atkarīga tikai no pētāmo zāļu tirdzniecības atļaujas statusa un 
apdraudējuma, ko rada diagnostikas procedūras. Tiek uzsvērti divi atšķirīgi gadījumi — zems 
apdraudējuma līmenis, ja atļautās pētāmās zāles lieto, ievērojot atļauto indikāciju, un vidēja 
apdraudējuma līmenis, ja atļautās pētāmās zāles lieto, atkāpjoties no atļautās indikācijas.

Grozījums Nr. 207
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pēc klīniskā izmēģinājuma protokola 
pētāmās zāles tiek izmantotas, ievērojot 
tirdzniecības atļaujas noteikumus, vai arī to 
izmantošana visās attiecīgajās dalībvalstīs 
ir standartterapija;

(b) pēc klīniskā izmēģinājuma protokola 
pētāmās zāles tiek izmantotas, ievērojot
tirdzniecības atļaujas noteikumus, vai arī to 
izmantošana visās attiecīgajās dalībvalstīs  
vai dalībvalstīs, kurām ir svarīga loma 
sadarbībā pētniecības un terapijas jomā, 
ir standartterapija;

Or. fi

Grozījums Nr. 208
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pēc klīniskā izmēģinājuma protokola 
pētāmās zāles tiek izmantotas, ievērojot 
tirdzniecības atļaujas noteikumus, vai arī to 
izmantošana visās attiecīgajās dalībvalstīs 
ir standartterapija;

(b) pēc klīniskā izmēģinājuma protokola 
pētāmās zāles tiek izmantotas, ievērojot
tirdzniecības atļaujas noteikumus, vai arī to 
izmantošana visās attiecīgajās dalībvalstīs 
ir parastā klīniskā prakse;

Or. fr

Pamatojums

Standartterapijas jēdziens ir neprecīzs, un to var dažādi interpretēt. To vēlams aizstāt ar 
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parastās klīniskās prakses jēdzienu (angļu valodā „usual practice”), ko Philippe Juvin 
ierosinājis 2. panta 6. punktā.

Grozījums Nr. 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pēc klīniskā izmēģinājuma protokola 
pētāmās zāles tiek izmantotas, ievērojot 
tirdzniecības atļaujas noteikumus, vai arī 
to izmantošana visās attiecīgajās 
dalībvalstīs ir standartterapija;

(b) pēc klīniskā izmēģinājuma protokola 
pētāmās zāles tiek izmantotas, ievērojot 
tirdzniecības atļaujas noteikumus 
attiecīgajās dalībvalstīs;

Or. en

Pamatojums

Maziejaukšanās klīniskos izmēģinājumos zāles izmanto, ievērojot tirdzniecības atļaujas 
noteikumus. Formulējums „vai arī to izmantošana visās attiecīgajās dalībvalstīs ir 
standartterapija” ļauj veikt maziejaukšanās klīniskos izmēģinājumus ar zālēm, lai pētītu zāļu 
neapstiprinātu lietojumu dalībvalstīs, kurās tas nav atļauts. Tas ir pretēji normām, kas 
paredz, ka sponsoram ir jānodrošina kaitējuma atlīdzināšana.

Grozījums Nr. 210
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pēc klīniskā izmēģinājuma protokola 
pētāmās zāles tiek izmantotas, ievērojot 
tirdzniecības atļaujas noteikumus, vai arī to 
izmantošana visās attiecīgajās dalībvalstīs 
ir standartterapija; (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 211
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pēc klīniskā izmēģinājuma protokola 
pētāmās zāles tiek izmantotas, ievērojot 
tirdzniecības atļaujas noteikumus, vai arī 
to izmantošana visās attiecīgajās 
dalībvalstīs ir standartterapija;

(b) pēc klīniskā izmēģinājuma protokola 
pētāmās zāles tiek izmantotas, ievērojot 
tirdzniecības atļaujas noteikumus;

Or. en

Pamatojums

Šā priekšlikuma mērķis ir saskaņot klīnisko izmēģinājumu noteikumus, ņemot vērā to, ka 
atsauce uz dalībvalstu ierasto klīnisko praksi neveicina šā mērķa sasniegšanu.

Grozījums Nr. 212
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) salīdzinājumā ar ikvienas attiecīgās 
dalībvalsts parasto klīnisko praksi papildu 
diagnostisko procedūru vai monitorēšanas 
procedūru radītais risks nepārsniedz 
minimumu vai neapdraud pētāmo 
personu drošību;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā priekšlikuma mērķis ir saskaņot klīnisko izmēģinājumu noteikumus, ņemot vērā to, ka 
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atsauce uz dalībvalstu ierasto klīnisko praksi neveicina šā mērķa sasniegšanu. Turklāt vārds 
„minimums” nav pietiekami skaidrs izmantošanai definīcijā.

Grozījums Nr. 213
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “beziejaukšanās pētījums” — klīnisks 
pētījums, kas nav klīnisks izmēģinājums;

4) „beziejaukšanās pētījums” — klīnisks 
pētījums, kas nav klīnisks izmēģinājums, 
kurā zāles paraksta ierastajā kārtībā 
saskaņā ar tirdzniecības atļaujas 
noteikumiem. Ārstēšanas stratēģiju 
pacientam nenosaka iepriekš 
izmēģinājuma protokolā, bet atkarībā no 
esošās prakses, un zāļu receptes 
parakstīšana ir skaidri nodalīta no 
lēmuma pacientu iekļaut izmēģinājumā. 
Pacientiem nepiemēro papildu 
diagnostikas un pārraudzības procedūras, 
un iegūto datu analīzei izmanto 
epidemioloģiskas metodes;

Or. fr

Grozījums Nr. 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “beziejaukšanās pētījums” — klīnisks
pētījums, kas nav klīnisks izmēģinājums;

(4) „beziejaukšanās pētījums” — pētījums,
kurā zāles paraksta parastā kārtībā, 
ievērojot tirdzniecības atļaujas 
noteikumus, un kurā ārstēšanas stratēģiju 
pacientam nosaka saskaņā ar esošo 
praksi, nevis iepriekš pieņemot lēmumu 
atkarībā no izmēģinājuma protokola; zāļu 
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parakstīšana ir skaidri nodalīta no 
lēmuma, ar kuru pacientu iekļauj 
pētījumā;

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīga daudz skaidrāka definīcija jēdzienam „beziejaukšanās pētījums”; 
Direktīvā 2001/20/EK par klīnisko izpēti (2. panta c) punktā) iekļautā definīcija bija 
piemērotāka, un to vajadzētu daļēji pārņemt šajā regulā. Šie pētījumi daudzos gadījumos 
ietver izmēģinājumus, kurus Komisija iedala „maziejaukšanās” kategorijā. Minētos pētījumus 
tomēr dažreiz izmanto saistībā ar zāļu laišanu tirgū, nevis lai pārbaudītu zinātnisku hipotēzi, 
un šādu praksi nevajadzētu pieļaut.

Grozījums Nr. 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “beziejaukšanās pētījums” — klīnisks 
pētījums, kas nav klīnisks izmēģinājums;

(4) „beziejaukšanās pētījums” — klīnisks 
pētījums, kas nav klīnisks izmēģinājums 
vai maziejaukšanās izmēģinājums 
saskaņā ar 2. panta otrās daļas 2. vai 
3. punktu;

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošina juridisko noteiktību, precizējot, ka beziejaukšanās klīniskie izmēģinājumi 
neietilpst šajā kategorijā. Tā kā „klīniska izmēģinājuma” definīcija neaptver 
„maziejaukšanās klīniska izmēģinājuma” definīciju, maziejaukšanās klīnisko izmēģinājumu 
nošķiršana no „neiejaukšanās pētījumiem” ir skaidri jānosaka. Jāievēro vienkāršs princips, 
proti, ka „novērojumi” ietilpst „pētījumu” kategorijā un „iejaukšanās” ietilpst 
„izmēģinājumu” kategorijā.

Grozījums Nr. 216
Erik Bánki
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) “pētāmās zāles” — zāles, ko klīniskā 
izmēģinājumā pārbauda vai izmanto 
salīdzināšanai, tostarp izmanto par placebo;

(5) „pētāmās zāles” — aktīvās vielas zāļu 
forma vai placebo, ko klīniskā 
izmēģinājumā pārbauda vai izmanto 
salīdzināšanai, tostarp izmanto par placebo;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nošķirt zāles no pētāmajām zālēm, jo klīnisko izmēģinājumu gadījumā allaž izmanto 
terminu „pētāmās zāles”.

Grozījums Nr. 217
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) “parastā klīniskā prakse” — ārstēšanas 
režīms, ko parasti izmanto slimības vai 
traucējumu ārstēšanā, profilaksē vai 
diagnosticēšanā;

6) „pašreizējā klīniskā prakse” —
ārstēšanas režīms, ko parasti izmanto 
slimības vai traucējumu ārstēšanā, 
profilaksē vai diagnosticēšanā;

(Grozījums, kurā vārdkopu „parastā 
klīniskā prakse” aizstāj ar vārdkopu 
„pašreizējā klīniskā prakse” attiecas uz 
visu dokumentu. Ja to pieņems, grozījumi 
jāizdara visā dokumenta tekstā.)

Or. fr

Pamatojums

Standartterapijas jēdziens ir neprecīzs, un to var dažādi interpretēt. To vēlams aizstāt ar 
parastās klīniskās prakses jēdzienu (angļu valodā „usual practice”), ko Philippe Juvin 
ierosinājis 2. panta 6. punktā.
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Grozījums Nr. 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) “parastā klīniskā prakse” — ārstēšanas 
režīms, ko parasti izmanto slimības vai 
traucējumu ārstēšanā, profilaksē vai 
diagnosticēšanā;

(6) „pašlaik vislabākie pārbaudītie 
iejaukšanās veidi” — ārstēšanas režīms, 
ko parasti izmanto slimības vai traucējumu 
ārstēšanā, profilaksē vai diagnosticēšanā 
saskaņā ar pašreiz pieejamiem ticamiem 
zinātniskiem datiem;
(Horizontāls grozījums, kas attiecas uz visu 
tekstu.  To pieņemot, būs jāizdara 
attiecīgas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Formulējums „parastā klīniskā prakse” ir pārāk neskaidrs un būtu jāaizstāj ar Helsinku 
deklarācijā (32. pantā) izmantoto formulējumu „pašlaik vislabākie pārbaudītie iejaukšanās 
veidi”. Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.

Grozījums Nr. 219
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) pašlaik vislabākie pārbaudītie 
iejaukšanās veidi —  standarts, kura 
pamatā ir pārbaudītas jaunākās 
zinātniskās atziņas un dati;

Or. en

Pamatojums

Šis standarts ir jāievieš pacientu drošības labad un lai veicinātu jaunu un patiesi uzlabotu 
ārstēšanas paņēmienu izmantošanu. Jaunas zāles vajadzētu sākotnēji pārbaudīt 



AM\929471LV.doc 23/80 PE506.159v02-00

LV

salīdzinājumā ar pašlaik vislabākajiem pārbaudītajiem ārstēšanas paņēmieniem, un tikai tad, 
ja nav citu ārstēšanas iespēju, — salīdzinājumā ar placebo/bez ārstēšanas. Šis formulējums 
ir aizgūts no 2008. gada Helsinku deklarācijas 32. panta.

Grozījums Nr. 220
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “uzlabotas terapijas pētāmās zāles” —
pētāmās zāles, kas ir uzlabotas terapijas 
zāles, kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1394/2007 
2. panta 1. punktā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

„Uzlabotas terapijas pētāmās zāles” ir svītrotas citur regulā, tādēļ šī definīcija vairs nav 
vajadzīga.

Grozījums Nr. 221
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) “ētikas komiteja” — dalībvalsts 
neatkarīga struktūra, ko veido veselības 
aprūpes speciālisti, nespeciālisti un 
vismaz viens pieredzējis, zinošs pacients 
ar klīnisku pieredzi vai šāda pacienta 
pārstāvis, kuru pienākums ir aizsargāt 
izmēģinājumā iesaistīto personu tiesības, 
drošību un labsajūtu un sniegt sabiedrībai 
garantiju par šādu aizsardzību;

Or. es
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Grozījums Nr. 222
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) „ziņotāja dalībvalsts” — dalībvalsts, 
kura koordinē un dokumentē atļaujas 
pieteikuma izvērtēšanu vai būtisku 
grozījumu veikšanu, ja tajā ir iesaistītas 
trīs dalībvalstis vai vairāk, to iesniedzot 
saskaņā ar šīs regulas II un III nodaļu;

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā ir jābūt arī „ziņotājas dalībvalsts” definīcijai. Regulas projektā, piemēram, 
netiek nošķirti izmēģinājumi, kas attiecas ar vienu dalībvalsti vai vairākām dalībvalstīm, 
izraugoties ziņotāju dalībvalsti saistībā ar novērtējuma 1. daļu. .

Grozījums Nr. 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) “būtisks grozījums” — jebkurš tāds 
grozījums jebkādā klīniska izmēģinājuma 
aspektā, kurš izdarīts pēc 8., 14., 19., 20. 
un 23. pantā minētā lēmuma paziņošanas 
un par kuru ir ticams, ka tas būtiski 
ietekmēs pētāmo personu drošību vai 
tiesības vai klīniskajā izmēģinājumā iegūto 
datu ticamību un noturību;

(12) „būtisks grozījums” — jebkurš tāds 
grozījums, kas skar jebkādu klīniska 
izmēģinājuma aspektu, cita starpā tajā 
iesaistīto pētāmo personu skaita maiņu,
kurš izdarīts pēc 8., 14., 19., 20. un 
23. pantā minētā lēmuma paziņošanas un 
kurš varētu būtiski ietekmēt pētāmo 
personu drošību vai tiesības un klīniskajā 
izmēģinājumā iegūto datu ticamību un 
noturību vai varētu mainīt tādu zinātnisko 
dokumentu interpretāciju, ar kuriem 
pamatota izmēģinājuma veikšana, vai kā 
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citādi mainīt jebkuru klīniskā 
izmēģinājuma aspektu, kam ir būtiska 
nozīme citu iemeslu dēļ;

Or. en

Pamatojums

Jebkādas izmaiņas, kas skar klīnisko izmēģinājumu norisi, sagatavošanu, metodiku, pētāmo 
personu skaitu, pētāmās zāles vai papildzāles pēc atļaujas piešķiršanas var mazināt datu 
ticamību un noturību. Tādēļ ir atjaunots precīzākais formulējums no Direktīvas 2001/20/EK 
10. panta a) apakšpunkta.

Grozījums Nr. 224
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) “būtisks grozījums” — jebkurš tāds 
grozījums jebkādā klīniska izmēģinājuma 
aspektā, kurš izdarīts pēc 8., 14., 19., 20. 
un 23. pantā minētā lēmuma paziņošanas 
un par kuru ir ticams, ka tas būtiski 
ietekmēs pētāmo personu drošību vai
tiesības vai klīniskajā izmēģinājumā iegūto 
datu ticamību un noturību;

(12) „būtisks grozījums” — jebkurš tāds 
grozījums, kas skar jebkādu klīniska 
izmēģinājuma aspektu, kurš izdarīts pēc 8., 
14., 19., 20. un 23. pantā minētā lēmuma 
paziņošanas un kurš varētu būtiski ietekmēt
pētāmo personu drošību, tiesības vai 
labsajūtu, kā arī klīniskajā izmēģinājumā 
iegūto datu ticamību un noturību;

Or. en

Pamatojums

Jāpanāk atbilstība regulas priekšlikuma 3. pantam.

Grozījums Nr. 225
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) “būtisks grozījums” — jebkurš tāds (12) „būtisks grozījums” — jebkurš tāds 
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grozījums jebkādā klīniska izmēģinājuma 
aspektā, kurš izdarīts pēc 8., 14., 19., 20. 
un 23. pantā minētā lēmuma paziņošanas 
un par kuru ir ticams, ka tas būtiski 
ietekmēs pētāmo personu drošību vai 
tiesības vai klīniskajā izmēģinājumā iegūto 
datu ticamību un noturību;

grozījums, kas skar jebkādu klīniska 
izmēģinājuma aspektu, kurš izdarīts pēc 8., 
14., 19., 20. un 23. pantā minētā lēmuma 
paziņošanas un kurš varētu būtiski ietekmēt
pētāmo personu drošību, tiesības vai 
labsajūtu, kā arī klīniskajā 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. 226
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) “sponsors” — persona, uzņēmums, 
iestāde vai organizācija, kas uzņemas 
atbildību par klīniskā izmēģinājuma 
ierosināšanu un pārvaldību;

(13) „sponsors” — privātpersona, 
uzņēmums, iestāde vai organizācija, kas 
uzņemas atbildību par klīniskā 
izmēģinājuma ierosināšanu, pārvaldību 
un/vai finansēšanu;

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu, ka sponsors nodod atbildību citiem, ir jāpārņem definīcija no 
Direktīvas 2001/20/EK, kas aptver arī privātpersonas, uzņēmumus, iestādes vai 
organizācijas, kuras finansē klīnisko izmēģinājumu.

Grozījums Nr. 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 14. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) “pētnieks” — persona, kas klīniskā 
izmēģinājuma norises vietā ir atbildīga par 
tā veikšanu;

(14) „pētnieks” — fiziska persona, kam ir 
šīs regulas 46. pantā paredzētajiem 
nosacījumiem atbilstīgs izglītības līmenis 
vai pieredze un kas klīniskā izmēģinājuma 
norises vietā ir atbildīga par tā veikšanu;

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu lielāku konsekvenci, būtu jāprecizē pētnieka definīcija un tā ir jāsaskaņo ar 
definīciju, kas ietverta „GCP ICH” (Good Clinical Practice – International Conference of 
Harmonisation).

Grozījums Nr. 228
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) „galvenais pētnieks” — pētnieks, 
kas atbildīgs par tādu pētnieku grupu, 
kuri vienā klīniskā izmēģinājuma norises 
vietā ir atbildīgi par tā veikšanu;

Or. fr

Pamatojums

Regulas projektā nav norādītas atsevišķas pētnieku kategorijas. Tomēr praksē galvenā 
pētnieka jēdziens, kas definēts GCP ICH (Laba klīniskā prakse — Starptautiskā konference 
par cilvēkiem paredzēto zāļu reģistrācijas tehnisko prasību saskaņošanu), ir būtisks un to 
sistemātiski iekļauj visos pētījumu protokolos.

Grozījums Nr. 229
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 14.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) „pētnieks koordinētājs” — pētnieks, 
kas vairākos centros vienā vai vairākās 
iesaistītajās dalībvalstīs ir atbildīgs par 
veicamā klīniskā izmēģinājuma 
koordinēšanu;

Or. fr

Pamatojums

Regulas projektā nav norādītas atsevišķas pētnieku kategorijas. Tomēr praksē pētnieka 
koordinētāja jēdziens, kas definēts GCP ICH (Laba klīniskā prakse — Starptautiskā 
konference par cilvēkiem paredzēto zāļu reģistrācijas tehnisko prasību saskaņošanu), ir 
būtisks un to sistemātiski iekļauj visos pētījumu protokolos.

Grozījums Nr. 230
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) “pētāmā persona” — persona, kas kā 
pētāmo zāļu saņēmējs vai kā 
kontrolpersona piedalās klīniskā 
izmēģinājumā;

(15) „pētāmā persona” — privātpersona, 
kas kā pētāmo zāļu saņēmējs vai kā 
kontrolpersona labprātīgi, pēc savas gribas
piedalās klīniskā izmēģinājumā;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Pasaules Medicīnas asociācijas Helsinku deklarāciju par ētikas principiem 
medicīnas pētījumos, kas saistīti ar cilvēkiem, un regulas priekšlikuma 29. panta 1. punktu 
lēmums par piedalīšanos klīniskajā izmēģinājumā ir jāpieņem labprātīgi, pēc savas gribas.

Grozījums Nr. 231
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 16. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) “nepilngadīga persona” — pētāmā 
persona, kas pēc attiecīgās dalībvalsts 
tiesību aktiem nav sasniegusi tiesiskās 
rīcībspējas vecumu, kurā var dot 
informētu piekrišanu;

(16) „nepilngadīga persona” — pētāmā 
persona, kas ir pediatra aprūpē saskaņā ar 
definīciju Regulā (EK) Nr. 1901/2006 par 
pediatrijā lietojamām zālēm;

Or. en

Pamatojums

Šīs definīcijas ir pretrunā Pediatrijas regulai (EK) Nr. 1901/2006, Direktīvai 2010/84/EK, kā 
arī Eiropas Ētikas ieteikumiem (EK, 2008), ICH labas klīniskās prakses principiem un ANO 
Konvencijai par bērna tiesībām.

Grozījums Nr. 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) “rīcībnespējīga pētāmā persona” —
pētāmā persona, kas pēc attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem kādu iemeslu 
dēļ, bet ne tāpēc, ka nav tiesiskās 
rīcībspējas vecumā, kurā var dot 
informētu piekrišanu, ir tiesiski nespējīga 
dot informētu piekrišanu;

(17) „rīcībnespējīga pētāmā persona” —
pētāmā persona, kas pēc attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem ir tiesiski vai 
faktiski nespējīga dot informētu 
piekrišanu;

Or. fr

Pamatojums

Tā kā šī definīcija attiecas tikai uz tiesisko nespēju, tā izslēdz citas rīcībnespējīgu personu 
kategorijas, kuras ietvertas dalībvalstu tiesību aktos un attiecībā uz kurām paredzēti īpaši 
noteikumi par piekrišanas sniegšanu. Piemēram, Francijas tiesībās izšķir tiesiski nespējīgas 
personas (aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas vai nepilngadīgas personas) no 
personām, kas faktiski nav spējīgas sniegt piekrišanu (kognitīvo funkciju traucējumu dēļ). Uz 
šīm divām rīcībnespējīgu personu kategorijām attiecas dažādi noteikumi.
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Grozījums Nr. 233
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) „pētāmā persona no neaizsargātas 
grupas” — klīniskā izmēģinājumā 
iesaistīta persona, kas medicīnisko, 
sociālo vai ekonomisko apstākļu dēļ ir 
piederīga īpaši neaizsargātai iedzīvotāju 
grupai;

Or. es

Grozījums Nr. 234
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) “informēta piekrišana” — process, 
kurā persona, kas, tikusi informēta visos 
izmēģinājuma aspektos, kuriem ir būtiska 
nozīme, personai lemjot par dalību tajā, 
brīvprātīgi apstiprina, ka vēlas tajā 
piedalīties;

(19) „informēta piekrišana” — process, 
kurā persona pēc tam, kad tā tikusi
pienācīgi informēta saskaņā ar iesaistītās 
dalībvalsts tiesību aktiem par visiem
izmēģinājuma aspektiem, kuriem ir būtiska 
nozīme, personai lemjot par dalību tajā, 
brīvprātīgi apstiprina, ka vēlas tajā 
piedalīties;

Or. fr

Pamatojums

Franču valodas tulkojums neatbilst teksta formulējumam angļu valodā.

Grozījums Nr. 235
Richard Seeber, Peter Liese
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) “informēta piekrišana” — process, 
kurā persona, kas, tikusi informēta visos 
izmēģinājuma aspektos, kuriem ir būtiska 
nozīme, personai lemjot par dalību tajā, 
brīvprātīgi apstiprina, ka vēlas tajā 
piedalīties;

(19) „informēta piekrišana” — process, 
kurā persona, kas, tikusi informēta visos 
izmēģinājuma aspektos, kuriem ir būtiska 
nozīme, personai lemjot par dalību tajā, 
labprātīgi, pēc savas gribas apstiprina, ka 
vēlas tajā piedalīties;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Pasaules Medicīnas asociācijas Helsinku deklarāciju par ētikas principiem 
medicīnas pētījumos, kas saistīti ar cilvēkiem, un regulas priekšlikuma 29. panta 1. punktu 
lēmums par piedalīšanos klīniskajā izmēģinājumā ir jāpieņem labprātīgi, pēc savas gribas.

Grozījums Nr. 236
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) „informēta piekrišana —
procedūra, ko attiecīgā gadījumā ievēro, 
lai saņemtu nepilngadīgas personas 
piekrišanu piedalīties konkrētā 
izmēģinājumā pēc tam, kad tā kopā ar 
vecākiem ir saņēmusi pienācīgi pielāgotu 
vajadzīgo informāciju, un saskaņā ar 
kuru nepilngadīga persona tiek iesaistīta 
apspriešanā un lēmuma pieņemšanā, tajā 
ievērojot spēju attīstības līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) “protokols” — dokuments, kurā 
aprakstīti klīniska izmēģinājuma mērķi, 
plāns, metodika, statistiskie apsvērumi un 
organizācija;

(20) „protokols” — dokuments, kurā 
aprakstīti klīniska izmēģinājuma mērķi, 
plāns, metodika, statistiskie apsvērumi un 
organizācija; termins „protokols” attiecas 
uz protokolu, turpmākiem protokoliem un 
protokola grozījumiem;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pētāmo personu tiesības uz informāciju, izdarot grozījumus protokolā, ir 
jāpārņem protokola definīcija no Direktīvas 2002/20/EK.

Grozījums Nr. 238
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) “klīniskā izmēģinājuma sākums” —
pirmā darbība iespējamas pētāmas 
personas rekrutēšanā, ja vien protokolā tas 
nav definēts citādi; (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 29. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) “nopietns nevēlams notikums” — (29) „nopietns nevēlams notikums” —
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jebkurš tāds nelabvēlīgs medicīnisks 
gadījums, kurā pie jebkuras devas ir 
nepieciešama hospitalizācija vai līdzšinējās 
hospitalizācijas pagarināšana, kura 
rezultāts ir pastāvīga vai būtiska 
disfunkcija vai invaliditāte, kurš ir iedzimta 
anomālija vai iedzimts defekts vai kurš 
apdraud dzīvību vai izraisa nāvi;

jebkurš tāds nelabvēlīgs medicīnisks 
gadījums vai jebkāds cits notikums 
izmēģinājuma laikā, ko pētnieks uzskata 
par nopietnu, kurā pie jebkuras devas ir 
nepieciešama hospitalizācija vai līdzšinējās 
hospitalizācijas pagarināšana, kura 
rezultāts ir pastāvīga vai būtiska 
disfunkcija vai invaliditāte, kurš ir iedzimta 
anomālija vai iedzimts defekts vai kurš 
apdraud dzīvību vai izraisa nāvi;

Or. fr

Grozījums Nr. 240
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 30.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) „blakne” —  organisma reakcija uz 
zāļu kaitīgu un nevēlamu iedarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 241
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 30.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30b) „klīniskā pētījuma ziņojums” —
ziņojums, kurā ietverti visi rezultāti un 
visi tos apliecinošie dati, tostarp pilnīgs 
protokols un visi vēlāk izdarītie grozījumi, 
statistiskās analīzes plāns, visu rezultātu 
efektivitātes un drošuma datu apkopojums 
un anonīmi atsevišķu pacientu dati 
tabulas vai saraksta veidā;
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Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma pamatā ir referenta piedāvātais grozījums, bet, lai pilnībā nodrošinātu 
pārredzamību, klīniskā pētījuma ziņojumā ir jāiekļauj visi rezultāti un visi tos apliecinošie 
dati. Sameklējamība ir svarīgs nosacījums, lai varētu viegli atrast vajadzīgos datus.

Grozījums Nr. 242
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 30.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30c) „ētikas komiteja” — neatkarīga 
struktūra dalībvalstī, ko veido veselības 
aprūpes profesionāļi un ar medicīnu 
nesaistīti locekļi, kuru pienākums ir 
aizsargāt izmēģinājumā iesaistīto personu 
tiesības, drošību un labsajūtu un 
pārliecināt sabiedrību par šo drošību, cita 
starpā sniedzot atzinumu par 
izmēģinājuma protokolu, pētnieku un 
iekārtu piemērotību, kā arī par metodēm 
un dokumentiem, kas izmantojami, 
informējot izmēģinājumā iesaistāmās 
personas un saņemot no tām informētu 
piekrišanu;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ir aizsargātas pētāmo personu tiesības, 
drošība un labjutība un

– ir aizsargātas pētāmo personu tiesības, 
drošība, cieņa un labjutība un
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Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2001/20/EK 2. apsvērumu pieņemtie pamatprincipi klīniskās izpētes 
veikšanai ar cilvēkiem balstās uz cilvēktiesību un cilvēka cieņas aizsardzību attiecībā uz 
izmantošanu bioloģijā un medicīnā.

Grozījums Nr. 244
Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ir aizsargātas pētāmo personu tiesības, 
drošība un labjutība un

– ir aizsargātas pētāmo personu tiesības, 
drošība, cieņa un labjutība un

Or. sl

Grozījums Nr. 245
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskais izmēģinājums ir novērtēts kā 
ētiski pieņemams;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskajā izmēģinājumā iegūtie dati būs – ir sagaidāms, ka klīniskajā 
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ticami un noturīgi. izmēģinājumā iegūtie dati būs ticami un 
noturīgi.

Or. fr

Pamatojums

Kamēr nav faktiski uzsākts izmēģinājums, nav iespējams noteikt, vai iegūtie dati ir ticami un 
noturīgi.

Grozījums Nr. 247
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izmēģinājums atbilst ārstēšanas un 
sabiedrības veselības vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Iestāžu izvērtēšanas padome (IRB) / 
Neatkarīga ētikas komiteja (IEC) ir 
sniegusi savu atzinumu.

Or. en

Pamatojums

Ētiskumam ir būtiska nozīme, piemērojot vispārējās normas, kas reglamentē pētījumus, kuros 
iesaista cilvēkus, kas ir arī viens no Direktīvas 2001/20/EK pamatprincipiem, par ko liecina 
arī Helsinku deklarācija un Ovjedo konvencija.
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Grozījums Nr. 249
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskais izmēģinājums ir novērtēts kā 
ētiski pieņemams.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskajā izmēģinājumā iegūtie dati 
aizpilda zinātnē dokumentāri apliecinātu
robu, ko nevarētu panākt, izmantojot citus 
līdzekļus.

Or. en

Pamatojums

Jāizstrādā labas kvalitātes un ētiski pieņemami klīniskie izmēģinājumi, lai gūtu vajadzīgas 
zinātnes atziņas par cilvēkiem un paņēmieniem viņu stāvokļa uzlabošanai, un šīs zināšanas ir 
jāreģistrē turpmākai izmantošanai. Jaunus pētījumus vajadzētu uzsākt tikai tad, ja uz 
jautājumiem, kurus šie pētījumi piedāvā risināt, nav iespējams apmierinoši atbildēt, 
izmantojot jau esošos zinātniskos datus.

Grozījums Nr. 251
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1.a un 1.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 87. pantu un līgumiskos 
aspektus, kurus, iespējams, vajadzēs 
apsvērt atsevišķi, ar šajā nodaļā minēto 
atļauju pietiek, lai sāktu klīnisku 
izmēģinājumu attiecīgajā dalībvalstī.
Klīniskajiem izmēģinājumiem, kuri 
atrunāti arī [noteikumu par medicīnas 
ierīcēm un in vitro medicīnas ierīcēm] 
attiecīgajā daļā, nav vajadzīga papildu 
pieteikuma iesniegšanas vai paziņošanas 
procedūra.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka ar šajā regulā minēto atļauju pilnīgi pietiek, lai sāktu izmēģinājumu 
(nav paredzēti un nav iespējami nekādi papildu pasākumi atkarībā no konkrētas valsts). 
Regulatoriem savs darbs arī jākoordinē tā, lai klīniskajiem izmēģinājumiem, uz kuriem 
attiecas dažādi noteikumi, nebūtu vajadzīgi vairāki iesniegumu un atļaujas. Lai to panāktu, 
mēs arī ierosinām grozīt 77. pantu (skatīt 77. panta grozījumu).

Grozījums Nr. 252
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Ētikas komiteja

1. Atļauju veikt klīnisko izmēģinājumu 
nepiešķir, kamēr neatkarīga ētikas 
komiteja nav pieņēmusi labvēlīgu lēmumu 
par tā veikšanu. Ētikas komitejas 
vērtējumā jo īpaši apliecina atbilstību 
V nodaļā, 46. pantā, 47. pantā un 
XII nodaļā noteiktajām prasībām.
2. Ētikas komiteja pārliecinās par pētāmo 
personu tiesību, drošības un labsajūtas 
aizsardzību. Šai komitejai jābūt 
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neatkarīgai no pētniekiem, sponsoriem un 
jebkādas citas nevēlamas ietekmes. Tā 
rīkojas saskaņā ar tās valsts vai valstu 
normatīvajiem aktiem, kurā(-ās) paredzēts 
veikt pētījumu, un tai jāievēro visas 
attiecīgās starptautiskās normas un 
standarti. Ētikas komitejā ir skaidri 
noteikts locekļu un to aizstājēju skaits, un 
tajā ir pārstāvēti veselības aprūpes 
speciālisti, nespeciālisti un vismaz viens 
pieredzējis un zinošs pacients vai pacienta 
pārstāvis, kuriem visiem kopā ir vajadzīgā 
kompetence un pieredze, kas tiem ļauj 
pārbaudīt un izvērtēt iecerētā 
izmēģinājuma zinātniskos, medicīnas un 
ētikas aspektus.
3. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu Ētikas komiteju 
un atvieglotu tā darbu. Dalībvalstis 
publisko Ētikas komitejas locekļu un to 
aizstājēju skaitu, vārdus, uzvārdus un 
profesionālo kvalifikāciju un informē 
Eiropas Komisiju par Ētikas komitejas 
sastāvu un par to, kad tā sāks darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 253
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, Georgios Koumoutsakos

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Ētikas komiteja

1. Atļauju veikt klīnisko izmēģinājumu 
nepiešķir, kamēr neatkarīga ētikas 
komiteja nav pieņēmusi labvēlīgu lēmumu 
par tā veikšanu. Ētikas komitejas 
vērtējumā jo īpaši apliecina atbilstību 
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V nodaļā, 46. pantā, 47. pantā un 
XII nodaļā noteiktajām prasībām.
2. Ētikas komiteja pārliecinās par pētāmo 
personu tiesību, drošības un labsajūtas 
aizsardzību. Šai komitejai jābūt 
neatkarīgai no pētniekiem, sponsoriem un 
jebkādas citas nevēlamas ietekmes. Tā 
rīkojas saskaņā ar tās valsts vai valstu 
normatīvajiem aktiem, kurā(-ās) paredzēts 
veikt pētījumu, un tai jāievēro visas 
attiecīgās starptautiskās normas un 
standarti. Ētikas komitejā ir saprātīgs 
locekļu skaits, kuriem visiem kopā ir 
vajadzīgā kompetence un pieredze, kas 
tiem ļauj pārbaudīt un izvērtēt iecerētā 
izmēģinājuma zinātniskos, medicīnas un 
ētikas aspektus.
3. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu ētikas komiteju 
un atvieglotu tā darbu.

Or. en

Pamatojums

Lai pēc iespējas labāk aizsargātu pētāmo personu, dalībvalstīm ir jāizsniedz atļauja, 
pamatojoties uz lēmumu, ko pieņem attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētā atbildīgā 
starpnozaru un neatkarīga ētikas komiteja saskaņā ar Direktīvas 2001/20/EK prasībām. 
Ētikas komitejai pieņemot noraidošu lēmumu, atļauja klīniskā izmēģinājuma veikšanai netiek 
izsniegta.

Grozījums Nr. 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Ētikas komiteja

Attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde 
var izsniegt atļauju klīniskā 
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izmēģinājuma veikšanai tikai tad, ja tam 
piekrīt attiecīgā ētikas komiteja.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu Helsinku deklarācijas mērķus aizsargāt iesaistīto cilvēku tiesības, drošību un 
labsajūtu, dalībvalstīm ir jāizsniedz atļauja, pamatojoties uz lēmumu, ko pieņem starpnozaru 
un neatkarīga ētikas komiteja saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem. Ja Ētikas komiteja 
pieņem noraidošu lēmumu, atļauju nekādā gadījumā nedrīkst izsniegt.

Grozījums Nr. 255
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b pants
Toksikoloģiskie eksperimenti

Izmēģinājumā iesaistīto personu 
aizsardzību nodrošina, veicot riska 
novērtējumu, pamatojoties uz tādu 
toksikoloģisko eksperimentu rezultātiem, 
kurus veic pirms ikviena klīniskā 
izmēģinājuma, kurā izmanto neatļautas 
pētāmās zāles.

Or. en

Pamatojums

Prasība veikt toksikoloģiskos eksperimentus pirms ikviena klīniskā izmēģinājuma bija iekļauta 
Direktīvā 2001/20/EK, bet šajā priekšlikumā uz to ir tikai atsauce pielikumos. Traģiski 
negadījumi, piemēram, TGN1412 gadījums, liecina par to, ka ir jāsaglabā 
Direktīvā 2001/20/EK iekļautais formulējums.

Grozījums Nr. 256
Cristian Silviu Buşoi
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai varētu saņemt atļauju, sponsors 
paredzētajām attiecīgajām dalībvalstīm ar 
77. pantā minētā portāla (turpmāk 
“ES portāla”) starpniecību iesniedz 
pieteikuma dokumentāciju.

1. Lai varētu saņemt atļauju veikt klīnisko 
izmēģinājumu Savienībā, sponsors 
paredzētajām attiecīgajām dalībvalstīm ar 
77. pantā minētā portāla (turpmāk 
“ES portāla”) starpniecību iesniedz 
pieteikuma dokumentāciju.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, ka vienota pieteikuma iesniegšanas kārtība attiecas gan uz starptautiskiem, gan 
vienā valstī veicamiem klīniskiem izmēģinājumiem.

Grozījums Nr. 257
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai varētu saņemt atļauju, sponsors 
paredzētajām attiecīgajām dalībvalstīm ar 
77. pantā minētā portāla (turpmāk 
“ES portāla”) starpniecību iesniedz 
pieteikuma dokumentāciju.

1. Lai varētu saņemt atļauju, sponsors 
paredzētajām attiecīgajām dalībvalstīm ar 
77. pantā minētā portāla (turpmāk 
„ES portāla”) starpniecību iesniedz 
pieteikuma dokumentāciju. Šajā posmā 
pieteikuma dokumentācija nav pieejama 
atklātībai ES portālā. To publiskos tikai 
pēc I daļas novērtēšanas, kas aplūkota šīs 
regulas 6. pantā.

Or. fr

Grozījums Nr. 258
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms iesniegt pieteikumu, sponsors 
saņem tieši viņam piešķirtu EudraCT 
numuru no EudraCT Kopienas Klīnisko 
izmēģinājumu sistēmas, izmantojot 
procedūru, kas izklāstīta Detalizēto 
norādījumu par Eiropas Klīnisko 
izmēģinājumu datubāzi pašreizējā 
redakcijā (EudraLex, 10. sējums).

Or. en

Pamatojums

EudraCT datubāzes numura piešķiršana izmēģinājumiem notiek kopš 2004. gada. Šo kārtību 
vajadzētu atspoguļot regulā.

Grozījums Nr. 259
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienu no attiecīgajām dalībvalstīm 
sponsors ierosina par ziņotāju dalībvalsti.

Ziņotāju dalībvalsti izraugās to attiecīgo 
piecu dalībvalstu vidū, kurās vislielākā 
skaitā dzīvo šajā klīniskajā izmēģinājumā 
iesaistītās pētāmās personas. Šo lēmumu 
pieņem, ievērojot kārtību, kas Komisijai 
jāsagatavo, jāizstrādā un jāuzrauga. 
Lēmumu pieņemšanas kārtība nodrošina 
tādas ziņotājas dalībvalsts izraudzīšanu, 
kurai būtu vajadzīgās spējas un zinātnes 
infrastruktūra, lai izvērtētu iespējamo 
klīnisko izmēģinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
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Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienu no attiecīgajām dalībvalstīm 
sponsors ierosina par ziņotāju dalībvalsti.

Attiecīgās dalībvalstis nosaka, kura valsts 
ir izraugāma par ziņotāju dalībvalsti, 
ievērojot noteikto kārtību, kuras pamatā ir 
Komisijas izstrādātie objektīvie kritēriji.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizveido saprotama un pārredzama kārtība ziņotājas dalībvalsts noteikšanai, piemēram, 
izmantojot struktūrshēmu, kurā jau iepriekš noteikta atbildīgā ziņotāja dalībvalsts, vai 
pamatojoties uz pētījumā iesaistīto personu sagaidāmo skaitu un pētījumu centru skaitu 
dalībvalstī. Tas ir vajadzīgs, jo īpaši ņemot vērā ziņotājai dalībvalstij pievērsto uzmanību 
saistībā ar ierosināto novērtējuma ziņojuma I daļas sagatavošanu, un to var uzskatīt par 
priekšrocību, ņemot vērā piedāvātā klīniskā izmēģinājuma atzīšanu attiecīgajā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienu no attiecīgajām dalībvalstīm 
sponsors ierosina par ziņotāju dalībvalsti.

Sešu dienu laikā no pieteikuma 
dokumentācijas iesniegšanas dalībvalstis 
kopīgi izraugās ziņotāju dalībvalsti.

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums paver iespēju sponsoriem pēc saviem ieskatiem izvēlēties ziņotāju dalībvalsti, 
izvairoties no valstīm, kurām ir kritiskāka nostāja, vai dot priekšroku „pārslogotām” 
dalībvalstīm, kurās ir iesniegts pārāk daudz pieteikumu. Stāvokli vēl vairāk pasliktina 
piekrišana klusuciešot. Dalībvalstis ir izveidojušas sadarbības platformas, piemēram, 
Klīnisko izmēģinājumu veicināšanas grupu, lai vienotos par kopējiem principiem un 
kritērijiem, saskaņojot lēmumu pieņemšanas un administratīvās procedūras saistībā ar 
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klīnisko izmēģinājumu novērtēšanu. Minētā platforma var palīdzēt dalībvalstīm vienoties par 
atlases kritērijiem, izraugoties ziņotāju dalībvalsti.

Grozījums Nr. 262
Philippe Juvin, Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienu no attiecīgajām dalībvalstīm 
sponsors ierosina par ziņotāju dalībvalsti.

Vienu no attiecīgajām dalībvalstīm 
sponsors ierosina par ziņotāju dalībvalsti. 
Iesaistītās dalībvalstis var pēc savas brīvās 
izvēles no sava vidus izraudzīties ziņotāju 
dalībvalsti.

Or. fr

Grozījums Nr. 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja par ziņotāju ierosinātā dalībvalsts 
nevēlas būt par ziņotāju dalībvalsti, tā ar 
citu dalībvalsti vienojas, ka ziņotāja 
dalībvalsts būs pēdējā. Ja neviena no 
attiecīgajām dalībvalstīm nepiekrīt būt par 
ziņotāju dalībvalsti, par ziņotāju 
dalībvalsti kļūst ierosinātā ziņotāja 
dalībvalsts.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 264
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 
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Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja par ziņotāju ierosinātā dalībvalsts 
nevēlas būt par ziņotāju dalībvalsti, tā ar 
citu dalībvalsti vienojas, ka ziņotāja 
dalībvalsts būs pēdējā. Ja neviena no 
attiecīgajām dalībvalstīm nepiekrīt būt par 
ziņotāju dalībvalsti, par ziņotāju 
dalībvalsti kļūst ierosinātā ziņotāja 
dalībvalsts.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saistīts ar 5. panta 1. un 2. punktu. Ir jāizveido saprotama un pārredzama 
kārtība ziņotājas dalībvalsts noteikšanai, piemēram, izmantojot struktūrshēmu, kurā jau 
iepriekš noteikta atbildīgā ziņotāja dalībvalsts, vai pamatojoties uz pētījumā iesaistīto 
personu sagaidāmo skaitu un pētījumu centru skaitu dalībvalstī. Tas ir vajadzīgs, jo īpaši 
ņemot vērā ziņotājai dalībvalstij pievērsto uzmanību saistībā ar ierosināto novērtējuma 
ziņojuma I daļas sagatavošanu, un to var uzskatīt par priekšrocību, ņemot vērā piedāvātā 
klīniskā izmēģinājuma atzīšanu attiecīgajā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 265
Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja par ziņotāju ierosinātā dalībvalsts 
nevēlas būt par ziņotāju dalībvalsti, tā ar 
citu dalībvalsti vienojas, ka ziņotāja 
dalībvalsts būs pēdējā. Ja neviena no 
attiecīgajām dalībvalstīm nepiekrīt būt par 
ziņotāju dalībvalsti, par ziņotāju dalībvalsti 
kļūst ierosinātā ziņotāja dalībvalsts.

Ja par ziņotāju ierosinātā dalībvalsts 
nevēlas būt par ziņotāju dalībvalsti, tā ar 
citu dalībvalsti vienojas, ka ziņotāja 
dalībvalsts būs pēdējā. Ja neviena no 
attiecīgajām dalībvalstīm nepiekrīt būt par 
ziņotāju dalībvalsti, par ziņotāju dalībvalsti 
kļūst ierosinātā ziņotāja dalībvalsts, ja vien 
ierosinātā ziņotāja dalībvalsts 
nepaskaidro, ka tai nav pietiekamu spēju 
pienācīgi veikt šo uzdevumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 266
Philippe Juvin, Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja sponsors iesniedz pieteikuma 
dokumentāciju tikai vienai iesaistītajai 
dalībvalstij, to administratīvā kārtā 
izraugās par ziņotāju dalībvalsti.

Or. fr

Grozījums Nr. 267
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sešu dienu laikā no pieteikuma 
dokumentācijas iesniegšanas par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts ar ES portāla 
starpniecību sponsoram paziņo:

2. Sešu kalendāro dienu laikā no 
pieteikuma dokumentācijas iesniegšanas 
par ziņotāju ierosinātā dalībvalsts ar ES 
portāla starpniecību sponsoram paziņo:

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sešu dienu laikā no pieteikuma 
dokumentācijas iesniegšanas par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts ar ES portāla 
starpniecību sponsoram paziņo:

2. Piecpadsmit dienu laikā no 
izraudzīšanas brīža šī dalībvalsts ar ES 
portāla starpniecību sponsoram paziņo:

Or. en

Pamatojums

Nosakot pārāk īsus termiņus, pastāv risks, ka dalībvalstis nepagūs rūpīgi izskatīt novērtējuma 
dokumentus. Piemēram, nosakot, ka klīniskais izmēģinājums ir „maziejaukšanās 
izmēģinājums”, ir sīki un rūpīgi jāizvērtē pētījuma protokols. Dalībvalstu gūtā pieredze, 
izmantojot brīvprātīgo saskaņošanas procedūru starptautisku klīnisku izmēģinājumu 
apstiprināšanai, liek secināt, ka dalībvalstīm piedāvātie termiņi ir pārāk īsi un neelastīgi.

Grozījums Nr. 269
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
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sešu dienu laikā no pieteikuma 
dokumentācijas iesniegšanas par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts ar ES portāla 
starpniecību sponsoram paziņo:

2. Četrpadsmit dienu laikā no pieteikuma 
dokumentācijas iesniegšanas par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts ar ES portāla 
starpniecību sponsoram paziņo:

Or. en

Pamatojums

Lai noskaidrotu, vai pētījums ir uzskatāms par „maziejaukšanās klīnisko izmēģinājumu”, var 
gadīties, ka ir jāveic pārbaude pēc būtības, ko nevar pabeigt 6 dienu laikā. Piemēram, 
saskaņā ar 2. panta 3. punktu ir jānosaka pētāmo zāļu tirdzniecības atļaujas nosacījumi un to 
izmantošana ārstniecības standartprocedūrā attiecīgajā dalībvalstī, kā arī jāizvērtē pētījumā 
iesaistīto personu riska un kaitējuma pakāpe. Šāds izvērtējums var būt ļoti sarežģīts, 
piemēram, onkoloģijas slimnieku gadījumā, kad, iespējams, ir vajadzīga ārējā eksperta 
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palīdzība. Tātad šādam paziņojumam ir jāparedz 14 dienas.

Grozījums Nr. 270
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vai tā pati ir ziņotāja dalībvalsts vai arī 
kura no citām attiecīgajām dalībvalstīm ir 
ziņotāja dalībvalsts;

(a) ziņotāju dalībvalsti;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 5. panta 1. punkta otrās daļas grozījumu (proti, dalībvalstis 
nosaka, kura valsts ir izraugāma par ziņotāju dalībvalsti, ievērojot Komisijas izstrādātos 
objektīvos kritērijus).

Grozījums Nr. 271
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) vai klīniskais izmēģinājums nav 
maziejaukšanās klīnisks izmēģinājums —
ja sponsors attiecīgi deklarējis.

(d) vai klīniskais izmēģinājums nav vidēja 
riska vai zema riska klīnisks 
izmēģinājums — ja sponsors attiecīgi 
deklarējis.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – e apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) klīniskā izmēģinājuma reģistrācijas 
numuru ES portālā.

Or. en

Pamatojums

Reģistrācijas numurs, proti, īpašs identifikators, kas tāpat kā esošais EudraCT reģistrs, 
veicinātu ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm Savienības līmenī.

Grozījums Nr. 273
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja 2. punktā minētajā laikā par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts nav attiecīgi ziņojusi 
sponsoram, tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā; 
tiek uzskatīts, ka pieteikums ir pilnīgs; ja 
sponsors attiecīgi deklarējis, klīniskais 
izmēģinājums tiek uzskatīts par 
maziejaukšanās klīnisku izmēģinājumu; 
par ziņotāju ierosinātā dalībvalsts kļūst par 
ziņotāju dalībvalsti.

3. Ja 2. punktā minētajā laikā par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts nav attiecīgi ziņojusi 
sponsoram, tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā; 
tiek uzskatīts, ka pieteikums ir pilnīgs; ja 
sponsors attiecīgi deklarējis, klīniskais 
izmēģinājums tiek uzskatīts par vidēja 
riska vai zema riska klīnisku 
izmēģinājumu; par ziņotāju ierosinātā 
dalībvalsts kļūst par ziņotāju dalībvalsti.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja 2. punktā minētajā laikā par ziņotāju 3. Ja 2. punktā minētajā laikā par ziņotāju 
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ierosinātā dalībvalsts nav attiecīgi ziņojusi 
sponsoram, tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā; 
tiek uzskatīts, ka pieteikums ir pilnīgs; ja 
sponsors attiecīgi deklarējis, klīniskais 
izmēģinājums tiek uzskatīts par 
maziejaukšanās klīnisku izmēģinājumu; 
par ziņotāju ierosinātā dalībvalsts kļūst 
par ziņotāju dalībvalsti.

ierosinātā dalībvalsts nav attiecīgi ziņojusi 
sponsoram, tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā; 
tiek uzskatīts, ka pieteikums ir pilnīgs; un 
ja sponsors attiecīgi deklarējis, klīniskais 
izmēģinājums tiek uzskatīts par 
maziejaukšanās klīnisku izmēģinājumu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar grozīto 5. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 275
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja 2. punktā minētajā laikā par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts nav attiecīgi ziņojusi 
sponsoram, tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā; 
tiek uzskatīts, ka pieteikums ir pilnīgs; ja 
sponsors attiecīgi deklarējis, klīniskais 
izmēģinājums tiek uzskatīts par 
maziejaukšanās klīnisku izmēģinājumu; 
par ziņotāju ierosinātā dalībvalsts kļūst 
par ziņotāju dalībvalsti.

3. Ja 2. punktā minētajā laikā par ziņotāju 
izraudzītā dalībvalsts nav attiecīgi ziņojusi 
sponsoram, paskaidrojumu par kavējumu 
iesniedz ar ES portāla starpniecību, 
norādot, kad tas tiks izdarīts.

Or. en

Pamatojums

Klusējot izteiktas atļaujas piešķiršanas procedūra notiek uz slimnieku drošības rēķina, jo tā 
pēc definīcijas nodrošina viszemāko aizsardzības līmeni, pieņemot, ka runa ir par 
maziejaukšanās izmēģinājumu. Tā vietā vajadzētu skaidri paredzēt, ka atļauju piešķir 
dalībvalstis, kā tas noteikts Direktīvā 2001/20/EK. Dalībvalstīm piemērojamām sankcijām 
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par termiņa neievērošanu jābūt samērīgām ar sankcijām, kuras par 34. panta 3. punkta 
otrajā daļā norādītā termiņa neievērošanu piemēro sponsoriem.

Grozījums Nr. 276
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 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
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja 2. punktā minētajā laikā par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts nav attiecīgi ziņojusi 
sponsoram, tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā; 
tiek uzskatīts, ka pieteikums ir pilnīgs; ja 
sponsors attiecīgi deklarējis, klīniskais 
izmēģinājums tiek uzskatīts par 
maziejaukšanās klīnisku izmēģinājumu; 
par ziņotāju ierosinātā dalībvalsts kļūst par 
ziņotāju dalībvalsti.

3. Ja 14 dienu laikā par ziņotāju ierosinātā 
dalībvalsts nav attiecīgi ziņojusi 
sponsoram, tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā; 
tiek uzskatīts, ka pieteikums ir pilnīgs; ja 
sponsors attiecīgi deklarējis, klīniskais 
izmēģinājums tiek uzskatīts par 
maziejaukšanās klīnisku izmēģinājumu; 
par ziņotāju ierosinātā dalībvalsts kļūst par 
ziņotāju dalībvalsti.

Or. en

Pamatojums

Regulas 5. panta 2. punktā noteiktie termiņi ir pārāk īsi.

Grozījums Nr. 277
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja par ziņotāju ierosinātā dalībvalsts 
konstatē, ka pieteikums nav pilnīgs, ka 
klīniskais izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, nav šīs regulas darbības jomā 
vai arī ka klīniskais izmēģinājums nav 

4. Ja par ziņotāju ierosinātā dalībvalsts 
konstatē, ka pieteikums nav pilnīgs, ka 
klīniskais izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, nav šīs regulas darbības jomā 
vai arī ka klīniskais izmēģinājums nav 
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maziejaukšanās klīnisks izmēģinājums, lai 
gan sponsors tā deklarējis, tā ar ES portāla 
starpniecību attiecīgi informē sponsoru un 
sponsoram atvēl ne vairāk kā sešas dienas, 
kuru laikā ar ES portāla starpniecību sniegt 
komentārus vai iesniegt pilnīgu 
pieteikumu.

vidēja riska vai zema riska klīnisks 
izmēģinājums, lai gan sponsors tā 
deklarējis, tā ar ES portāla starpniecību 
attiecīgi informē sponsoru un sponsoram 
atvēl ne vairāk kā sešas dienas, kuru laikā 
ar ES portāla starpniecību sniegt 
komentārus vai iesniegt pilnīgu 
pieteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja triju dienu laikā pēc komentāru vai 
pilnīga pieteikuma saņemšanas par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts nav atbilstoši 
2. punkta a) līdz d) apakšpunktam ziņojusi 
sponsoram, pieteikums tiek uzskatīts par 
pilnīgu; tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā; 
klīniskais izmēģinājums tiek uzskatīts par 
maziejaukšanās klīnisko izmēģinājumu 
(ja sponsors tā deklarējis) un par ziņotāju 
dalībvalsti kļūst par ziņotāju ierosinātā 
dalībvalsts.

Ja triju dienu laikā pēc komentāru vai 
pilnīga pieteikuma saņemšanas par ziņotāju 
izraudzītā dalībvalsts nav atbilstoši 
2. punkta a) līdz d) apakšpunktam ziņojusi 
sponsoram, izraudzītā dalībvalsts ar ES 
portāla starpniecību iesniedz 
paskaidrojumu, tajā norādot, kad tas tiks 
izdarīts.

Or. en

Pamatojums

Klusējot izteiktas atļaujas piešķiršanas procedūra notiek uz slimnieku drošības rēķina, jo tā 
pēc definīcijas nodrošina viszemāko aizsardzības līmeni, pieņemot, ka runa ir par 
maziejaukšanās izmēģinājumu. Tā vietā vajadzētu skaidri paredzēt, ka atļauju piešķir 
dalībvalstis, kā tas noteikts Direktīvā 2001/20/EK. Dalībvalstīm piemērojamām sankcijām 
par termiņa neievērošanu jābūt samērīgām ar sankcijām, kuras par 34. panta 3. punkta 
otrajā daļā norādītā termiņa neievērošanu piemēro sponsoriem.
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Grozījums Nr. 279
Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja triju dienu laikā pēc komentāru vai 
pilnīga pieteikuma saņemšanas par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts nav atbilstoši 
2. punkta a) līdz d) apakšpunktam ziņojusi 
sponsoram, pieteikums tiek uzskatīts par 
pilnīgu; tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā; 
klīniskais izmēģinājums tiek uzskatīts par 
maziejaukšanās klīnisko izmēģinājumu (ja 
sponsors tā deklarējis) un par ziņotāju 
dalībvalsti kļūst par ziņotāju ierosinātā 
dalībvalsts.

Ja 14 dienu laikā pēc komentāru vai 
pilnīga pieteikuma saņemšanas par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts nav atbilstoši 
2. punkta a) līdz d) apakšpunktam ziņojusi 
sponsoram, pieteikums tiek uzskatīts par 
pilnīgu; tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā;
klīniskais izmēģinājums tiek uzskatīts par 
maziejaukšanās klīnisko izmēģinājumu (ja 
sponsors tā deklarējis) un par ziņotāju 
dalībvalsti kļūst par ziņotāju ierosinātā 
dalībvalsts.

Or. sl

Grozījums Nr. 280
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja triju dienu laikā pēc komentāru vai 
pilnīga pieteikuma saņemšanas par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts nav atbilstoši 
2. punkta a) līdz d) apakšpunktam ziņojusi 
sponsoram, pieteikums tiek uzskatīts par 
pilnīgu; tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā; 
klīniskais izmēģinājums tiek uzskatīts par 
maziejaukšanās klīnisko izmēģinājumu (ja 
sponsors tā deklarējis) un par ziņotāju 
dalībvalsti kļūst par ziņotāju ierosinātā 

Ja septiņu dienu laikā pēc komentāru vai 
pilnīga pieteikuma saņemšanas par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts nav atbilstoši 
2. punkta a) līdz d) apakšpunktam ziņojusi 
sponsoram, pieteikums tiek uzskatīts par 
pilnīgu; tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā; 
klīniskais izmēģinājums tiek uzskatīts par 
maziejaukšanās klīnisko izmēģinājumu (ja 
sponsors tā deklarējis) un par ziņotāju 
dalībvalsti kļūst par ziņotāju ierosinātā 
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dalībvalsts. dalībvalsts.

Or. en

Pamatojums

Regulas 5. panta 4. punktā noteiktie termiņi ir pārāk īsi.

Grozījums Nr. 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja triju dienu laikā pēc komentāru vai 
pilnīga pieteikuma saņemšanas par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts nav atbilstoši 
2. punkta a) līdz d) apakšpunktam ziņojusi 
sponsoram, pieteikums tiek uzskatīts par 
pilnīgu; tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā; 
klīniskais izmēģinājums tiek uzskatīts par 
maziejaukšanās klīnisko izmēģinājumu (ja 
sponsors tā deklarējis) un par ziņotāju 
dalībvalsti kļūst par ziņotāju ierosinātā 
dalībvalsts.

Ja piecu dienu laikā pēc komentāru vai 
pilnīga pieteikuma saņemšanas par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts nav atbilstoši 
2. punkta a) līdz d) apakšpunktam ziņojusi 
sponsoram, pieteikums tiek uzskatīts par 
pilnīgu; tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā; 
klīniskais izmēģinājums tiek uzskatīts par 
maziejaukšanās klīnisko izmēģinājumu (ja 
sponsors tā deklarējis).

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar grozīto 5. panta 1. punktu. Nosakot pārāk īsus termiņus, pastāv risks, ka 
dalībvalstis nepagūs rūpīgi izskatīt novērtējuma dokumentus. Piemēram, nosakot, ka 
klīniskais izmēģinājums ir „maziejaukšanās izmēģinājums”, ir sīki un rūpīgi jāizvērtē 
pētījuma protokols. Dalībvalstu gūtā pieredze, izmantojot brīvprātīgo saskaņošanas 
procedūru starptautisku klīnisku izmēģinājumu apstiprināšanai, liek secināt, ka dalībvalstīm 
piedāvātie termiņi ir pārāk īsi un neelastīgi.

Grozījums Nr. 282
Philippe Juvin
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Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja triju dienu laikā pēc komentāru vai 
pilnīga pieteikuma saņemšanas par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts nav atbilstoši 
2. punkta a) līdz d) apakšpunktam ziņojusi 
sponsoram, pieteikums tiek uzskatīts par 
pilnīgu; tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā; 
klīniskais izmēģinājums tiek uzskatīts par 
maziejaukšanās klīnisko izmēģinājumu (ja 
sponsors tā deklarējis) un par ziņotāju 
dalībvalsti kļūst par ziņotāju ierosinātā 
dalībvalsts.

Ja triju dienu laikā pēc komentāru vai 
pilnīga pieteikuma saņemšanas par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts nav atbilstoši 
2. punkta a) līdz d) apakšpunktam ziņojusi 
sponsoram, pieteikums tiek uzskatīts par 
pilnīgu; tiek uzskatīts, ka klīniskais 
izmēģinājums, par kuru iesniegts 
pieteikums, ir šīs regulas darbības jomā; 
klīniskais izmēģinājums tiek uzskatīts par 
vidēja riska vai zema riska klīnisko 
izmēģinājumu (ja sponsors tā deklarējis) un 
par ziņotāju dalībvalsti kļūst par ziņotāju 
ierosinātā dalībvalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Par pieteikuma validēšanas datumu šajā 
nodaļā uzskata dienu, kurā sponsoram tiek 
paziņots atbilstoši 2. punktam. Ja 
sponsoram ziņots netiek, par validēšanas
datumu uzskata 2. un 4. punktā minēto 
periodu pēdējo dienu.

5. Par pieteikuma pieņemamības datumu 
šajā nodaļā uzskata dienu, kurā sponsoram 
tiek paziņots atbilstoši 2. punktam. Ja 
sponsoram ziņots netiek, par 
pieņemamības datumu uzskata 2. un 
4. punktā minēto periodu pēdējo dienu.

(Grozījums, kurā vārdkopu „validēšanas 
datums” aizstāj ar vārdkopu 
„pieņemamības datums” attiecas uz visu 
dokumentu. Ja to pieņems, grozījumi 
jāizdara visā dokumenta tekstā.)

Or. fr

Pamatojums

Lai procedūra kopumā būtu vieglāk saprotama, vajadzētu aizstāt vārdkopu „validēšanas 
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datums” ar vārdkopu „pieņemamības datums”. (Grozījums, kurā vārdkopu „validēšanas 
datums” aizstāj ar vārdkopu „pieņemamības datums” attiecas uz visu dokumentu. Ja to 
pieņems, grozījumi jāizdara visā dokumenta tekstā.

Grozījums Nr. 284
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Par pieteikuma validēšanas datumu šajā 
nodaļā uzskata dienu, kurā sponsoram tiek 
paziņots atbilstoši 2. punktam. Ja 
sponsoram ziņots netiek, par validēšanas 
datumu uzskata 2. un 4. punktā minēto 
periodu pēdējo dienu.

5. Par pieteikuma validēšanas datumu šajā 
nodaļā uzskata dienu, kurā sponsoram tiek 
paziņots atbilstoši 2. punktam.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 5. panta 3. punkta grozījumu un 5. panta 4. punkta trešās daļas 
grozījumu.

Grozījums Nr. 285
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Par pieteikuma validēšanas datumu šajā 
nodaļā uzskata dienu, kurā sponsoram tiek 
paziņots atbilstoši 2. punktam. Ja 
sponsoram ziņots netiek, par validēšanas 
datumu uzskata 2. un 4. punktā minēto 
periodu pēdējo dienu.

5. Par pieteikuma validēšanas datumu šajā 
nodaļā uzskata dienu, kurā sponsoram tiek 
paziņots, ka klīniskā izmēģinājuma 
pieteikuma dokumentācija ir pilnīgi 
gatava atbilstoši 2. vai 4. punktam.

Or. en
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Grozījums Nr. 286
Alda Sousa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Novērtējuma ziņojumu iesniedz, 
izmantojot ES portālu, un dara to publiski 
pieejamu.

Or. en

Pamatojums

Novērtējuma ziņojumu dara zināmu atklātībai, lai atļaujas piešķiršanas procesam 
nodrošinātu sabiedrības uzticību.

Grozījums Nr. 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
5. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Jebkura iesaistītā dalībvalsts var brīvi 
izvēlēties jebkādus I un II daļas elementus 
izvērtēšanai Ētikas komitejā.

Or. fr

Grozījums Nr. 288
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) sagaidāmajiem terapeitiskajiem 
ieguvumiem un sabiedrības veselības 

(i) sagaidāmajiem terapeitiskajiem 
ieguvumiem un sabiedrības veselības 
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ieguvumiem, ko vērtē pēc visa turpmāk 
minētā:

ieguvumiem, tostarp sagaidāmajiem 
ieguvumiem pētāmajām personām, ko 
vērtē pēc visa turpmāk minētā:

Or. en

Grozījums Nr. 289
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskā pētījuma būtiskums, ko vērtē pēc 
pašreizējām zinātnes atziņām un pēc tā, vai 
klīnisko pētījumu ir ieteikušas vai likušas 
veikt reglamentējošās iestādes, kuras ir 
atbildīgas par zāļu novērtēšanu un par 
atļaujas sniegšanu to laišanai tirgū;

– klīniskā pētījuma piemērotība, cita 
starpā pārliecība, ka pētāmo personu 
grupas, kuras piedalās izmēģinājumā, 
atbilst turpmāk ārstējamām personām pēc 
vecuma un dzimuma vai arī pētāmās 
personas ir veselas, tās ir brīvprātīgās 
personas vai slimnieki, ko vērtē pēc 
pašreizējām zinātnes atziņām, pēc pašlaik 
vislabākajiem pārbaudītajiem ārstēšanas 
veidiem un pēc tā, vai klīnisko pētījumu ir 
ieteikušas vai likušas veikt reglamentējošās 
iestādes, kuras ir atbildīgas par zāļu 
novērtēšanu un par atļaujas sniegšanu to 
laišanai tirgū;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma pamatā ir referenta piedāvātais grozījums, bet tajā ir paredzēts, ka, pārbaudot 
novērtēšanas procedūras I daļā iekļautā izmēģinājuma piemērotību, ir jāņem vērā pētāmo 
personu vecums, dzimums, pētāmās personas statuss un pašlaik vislabākie pārbaudītie 
ārstēšanas veidi.

Grozījums Nr. 290
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskā pētījuma būtiskums, ko vērtē pēc 
pašreizējām zinātnes atziņām un pēc tā, vai 
klīnisko pētījumu ir ieteikušas vai likušas 
veikt reglamentējošās iestādes, kuras ir 
atbildīgas par zāļu novērtēšanu un par 
atļaujas sniegšanu to laišanai tirgū;

– klīniskā pētījuma piemērotība, cita 
starpā nodrošinot to, ka izmēģinājumā 
iesaistītā pētāmo personu grupa pārstāv 
cilvēkus, kuri būs jāārstē, tostarp sievietes 
un gados vecākus cilvēkus, ko vērtē pēc 
pašreizējām zinātnes atziņām un pēc tā, vai 
klīnisko pētījumu ir ieteikušas vai likušas 
veikt reglamentējošās iestādes, kuras ir 
atbildīgas par zāļu novērtēšanu un par 
atļaujas sniegšanu to laišanai tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 291
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskā pētījuma būtiskums, ko vērtē pēc 
pašreizējām zinātnes atziņām un pēc tā, vai 
klīnisko pētījumu ir ieteikušas vai likušas 
veikt reglamentējošās iestādes, kuras ir 
atbildīgas par zāļu novērtēšanu un par 
atļaujas sniegšanu to laišanai tirgū;

– klīniskā pētījuma piemērotība, 
nodrošinot to, ka izmēģinājumā iesaistītie 
cilvēki atbilst zāļu lietotāju mērķgrupai, 
ko vērtē pēc pašreizējām zinātnes atziņām 
un pēc tā, vai klīnisko pētījumu ir 
ieteikušas vai likušas veikt reglamentējošās 
iestādes, kuras ir atbildīgas par zāļu 
novērtēšanu un par atļaujas sniegšanu to 
laišanai tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 292
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskā pētījuma būtiskums, ko vērtē pēc 
pašreizējām zinātnes atziņām un pēc tā, vai 
klīnisko pētījumu ir ieteikušas vai likušas 
veikt reglamentējošās iestādes, kuras ir 
atbildīgas par zāļu novērtēšanu un par 
atļaujas sniegšanu to laišanai tirgū;

– klīniskā pētījuma piemērotība,
nodrošinot to, ka šī grupa atbilst turpmāk 
ārstējamo cilvēku mērķgrupai, ko vērtē 
pēc pašreizējām zinātnes atziņām un pēc tā, 
vai klīnisko pētījumu ir ieteikušas vai 
likušas veikt reglamentējošās iestādes, 
kuras ir atbildīgas par zāļu novērtēšanu un 
par atļaujas sniegšanu to laišanai tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 293
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
ticamība un noturība, ko vērtē pēc 
statistiskās pieejas, izmēģinājuma plāna un 
metodikas (ņemot vērā arī paraugojuma
lielumu un nejaušinātību, salīdzinājuma 
zāles un mērķparametrus);

– klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
ticamība un noturība, ko vērtē pēc 
statistiskās pieejas, izmēģinājuma plāna un 
metodikas (ņemot vērā arī parauga lielumu 
un nejaušinātību, salīdzinājuma zāles un 
mērķparametrus), kā arī pēc stāvokļa 
prevalences, jo īpaši retu slimību 
gadījumā (kas skar ne vairāk kā piecus no 
10 000 cilvēku) un ļoti retu slimību 
gadījumā (kuru prevalences slieksnis ir ne 
vairāk kā viens no 50 000 cilvēku);

Or. en

Pamatojums

Retu slimību gadījumā grūtības saistībā ar klīniskajiem izmēģinājumiem visbiežāk ir 
izskaidrojamas ar attiecīgo slimnieku niecīgo skaitu un to lielo ģeogrāfisko izkliedētību.

Grozījums Nr. 294
Petru Constantin Luhan
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
ticamība un noturība, ko vērtē pēc 
statistiskās pieejas, izmēģinājuma plāna un 
metodikas (ņemot vērā arī paraugojuma
lielumu un nejaušinātību, salīdzinājuma 
zāles un mērķparametrus);

– klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
ticamība un noturība, ko vērtē pēc 
piemērotas statistiskās pieejas, nozares 
prasībām atbilstoša izmēģinājuma plāna 
un metodikas (attiecīgā gadījumā ņemot 
vērā arī parauga lielumu, ar ko iespējams 
veikt vecuma un dzimuma struktūras 
analīzi, un nejaušinātību, salīdzinājuma 
zāles un mērķparametrus), kā arī pēc tā, 
cik lielā mērā klīniskajā izmēģinājumā ir 
atrisināti jautājumi (arī par to, cik plaši 
un kādā veidā iesaistīt pacientus 
izmēģinājuma plānošanā), kurus pacienti 
uzskata par prioritāriem;

Or. en

Pamatojums

Piedāvātais dalījums ne vienmēr var noderēt (piemēram, izmēģinājums, kas paredzēts tieši 
veciem cilvēkiem), turklāt izmantojamo stratifikācijas kritēriju skaits ir ierobežots. Statistikas 
speciālistiem bieži vien nākas izvēlēties kādu no iespējamiem stratifikācijas kritērijiem, 
piemēram, bioloģisko marķieri, iepriekš saņemto ārstēšanas kursu vai citu. Mēs ierosinām 
pievienot vārdkopu „attiecīgā gadījumā”, lai vajadzīgais pamatojums būtu elastīgāks.

Grozījums Nr. 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
ticamība un noturība, ko vērtē pēc 
statistiskās pieejas, izmēģinājuma plāna un 
metodikas (ņemot vērā arī paraugojuma
lielumu un nejaušinātību, salīdzinājuma 
zāles un mērķparametrus);

– klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
ticamība un noturība, pamatojoties uz 
iepriekš noteiktiem galvenajiem 
galaparametriem, ko vērtē pēc statistiskās 
pieejas, izmēģinājuma plāna un metodikas 
(ņemot vērā arī parauga lielumu un 
iepriekš noteiktās apakšgrupas, ar kurām 
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iespējams veikt vecuma un dzimuma 
struktūras analīzi, kā arī nejaušinātību, 
salīdzinājuma zāles un mērķparametrus);

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi jau iepriekš noteikt galvenos galaparametrus, lai nepieļautu manipulācijas ar 
iegūtiem rezultātiem. Klīniskos izmēģinājumos iegūtos datus var uzskatīt par ticamiem un 
noturīgiem vienīgi tad, ja tie pienācīgi raksturo tās iedzīvotāju grupas (piemēram, sievietes, 
vecus cilvēkus u. c), kuras visticamāk lietos pārbaudāmo produktu. Apakšgrupas ir jānosaka 
iepriekš, lai nodrošinātu datu pareizu interpretāciju un izmantošanu.

Grozījums Nr. 296
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
ticamība un noturība, ko vērtē pēc 
statistiskās pieejas, izmēģinājuma plāna un 
metodikas (ņemot vērā arī paraugojuma
lielumu un nejaušinātību, salīdzinājuma 
zāles un mērķparametrus);

– klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
ticamība un noturība, ko vērtē pēc 
statistiskās pieejas, izmēģinājuma plāna un 
metodikas (ņemot vērā arī mērķgrupu 
analīzē izmantojamā parauga lielumu un 
nejaušinātību, salīdzinājuma zāles un 
mērķparametrus);

Or. en

Grozījums Nr. 297
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
ticamība un noturība, ko vērtē pēc 
statistiskās pieejas, izmēģinājuma plāna un 
metodikas (ņemot vērā arī paraugojuma 

– klīniskajā izmēģinājumā sagaidāmo datu 
ticamība un noturība, ko vērtē pēc 
statistiskās pieejas, izmēģinājuma plāna un 
metodikas (ņemot vērā arī paraugojuma 
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lielumu un nejaušinātību, salīdzinājuma 
zāles un mērķparametrus);

lielumu un nejaušinātību, salīdzinājuma 
zāles un mērķparametrus);

Or. fr

Pamatojums

Vārdkopu „iegūtie dati” vajadzētu aizstāt ar vārdkopu „sagaidāmie dati”, jo novērtēšanas 
posmā šie dati vēl nav zināmi.

Grozījums Nr. 298
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– iejaukšanās īpatnības salīdzinājumā ar 
parasto klīnisko praksi;

– iejaukšanās īpatnības salīdzinājumā ar 
Helsinku deklarācijas 32. panta 
nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 299
Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pētāmās personas veselības 
apdraudējums, ko rada medicīniskā 
problēma, kuras dēļ pētāmās zāles tiek 
pētītas;

– pētāmās personas veselības, garīgais vai 
fiziskais apdraudējums, ko rada 
medicīniskā problēma, kuras dēļ pētāmās 
zāles tiek pētītas;

Or. sl

Grozījums Nr. 300
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dažu slimību, piemēram, retu un īpaši 
retu slimību, kuru ārstēšanas iespējas ir 
ierobežotas, radīts dzīvības apdraudējums 
un novārdzinoša ietekme;

Or. en

Pamatojums

Retu slimību gadījumā grūtības saistībā ar klīniskajiem izmēģinājumiem visbiežāk ir 
izskaidrojamas ar attiecīgo slimnieku niecīgo skaitu un to lielo ģeogrāfisko izkliedētību.

Grozījums Nr. 301
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

novērtējot i) un ii) punktā minētos 
aspektus, ziņotāja dalībvalsts vajadzības 
gadījumā ņem vērā pētāmo iedzīvotāju 
apakšgrupas;

Or. en

Pamatojums

Dažu iedzīvotāju apakšgrupu īpatnības (atkarībā no dzimuma, vecuma u. c.) var ietekmēt arī 
tādus aspektus kā ii) punktā minēto personu atbilstība vai ar tām saistītais risks un grūtības. 
Tādēļ ir ierosināts paplašināt šā noteikuma piemērošanas jomu un ņemt vērā iedzīvotāju 
apakšgrupas, izvērtējot visus elementus, kas minēti i) un ii  punktā.

Grozījums Nr. 302
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) priekšlikuma piemērotība V nodaļas 
prasībām attiecībā uz piekrišanas 
procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) atbilstība V nodaļas prasībām 
attiecībā uz informētu piekrišanu;

Or. en

Grozījums Nr. 304
Roberta Angelilli

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.d punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) atbilstība Direktīvai 95/46/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 305
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ziņotāja dalībvalsts izstrādā novērtējuma 
ziņojumu. Novērtējuma ziņojuma I daļu 
veido novērtējums 1. punktā minētajos 
aspektos.

2. Ziņotāja dalībvalsts izstrādā novērtējuma 
ziņojumu. Iesaistītās dalībvalstis 
vienlaikus izvērtē 1. punktā minētos ētikas 
aspektus. Novērtējuma ziņojuma I daļu 
veido 1. punktā minēto aspektu
novērtējums, kas ietver arī procedūrā 
iesaistīto dalībvalstu norādīto ētikas 
aspektu novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

I daļas ētikas aspektus nedrīkst nodalīt no pārējā novērtējuma.

Grozījums Nr. 306
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņotāja dalībvalsts novērtējuma ziņojuma 
I daļu kopā ar secinājumu sponsoram un 
citām attiecīgajām dalībvalstīm iesniedz 
šādā laikā:

Ziņotāja dalībvalsts, izmantojot šīs regulas 
77. pantā minēto ES portālu, novērtējuma 
ziņojuma I daļu kopā ar secinājumu 
sponsoram un citām attiecīgajām 
dalībvalstīm iesniedz šādā laikā:

Or. fr

Grozījums Nr. 307
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – -1. daļa (jauna) un 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā nodaļā novērtēšanas datums ir 
datums, kurā novērtējuma ziņojums tiek 
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iesniegts pārējām iesaistītajām 
dalībvalstīm, un ziņošanas datums ir 
datums, kad galīgais novērtējuma 
ziņojums tiek iesniegts sponsoram un 
pārējām iesaistītajām dalībvalstīm.

4. Ziņotāja dalībvalsts novērtējuma 
ziņojuma I daļu kopā ar secinājumu 
sponsoram un citām attiecīgajām
dalībvalstīm iesniedz šādā laikā:

Ziņotāja dalībvalsts novērtējuma ziņojuma 
I daļu kopā ar secinājumu sponsoram un 
citām iesaistītajām dalībvalstīm iesniedz 
šādos termiņos, kuros ietver arī sākotnējā 
novērtējuma, kopīgā novērtējumu un 
noslēguma ziņojuma sagatavošanu:

Or. en

Pamatojums

Novērtēšanas process ir jāstrukturē, paredzot, ka ziņotājas dalībvalsts sagatavoto sākotnējo 
novērtējumu izplata visām iesaistītajām dalībvalstīm, kuras pēc tam var to komentēt (kopīgais 
novērtējums), un nodrošinot pietiekami ilgu laiku, lai ziņotāja dalībvalsts varētu novērtējumā 
iekļaut iesaistīto dalībvalstu komentārus (noslēguma ziņojums). Tādējādi šajā procesā novērš 
iespēju, ka dublējas novērtējuma gatavošana ziņotājā dalībvalstī un iesaistītajā dalībvalstī, 
un precizē ziņotājas dalībvalsts lomu.

Grozījums Nr. 308
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ziņotāja dalībvalsts novērtējuma 
ziņojuma I daļu kopā ar secinājumu 
sponsoram un citām attiecīgajām 
dalībvalstīm iesniedz šādā laikā:

4. Ziņotāja dalībvalsts novērtējuma 
ziņojuma I daļu kopā ar secinājumu 
sponsoram un citām attiecīgajām 
dalībvalstīm iesniedz šādā termiņā, kurā 
iesaistītajām dalībvalstīm arī jāiesniedz 
iesaistītajām pusēm savas piezīmes par 
ētikas aspektiem:

Or. en

Pamatojums

Iesaistītajām dalībvalstīm arī jāpilda savi pienākumi ziņotājas dalībvalsts priekšā attiecībā uz 
ētikas jautājumiem.
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Grozījums Nr. 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ziņotāja dalībvalsts novērtējuma 
ziņojuma I daļu kopā ar secinājumu 
sponsoram un citām attiecīgajām 
dalībvalstīm iesniedz šādā laikā:

4. Ziņotāja dalībvalsts novērtējuma 
ziņojuma I daļu kopā ar secinājumu, kurā 
jau atspoguļojas attiecīgās Ētikas 
komitejas viedoklis, sponsoram un citām 
attiecīgajām dalībvalstīm iesniedz šādā 
laikā:

Or. en

Pamatojums

Termiņi ir jāpielāgo, lai atvēlētu laiku pienācīgai novērtēšanai, ko veic ziņotājas dalībvalsts 
attiecīgās struktūras, kā arī visas iesaistītās dalībvalstis, jo tās tiek aicinātas iesniegt 
piezīmes, pirms ziņotāja dalībvalsts nosūta savu novērtējumu sponsoram.

Grozījums Nr. 310
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz maziejaukšanās klīniskiem 
izmēģinājumiem — 10 dienu laikā no 
validēšanas datuma;

(a) attiecībā uz maziejaukšanās klīniskiem 
izmēģinājumiem — 25 dienu laikā, bet ne 
agrāk kā 15 dienu laikā pēc sekmīgi 
apstiprināta pieteikuma saņemšanas;

Or. en

Pamatojums

Termiņu pielāgošana saistībā ar novērtējuma ziņojuma I daļas iesniegšanu saskaņā ar šā 
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regulas priekšlikuma 14. panta 3. punktu ir vajadzīga, lai varētu pienācīgi izskatīt pieteikuma 
dokumentāciju un iesaistīto dalībvalstu piezīmes. Šā punkta a) un c) apakšpunktā ir jānorāda 
laiks pēc sekmīgi apstiprināta pieteikuma saņemšanas. Ir jānosaka tāds termiņš, lai 
iesaistītajām dalībvalstīm būtu pietiekams laiks piedalīties pieņemamības novērtēšanā 
saskaņā ar 6. panta 5. punktu.

Grozījums Nr. 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz maziejaukšanās klīniskiem 
izmēģinājumiem — 10 dienu laikā no 
validēšanas datuma;

(a) attiecībā uz maziejaukšanās klīniskiem 
izmēģinājumiem — 20 dienu laikā no 
validēšanas datuma;

Or. en

Pamatojums

Termiņi ir jāpielāgo, lai atvēlētu laiku pienācīgai novērtēšanai, ko veic ziņotājas dalībvalsts 
attiecīgās struktūras, kā arī visas iesaistītās dalībvalstis, jo tās tiek aicinātas iesniegt 
piezīmes, pirms ziņotāja dalībvalsts nosūta savu novērtējumu sponsoram.

Grozījums Nr. 312
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz maziejaukšanās klīniskiem 
izmēģinājumiem — 10 dienu laikā no 
validēšanas datuma;

(a) attiecībā uz zema riska klīniskiem 
izmēģinājumiem un vidēja riska 
klīniskiem izmēģinājumiem, kuros 
izmanto ar publicētiem datiem pamatotas 
ārstēšanas shēmas un/vai 
standartterapijas vadlīnijas — 10 dienu 
laikā no validēšanas datuma;

Or. en
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Pamatojums

Zema riska (bet ne vidēja riska) izmēģinājumu novērtēšanai jānotiek īsākā laikā, jo 
novērtējuma I daļā lielāku uzmanību pievērš protokolam (informācija par pašu produktu jau 
ir pieejama). Var uzskatīt, ka tas ir pamudinājums dalībvalstīm paļauties uz ētikas komitejām 
attiecībā uz protokola novērtējumu, piemēram, vienkārši nosūtot paziņojumu kompetentajai 
iestādei, jo attiecīgo produktu jau izmanto saskaņā ar atļauto indikāciju.

Grozījums Nr. 313
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) attiecībā uz klīniskiem 
izmēģinājumiem, kas nav maziejaukšanās 
klīniski izmēģinājumi — 25 dienu laikā no 
validēšanas datuma;

(b) attiecībā uz klīniskiem 
izmēģinājumiem, kas nav maziejaukšanās 
klīniski izmēģinājumi — 35 dienu laikā, 
bet ne agrāk kā 20 dienu laikā pēc 
sekmīgi apstiprināta pieteikuma 
saņemšanas;

Or. en

Pamatojums

Termiņu pielāgošana saistībā ar novērtējuma ziņojuma I daļas iesniegšanu saskaņā ar šā 
regulas priekšlikuma 14. panta 3. punktu ir vajadzīga, lai varētu pienācīgi izskatīt pieteikuma 
dokumentāciju un iesaistīto dalībvalstu piezīmes. Šā punkta a) un c) apakšpunktā ir jānorāda 
laiks pēc sekmīgi apstiprināta pieteikuma saņemšanas. Ir jānosaka tāds termiņš, lai 
iesaistītajām dalībvalstīm būtu pietiekams laiks piedalīties pieņemamības novērtēšanā 
saskaņā ar 6. panta 5. punktu.

Grozījums Nr. 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) attiecībā uz klīniskiem 
izmēģinājumiem, kas nav maziejaukšanās 
klīniski izmēģinājumi — 25 dienu laikā no 
validēšanas datuma;

(b) attiecībā uz klīniskiem 
izmēģinājumiem, kas nav maziejaukšanās 
klīniski izmēģinājumi — 35 dienu laikā no 
validēšanas datuma;

Or. en

Grozījums Nr. 315
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) attiecībā uz klīniskiem 
izmēģinājumiem, kas nav maziejaukšanās
klīniski izmēģinājumi — 25 dienu laikā no 
validēšanas datuma;

(b) attiecībā uz klīniskiem 
izmēģinājumiem, kas nav zema riska 
klīniski izmēģinājumi un vidēja riska 
klīniski izmēģinājumi, kuros izmanto ar 
publicētiem datiem pamatotas ārstēšanas 
shēmas un/vai standartterapijas 
vadlīnijas — 25 dienu laikā no validēšanas 
datuma;

Or. en

Pamatojums

Zema riska (bet ne vidēja riska) izmēģinājumu novērtēšanai jānotiek īsākā laikā, jo 
novērtējuma I daļā lielāku uzmanību pievērš protokolam (informācija par pašu produktu jau 
ir pieejama). Var uzskatīt, ka tas ir pamudinājums dalībvalstīm paļauties uz ētikas komitejām 
attiecībā uz protokola novērtējumu, piemēram, vienkārši nosūtot paziņojumu kompetentajai 
iestādei, jo attiecīgo produktu jau izmanto saskaņā ar atļauto indikāciju.

Grozījums Nr. 316
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecībā uz klīniskiem 
izmēģinājumiem ar uzlabotas terapijas 
pētāmām zālēm — 30 dienu laikā no 
validēšanas datuma.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jēdzienu „uzlabotas terapijas pētāmās zāles” mēs saprotam dažādi, un par to nav 
vienprātības arī medicīnas speciālistu, regulatoru un ražotāju vidū. Daudzas uzlabotas 
terapijas pētāmās zāles cilvēki jau lieto gadu desmitiem, tās vairs nav nekāds jaunums un to 
novērtēšanai nav vajadzīgs papildu laiks. Uzlabotas terapijas līdzekļu novērtēšanai vispār 
nav vajadzīgs papildu laiks. Dalībvalstis var pieprasīt papildu informāciju, ja tās uzskata, ka 
tie īpaši jāpārbauda.

Grozījums Nr. 317
Peter Liese, Anne Delvaux, 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, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecībā uz klīniskiem izmēģinājumiem 
ar uzlabotas terapijas pētāmām zālēm —
30 dienu laikā no validēšanas datuma.

(c) attiecībā uz klīniskiem izmēģinājumiem 
ar uzlabotas terapijas pētāmām zālēm —
40 dienu laikā, bet ne agrāk kā 30 dienu 
laikā pēc sekmīgi apstiprināta pieteikuma 
saņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Termiņu pielāgošana saistībā ar novērtējuma ziņojuma I daļas iesniegšanu saskaņā ar šā 
regulas priekšlikuma 14. panta 3. punktu ir vajadzīga, lai varētu pienācīgi izskatīt pieteikuma 
dokumentāciju un iesaistīto dalībvalstu piezīmes. Šā punkta a) un c) apakšpunktā ir jānorāda 
laiks pēc sekmīgi apstiprināta pieteikuma saņemšanas. Ir jānosaka tāds termiņš, lai 
iesaistītajām dalībvalstīm būtu pietiekams laiks piedalīties pieņemamības novērtēšanā 
saskaņā ar 6. panta 5. punktu.
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Grozījums Nr. 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecībā uz klīniskiem izmēģinājumiem 
ar uzlabotas terapijas pētāmām zālēm —
30 dienu laikā no validēšanas datuma.

(c) attiecībā uz klīniskiem izmēģinājumiem 
ar uzlabotas terapijas pētāmām zālēm —
45 dienu laikā no validēšanas datuma.

Or. en

Pamatojums

Ilgāki termiņi vajadzīgi, lai iesaistītajām dalībvalstīm un to ētikas komitejām būtu pietiekams 
laiks veikt pienācīgu novērtēšanu. Turklāt, ja iesaistītās dalībvalstis laikā neiesniedz savu 
atzinumu par atļaujas pieteikuma II daļu, tad galvenokārt ņems vērā novērtējuma I daļu (ko 
sagatavo ziņotāja dalībvalsts), kas liegs iesaistītajām dalībvalstīm klīniskais izmēģinājums 
neatļaut klīnisko izmēģinājumu savā teritorijā, pamatojoties uz II daļas analīzi (neņemot vērā 
svarīgus ētikas aspektus).

Grozījums Nr. 319
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nodaļā novērtējuma došanas datums ir 
diena, kurā novērtējuma ziņojumu iesniedz 
sponsoram un citām attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Šajā nodaļā novērtējuma došanas datums ir 
diena, kurā novērtējuma ziņojumu iesniedz 
sponsoram un citām attiecīgajām 
dalībvalstīm. Pēc šā datuma novērtējuma 
ziņojums ir pieejams ES portālā.

Or. fr

Grozījums Nr. 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdz novērtējuma došanas dienai visas 
attiecīgās dalībvalstis ziņotājai dalībvalstij 
var darīt zināmus jebkādus pieteikumam 
būtiskus apsvērumus. Ziņotāja dalībvalsts 
minētos apsvērumus pienācīgi ņem vērā.

5. Līdz novērtējuma došanas dienai visas 
attiecīgās dalībvalstis ziņotājai dalībvalstij 
var darīt zināmus jebkādus pieteikumam 
būtiskus apsvērumus. Ziņotāja dalībvalsts 
minētos apsvērumus pienācīgi ņem vērā un 
tos apkopo novērtējuma ziņojumā. Ja 
ziņotājas dalībvalsts novērtējuma 
ziņojumā netiek ņemti vērā iesaistīto 
dalībvalstu apsvērumi, novērtējuma 
ziņojumā to attiecīgi pamato.

Or. en

Pamatojums

Tā kā novērtējuma ziņojuma I daļa ir veltīta galvenajiem ētikas aspektiem, kas saskaņā ar 
6. un 12. apsvērumu ir jāreglamentē pašām iesaistītajām dalībvalstīm, visām iesaistītajām 
dalībvalstīm būtu vēlams pieņemt vienprātīgu lēmumu par novērtējuma ziņojuma I daļu. Ja 
ziņotājas dalībvalsts novērtējuma ziņojumā netiek ņemti vērā iesaistīto dalībvalstu apsvērumi, 
novērtējuma ziņojumā to attiecīgi paskaidro.

Grozījums Nr. 321
Peter Liese, Anna Rosbach, Anne Delvaux, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena 
Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdz novērtējuma došanas dienai visas 
attiecīgās dalībvalstis ziņotājai dalībvalstij 
var darīt zināmus jebkādus pieteikumam 
būtiskus apsvērumus. Ziņotāja dalībvalsts 
minētos apsvērumus pienācīgi ņem vērā.

5. Līdz novērtējuma došanas dienai visas 
attiecīgās dalībvalstis ziņotājai dalībvalstij 
var darīt zināmus jebkādus pieteikumam 
būtiskus apsvērumus. Ziņotāja dalībvalsts 
minētos apsvērumus pienācīgi ņem vērā un 
tos apkopo novērtējuma ziņojumā. Ja 
ziņotājas dalībvalsts novērtējuma 
ziņojumā netiek ņemti vērā iesaistīto 
dalībvalstu apsvērumi, tā novērtējuma 
ziņojumā to attiecīgi pamato.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā novērtējuma ziņojuma I daļa skar galvenos ētikas aspektus, kas saskaņā ar 6. un 
12. apsvērumu ir jāreglamentē pašām iesaistītajām dalībvalstīm, visām iesaistītajām 
dalībvalstīm būtu vēlams pieņemt vienprātīgu lēmumu par novērtējuma ziņojuma I daļu. Ja 
ziņotājas dalībvalsts novērtējuma ziņojumā netiek ņemti vērā iesaistīto dalībvalstu apsvērumi, 
tai novērtējuma ziņojumā tas vismaz attiecīgi jāpaskaidro. Lēmumu pieņemšanai, gatavojot 
novērtējuma ziņojumu, jābūt pārredzamai.

Grozījums Nr. 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Novērtējuma ziņojumu iekļaušanai ES 
datubāzē iesniedz, izmantojot ES portālu, 
un dara to zināmu atklātībai.

Or. en

Pamatojums

Novērtējuma ziņojumu dara zināmu atklātībai, lai atļaujas piešķiršanas procesam 
nodrošinātu sabiedrības uzticību.

Grozījums Nr. 323
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ziņotāja dalībvalsts un tikai ziņotāja 
dalībvalsts laikā starp validēšanas datumu 
un novērtējuma došanas datumu no 
sponsora var prasīt papildu 
paskaidrojumus, ņemot vērā 5. punktā 

6. Tikai ziņotāja dalībvalsts laikā starp 
validēšanas datumu un novērtējuma 
došanas datumu, pamatojoties uz saviem 
apsvērumiem un 5. punktā minētajiem 
iesaistītās dalībvalsts apsvērumiem, no 
sponsora var prasīt papildu 
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minētos apsvērumus. paskaidrojumus.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis nav mainīt Komisijas ierosinātā noteikuma būtību. Tā nolūks ir padarīt 
skaidrāku formulējumu franču valodas tulkojumā.

Grozījums Nr. 324
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu saņemt minētos papildu 
paskaidrojumus, ziņotāja dalībvalsts 
4. punktā minēto laiku var pagarināt, bet ne 
vairāk kā par 10 dienām maziejaukšanās 
klīniskiem izmēģinājumiem un ne vairāk 
kā par 20 dienām klīniskiem 
izmēģinājumiem, kas nav maziejaukšanās 
klīniskie izmēģinājumi.

Lai varētu saņemt minētos papildu 
paskaidrojumus, ziņotāja dalībvalsts 
4. punktā minēto laiku var pagarināt, bet ne 
vairāk kā par 20 dienām maziejaukšanās 
klīniskiem izmēģinājumiem un ne vairāk 
kā par 30 dienām klīniskiem 
izmēģinājumiem, kas nav maziejaukšanās 
klīniskie izmēģinājumi.

Or. en

Pamatojums

Termiņiem vajadzētu būt tādiem, lai sniegtu pietiekami daudz laika kopīgo novērtējumu 
veikšanai un to atbilžu ņemšanai vērā, kas saņemtas uz sponsora uzdotajiem jautājumiem. Tā 
kā papildu paskaidrojumu kopīgā novērtējuma periods ir iekļauts paplašinātajā periodā (20 
vai 30 dienas), tad atļaujas saņemšanas perioda kopējais ilgums nav būtiski mainījies.

Grozījums Nr. 325
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu saņemt minētos papildu 
paskaidrojumus, ziņotāja dalībvalsts 

Lai varētu saņemt minētos papildu 
paskaidrojumus, ziņotāja dalībvalsts 
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4. punktā minēto laiku var pagarināt, bet ne 
vairāk kā par 10 dienām maziejaukšanās
klīniskiem izmēģinājumiem un ne vairāk 
kā par 20 dienām klīniskiem 
izmēģinājumiem, kas nav maziejaukšanās
klīniskie izmēģinājumi.

4. punktā minēto laiku var pagarināt, bet ne 
vairāk kā par 10 dienām zema riska
klīniskiem izmēģinājumiem un vidēja 
riska klīniskiem izmēģinājumiem, kuros 
izmanto ar publicētiem datiem pamatotas 
ārstēšanas shēmas un/vai 
standartterapijas vadlīnijas, un ne vairāk 
kā par 20 dienām klīniskiem 
izmēģinājumiem, kas nav zema riska
klīniskie izmēģinājumi un vidēja riska 
klīniskiem izmēģinājumiem, kuros 
izmanto ar publicētiem datiem pamatotas 
ārstēšanas shēmas un/vai 
standartterapijas vadlīnijas.

Or. en

Pamatojums

Paātrināta procedūra zema riska izmēģinājumiem (skatīt 8. grozījumu).

Grozījums Nr. 326
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu saņemt minētos papildu 
paskaidrojumus, ziņotāja dalībvalsts 
4. punktā minēto laiku var pagarināt, bet ne 
vairāk kā par 10 dienām maziejaukšanās 
klīniskiem izmēģinājumiem un ne vairāk 
kā par 20 dienām klīniskiem 
izmēģinājumiem, kas nav maziejaukšanās 
klīniskie izmēģinājumi.

Lai varētu saņemt minētos papildu 
paskaidrojumus, ziņotāja dalībvalsts 
4. punktā minēto laiku var pagarināt, bet ne 
vairāk kā par 10 dienām maziejaukšanās 
klīniskiem izmēģinājumiem un ne vairāk 
kā par 20 dienām klīniskiem 
izmēģinājumiem, kas nav maziejaukšanās 
klīniskie izmēģinājumi. Ziņotāja 
dalībvalsts, izmantojot ES portālu, 
informē sponsoru par termiņa 
apturēšanu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 327
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja brīdī, kad saņemti minētie papildu 
paskaidrojumi, novērtējuma ziņojuma 
I daļas iesniegšanai attiecībā uz 
maziejaukšanās klīniskiem 
izmēģinājumiem palicis mazāk nekā trīs 
dienas vai attiecībā uz klīniskiem 
izmēģinājumiem, kas nav maziejaukšanās 
klīniskie izmēģinājumi, — mazāk nekā 
piecas dienas, minēto laiku attiecīgi 
pagarina līdz trijām un piecām dienām.

Kad saņemti minētie papildu 
paskaidrojumi, iesaistītās dalībvalstis visus 
apsvērumus ziņotājai dalībvalstij paziņo 
ne vēlāk kā divas dienas pirms ziņošanas 
datuma. Ziņotāja dalībvalsts šos 
apsvērumus ņems vērā, pabeidzot 
novērtējuma ziņojuma gatavošanu. 
Kopīgā novērtējuma sagatavošanai un 
noslēguma ziņojuma papildināšanai ar 
iesaistīto dalībvalstu viedokļiem un 
ziņotājas dalībvalsts papildu 
paskaidrojumiem atvēl ne mazāk kā 
15 dienas maziejaukšanās izmēģinājumu 
gadījumā un ne mazāk kā 20 dienas citu 
klīnisko izmēģinājumu gadījumā, kas nav 
maziejaukšanās klīniskie izmēģinājumi.

Or. en

Pamatojums

Papildu paskaidrojumu novērtēšanas procesam jāatspoguļo pieteikumu kopīgās novērtēšanas 
process. Tas arī nodrošinās pietiekamu laiku ziņotājai dalībvalstij, lai veiktu sākotnējo 
novērtējumu, kā arī pietiekamu laiku kopīgā novērtējuma veikšanai un noslēguma ziņojuma 
papildināšanai.

Grozījums Nr. 328
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņotāja dalībvalsts var arī pagarināt 
4. un 6. punktā minēto laiku par vēl 
60 dienām tādu pētījumu gadījumā, kuros 
izmanto uzlabotas terapijas zāles vai citus 
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inovatīvus ārstēšanas veidus, lai 
apspriestos ar ekspertu komitejām.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai termiņi būt tādi, kas atvēl pietiekami daudz laika dalībvalstīm, lai vajadzības 
gadījumā tās novērtēšanas procesā saņemtu ekspertu viedokli par uzlabotas terapijas zālēm 
vai citiem inovatīviem ārstēšanas veidiem. Tādu iespēju paredz pašlaik spēkā esošā direktīva.

Grozījums Nr. 329
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
6. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ja ziņotāja dalībvalsts neiesniedz 
novērtējuma ziņojumu 4., 6. un 7. punktā 
noteiktajā termiņā, uzskata, ka ziņotāja 
dalībvalsts klīniskā izmēģinājuma I daļu 
ir apstiprinājusi.

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāatgādina, ka šis regulas priekšlikums balstās uz principu, saskaņā ar kuru klusējot tiek 
pausta piekrišana — principu, kas ieviests ar Direktīvu 2001/20/EK. Ievērot šo principu ir 
ārkārtīgi svarīgi, jo tas palīdzēs ievērot termiņus, kuri ir būtiski, lai nodrošinātu ātru piekļuvi 
inovatīvai ārstēšanai, kā arī saglabātu Eiropas klīnisko pētījumu konkurētspēju.


