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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par cilvēkiem paredzētu zāļu 
klīniskiem izmēģinājumiem un par Direktīvas 2001/20/EK atcelšanu
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0369),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 114. pantu un 
168. panta 4. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam 
(C7-0194/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 12. decembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā to Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

                                               
1 OV C... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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noturīgiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Pasaules Medicīnas asociācijas Helsinku deklarācijas 6. punktu un pašreizējā 
priekšlikuma 28. panta 2. punktu pētāmo personu labjutībai ir lielāks spēks nekā visām 
pārējām interesēm. Tāpēc šajā tiesību aktā vairāk ir jāuzsver pētāmo personu labjutība.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējs ētikas komitejas apstiprinājums ir priekšnoteikums ikvienam klīniskam 
izmēģinājumam. Saskaņā ar Helsinku deklarāciju pētījumi ar personām ir pieļaujami tikai 
tad, ja pētniecības projektu ir apstiprinājusi kompetentā iestāde, pirms tam saņemot 
starpdisciplināru pārskatu par pieņemamību no ētikas viedokļa.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Attiecīgajām dalībvalstīm būtu 
jāsadarbojas, veicot klīniskā izmēģinājuma 
atļaujas pieprasījuma novērtēšanu. No 
sadarbības var izslēgt pēc būtības 
nacionālus aspektus.
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informēta piekrišana. 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis pēc saviem ieskatiem drīkst izlemt, kurās jomās tās vēlas vai nevēlas sadarboties. 
Tā kā pieaug cilvēku mobilitāti starp ES dalībvalstīm un paplašinās  pārrobežu veselības 
aprūpe, dalībvalstis ir jāmudina apmainīties ar viedokļiem un sadarboties jomās, kas ietver 
arī klīnisko izmēģinājumu ētiskos aspektus, tostarp informētu piekrišanu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai klīniskā izmēģinājuma sākšana 
netiktu aizkavēta administratīvu problēmu 
dēļ, procedūrai būtu jābūt elastīgai un 
efektīvai.

(7) Lai klīniskā izmēģinājuma sākšana 
netiktu aizkavēta administratīvu problēmu 
dēļ, procedūrai būtu jābūt elastīgai un 
efektīvai. Pētāmo personu tiesībām, 
drošībai un labjutībai vajadzētu būt 
lielākam spēkam nekā visām pārējām 
interesēm.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Helsinku deklarācijas 6. punktu un šā priekšlikuma 28. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Klīniskā izmēģinājuma pieteikuma 
novērtēšanā būtu īpaši jāņem vērā 
gaidāmie terapeitiskie ieguvumi un 
sabiedrības veselības ieguvumi 
(būtiskums), kā arī paredzamais risks un 
neērtības, ko klīniskais izmēģinājums rada 
pētāmajai personai. Būtu jāņem vērā 
vairāki ar būtiskumu saistītie aspekti, arī 

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

ietver garantijas, ka izmēģinājumā 
iesaistītā pētāmo personu grupa ir cilvēki, 
kuri ir jāārstē, un ka klīniskā 
izmēģinājuma veikšanu ir ieteikušas vai to 
likušas veikt reglamentējošās iestādes, 
kuras atbildīgas par zāļu novērtēšanu un 
laišanu tirgū. Lai nodrošinātu klīniskā 
izmēģinājuma būtiskumu, sponsoram pēc 
iespējas būtu jācenšas sniegt sistemātisku 
pārskatu par pašreiz pieejamajiem pētāmo 
zāļu datiem.  

Or. en

Pamatojums

Klīniskajos izmēģinājumos ir jāiesaista iedzīvotāju mērķgrupas, tostarp jāpanāk dzimumu un 
vecumu līdzsvars, lai precīzi tiktu novērtēts to zāļu drošums un efektivitāte, ar kurām tiks 
ārstēta konkrēta iedzīvotāju grupa. Tas atbilst Helsinku deklarācijas 5. punktam. Lai arī 
turpmāk garantētu izmēģinājumu būtiskumu un nodrošinātu, ka pētāmās personas nepakļauj 
nevajadzīgiem izmēģinājumiem, sponsoram būtu jāanalizē informācija par pētāmajām zālēm 
un šī informācija jānorāda pieteikumā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Daži klīniskā izmēģinājuma 
pieteikuma aspekti attiecas uz 
dalībvalstīm būtiskiem jautājumiem vai 
arī uz klīniskā izmēģinājuma ētiskajiem 
aspektiem. Šos jautājumus nebūtu 
piemēroti vērtēt visu attiecīgo dalībvalstu 
savstarpējā sadarbībā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 6. apsvēruma grozījumu Dalībvalstis pēc saviem ieskatiem drīkst izlemt, kurās 
jomās tās vēlas vai nevēlas sadarboties. Tā kā pieaug cilvēku mobilitāti starp ES dalībvalstīm 
un paplašinās  pārrobežu veselības aprūpe, dalībvalstis ir jāmudina apmainīties ar 
viedokļiem un sadarboties jomās, kas ietver arī klīnisko izmēģinājumu ētiskos aspektus, 
tostarp informētu piekrišanu.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Helsinku deklarācijas 15. punktu novērtēšanas procedūrā ir jāiesaista ētikas 
komiteja. Šajā ziņā Komisijas priekšlikums ir pārāk nenoteikts. 
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Pašlaik ētikas novērtējuma 
procedūra dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga, 
bieži vien iesaistot dažādas valsts, 
reģionālās un vietējās struktūras, un 
daudzveidīgu procedūru rezultātā tiek 
izstrādāti atšķirīgi novērtējumi. Tādēļ 
rodas kavējumi un fragmentācija. Eiropas 
pacientu un sabiedrības veselības 
interesēs būtu labāk jāsaskaņo ētikas 
novērtējuma procedūras un principi, 
ētikas komitejām apmainoties ar labāko 
praksi. Šajā ziņā Komisijai būtu jāvecina 
ētikas komiteju sadarbība. 

Or. en

Pamatojums

Lai klīnisko izmēģinājumu ētikas novērtējumi būtu precīzāki un konsekventāki, vienlaikus 
neuzliekot pilnīgas saskaņošanas pienākuma slogu, Komisijai būtu jāizveido struktūra, kas 
ētikas komitejas mudinātu sadarboties un apmainīties ar labāko praksi. Dalībai šajā struktūrā 
ir jābūt brīvprātīgai.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Sponsoram būtu jāļauj atsaukt klīniskā 
izmēģinājuma atļaujas pieteikums. Lai 
novērtējuma procedūra pienācīgi darbotos, 
būtu jāparedz, ka klīniskā izmēģinājuma 
atļaujas pieteikumu var atsaukt tikai visam 
klīniskajam izmēģinājumam. Būtu jāparedz 
iespēja, ka sponsors pēc pieteikuma 
atsaukšanas var iesniegt jaunu klīniskā 
izmēģinājuma pieteikumu.

(16) Sponsoram būtu jāļauj atsaukt klīniskā 
izmēģinājuma atļaujas pieteikums. Lai 
novērtējuma procedūra pienācīgi darbotos, 
būtu jāparedz, ka klīniskā izmēģinājuma 
atļaujas pieteikumu var atsaukt tikai visam 
klīniskajam izmēģinājumam. Atsaukšanas 
iemesli būtu jāpaziņo ES portālā. Būtu 
jāparedz iespēja, ka sponsors pēc 
pieteikuma atsaukšanas var iesniegt jaunu 
klīniskā izmēģinājuma pieteikumu, ja vien 
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jaunajā pieteikumā ir ietverti 
paskaidrojumi par iepriekšējiem 
atsaukšanas gadījumiem.

Or. en

Pamatojums

No sponsoriem ir jāprasa pamatojums, ja tiek pieņemts lēmums pieteikumu atsaukt. Tādējādi 
tiktu nodrošināta efektivitāte un pārredzamība, sekmēta informācijas apmaiņu starp 
dalībvalstīm un sponsoriem nevajadzētu apstaigāt daudzas iestādes, lai saņemtu atļauju veikt 
klīniskus izmēģinājumus. Tas arī ir saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem par zāļu 
blakusparādību uzraudzību (Direktīva 2010/84/ES un Regula 1235/2010), ar ko tirdzniecības 
atļauju turētājiem prasa informēt iestādes par iemesliem, kāpēc attiecīgais produkts ir 
atsaukts no tirgus.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai uzlabotu klīnisko izmēģinājumu 
jomas pārredzamību, klīnisko 
izmēģinājumu dati, kurus iesniedz, 
pamatojot klīniskā izmēģinājuma 
pieteikumu, būtu jāsagatavo, balstoties 
tikai uz publiski pieejamā datubāzē 
reģistrētiem klīniskajiem izmēģinājumiem.

(20) Lai uzlabotu klīnisko izmēģinājumu 
jomas pārredzamību, klīnisko 
izmēģinājumu dati, kurus iesniedz, 
pamatojot klīniskā izmēģinājuma 
pieteikumu, būtu jāsagatavo, balstoties uz 
publiski pieejamā datubāzē reģistrētiem 
klīniskajiem izmēģinājumiem. Klīniskā 
izmēģinājuma dati, kuru pamatā ir pirms 
šīs regulas piemērošanas veikti klīniski 
izmēģinājumi, būtu jāreģistrē publiskā 
reģistrā, kurš ir viens no Pasaules 
Veselības organizācijas starptautisko 
klīnisko izmēģinājumu reģistrācijas 
platformas pirmreģistriem vai 
atvasinātiem reģistriem.

Or. en

Pamatojums

No vecākiem izmēģinājumiem atvasināti klīniskie izmēģinājumi joprojām var būt būtiski; to 
datu uzticamības labad, kas iegūti no vecākiem izmēģinājumiem, ir jāmudina reģistrēt 
vecākus izmēģinājumus. Kā datu avots ir jāiekļauj arī Clinicaltrials.gov, kas ir nevis 
pirmreģistrs, bet gan PVO starptautisko klīnisko izmēģinājumu reģistrācijas platformas 
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atvasinātais reģistrs.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Pēc tirdzniecības atļaujas iegūšanas 
klīnisko izmēģinājumu dati vairs nebūtu 
uzskatāmi par komerciāli konfidenciālu 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Pēc tam, kad klīniskā izmēģinājuma rezultātā ir saņemta tirdzniecības atļauja, attiecīgā 
klīniskā izmēģinājuma laikā iegūtajiem datiem pārredzamības labad vajadzētu būt pilnībā 
pieejamiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Visneaizsargātākām personām ir vajadzīgi papildu aizsardzības pasākumi.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Informācija vai tās trūkums ietekmē gan pacientu vēlmi piedalīties klīniskos izmēģinājumos, 
gan viņu uzticību un paļāvību izmēģinājumu laikā. Informācijai un tās formātam, kuru sniedz 
personām, kas potenciāli piedalīsies izmēģinājumā, būtu jāatbilst informatīvajām prasībām, 
kādas vajadzīgas personām, kuras apsver dalību izmēģinājumā. Dažādām pacientu grupām 
var būt atšķirīgas vajadzības. Informācija būtu jāsniedz vienkāršā veidā, papildus sniedzot
aptverošāku zinātnisko informāciju tām personām, kuras šādu informāciju vēlas saņemt. 
Informācijai ir jābūt pieejamai jebkurā brīdī visā izmēģinājuma laikā.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(52) Šādā datubāzē būtu jāietver visa 
būtiskā informācija, kas attiecas uz 
klīnisko izmēģinājumu. Visi klīniskie 
izmēģinājumi būtu jāreģistrē datubāzē 
pirms to sākšanas. Datubāzē būtu 
jānorāda arī datumi, kuros sākas un 
beidzas pētāmo personu pieņemšana 
dalībai izmēģinājumā. Tajā nebūtu 
jāapkopo pētāmo personu — izmēģinājuma 
dalībnieku — personas dati. Datubāzē 
esošajai informācijai būtu jābūt publiski 
pieejamai, ja vien nav konkrētu iemeslu, 
kādēļ konkrētā informācija nebūtu 
jāpublicē, lai aizsargātu personas tiesības 
uz privāto dzīvi un tiesības uz savu 
personas datu aizsardzību, kas atzītas 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
7. un 8. pantā.

Or. en

Pamatojums

Informācijai par datumiem, kuros sākas un beidzas pētāmo personu pieņemšana dalībai 
izmēģinājumā, vajadzētu būt pieejamai, lai pacienti viegli varētu konstatēt, kādos 
izmēģinājumos viņi var piedalīties.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā termina „klīnisks pētījums” definīcija ir radījusi neskaidrību 
ieinteresēto personu vidū, jo starptautiskās pamatnostādnēs pamīšus lietoti termini „klīnisks 
pētījums” un „klīnisks izmēģinājums”.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) pēc klīniskā pētījuma protokola 
pētāmās zāles netiek izmantotas saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tirdzniecības atļaujas 
noteikumiem un šo zāļu izmantošana 
neietilpst parastajā klīniskajā praksē;

Or. en

Pamatojums

Teksta precizējums. Tā kā daudzi standartterapijas protokoli ļauj izmantot zāles, nesaņemot 
tirdzniecības atļauju, ir jāprecizē, ka par klīniskiem izmēģinājumiem nav uzskatāmi pētījumi, 
ar kuriem vāc datus par neapstiprinātu zāļu standarta izmantošanu.

Grozījums Nr. 17

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

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 ikvienā 
attiecīgajā dalībvalstī, vai arī gadījumā, ja 
tirdzniecības atļaujas noteikumi zāļu 
izmantošanu neparedz, to izmantošanu 
atbalsta pietiekams daudzums publicētu 
pierādījumu un/vai standartterapijas 
pamatnostādnes;
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Or. en

Pamatojums

Daudzos retu slimību gadījumos ārstēšanā gandrīz vienmēr kā standarta praksi izmanto 
zāles, nesaņemot tirdzniecības atļauju (neapstiprinātas zāles). Lai nepieļautu būtiskas 
atšķirības starp dalībvalstīm, piemērojot maziejaukšanās izmēģinājuma definīciju, kas ietver 
neapstiprinātu zāļu izmantošanu, ir jānosaka pieņemams pierādījumu līmenis; un gadījumā, 
ja izmēģinājuma terapijas mērķis ir vienīgi salīdzināt standartterapijas pieejas, tad neatkarīgi 
no tā, vai tiek vai netiek  izmantotas neapstiprinātas zāles, izmēģinājums ir jāiekļauj 
kategorijā „maziejaukšanās izmēģinājums”.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maziejaukšanās klīniskie izmēģinājumi 
var ietvert placebo ievadīšanu, ja pētāmo 
personu drošībai vai labjutībai placebo 
izmantošana rada minimālu papildrisku 
salīdzinājumā ar parasto klīnisko praksi.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina, ka klīniskais izmēģinājums joprojām var atbilst maziejaukšanās 
definīcijai, ja placebo izmanto, pētāmām personām neradot papildrisku.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) “Ētikas komiteja” — dalībvalsts 
neatkarīga struktūra, kas ietver veselības 
aprūpes speciālistus, nespeciālistus un 
vismaz vienu pieredzējušu, zinošu 
pacientu vai pacienta pārstāvi, kuru 
pienākums ir aizsargāt pētāmo personu 
tiesības, drošību un labjutību un sniegt 
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sabiedrībai garantiju par šo aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Helsinku deklarācijas 15. punktu novērtēšanas procedūrā ir jāiesaista ētikas 
komiteja. Šajā ziņā Komisijas priekšlikums ir pārāk nenoteikts.

Grozījums Nr. 20

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

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 un brīvprātīgi apstiprina, ka 
vēlas tajā piedalīties;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Helsinku deklarācijas 24. punktu un šīs regulas 29. pantu informēta piekrišana ir 
jādod labprātīgi.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a)“klīniskā pētījuma ziņojums” —
ziņojums, kurā ietverts pilnīgs protokols 
un tā visi attiecīgie grozījumi un datumi, 
statistiskās analīzes plāns, visu rezultātu 
efektivitātes un drošības datu apkopojums 
un individuālu neidentificējamu pacientu 
dati apkopojumu vai sarakstu veidā 
saskaņā ar pamatnostādnēm, kuras 
sniegusi Starptautiskā konference par 
tehnisko prasību saskaņošanu cilvēkiem 
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paredzēto farmaceitisko produktu 
reģistrācijai (ICH) attiecībā uz klīnisko 
pētījumu ziņojumu struktūru un saturu 
(ICH E3).

Or. en

Pamatojums
Ieviešot klīniskā pētījuma ziņojumu, tiks palielināta pārredzamība. Tās ir starptautiski 
apstiprinātas pamatnostādnes par klīniskā pētījuma un tā rezultātu pilnīga apraksta 
sagatavošanu. Šāds ziņojums palīdzēs sponsoriem iegūt saskaņotu informāciju, kā arī 
palielinās pārredzamību, būtiski palielinot sabiedrībai un neatkarīgiem pētniekiem pieejamo 
datu apjomu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskajā izmēģinājumā iegūtie dati būs 
ticami un noturīgi.

– klīniskajā izmēģinājumā iegūtie dati būs 
ticami, noturīgi un būtiski.

Or. en

Pamatojums

Klīniskie izmēģinājumi ir jāveic tikai tad, ja rezultāti ir būtiski nolūkā uzlabot slimību 
profilaksi un ārstēšanu. Saskaņā ar 6. pantu izmēģinājumu būtiskums ir viens no novērtējuma 
kritērijiem un tāpēc iekļaujams klīnisko izmēģinājumu vispārējos principos.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Novērtējuma I daļā ziņotājai dalībvalstij ir jānovērtē klīniskā izmēģinājuma pieteikums, un, 
izsverot vairākus faktorus, jāņem vērā sagaidāmie ieguvumi pacientu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā.

Grozījums Nr. 24

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 būtiskums, nodrošinot 
to, ka pētāmo personu grupas, kuras 
piedalās izmēģinājumos, pārstāv 
ārstējamās personas, un 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

Pamatojums

Klīniskajos izmēģinājumos ir jāiesaista iedzīvotāju mērķgrupas, tostarp jāpanāk dzimumu un 
vecumu līdzsvars, lai precīzi tiktu novērtēts to zāļu drošums un efektivitāte, ar kurām tiks 
ārstēta konkrēta iedzīvotāju grupa. Tas būtu jānovērtē, apsverot izmēģinājuma būtiskumu. 

Grozījums Nr. 25

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 paraugojuma 
lielumu, ar ko iespējams veikt vecuma un 
dzimuma struktūras analīzi, un 
nejaušinātību, salīdzinājuma zāles un 
mērķparametrus);
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Or. en

Pamatojums

Klīniskos izmēģinājumos iegūtos datus var uzskatīt par ticamiem un noturīgiem vienīgi tad, ja 
tie pienācīgi atspoguļo tās iedzīvotāju grupas (piemēram, sievietes, vecus cilvēkus u. c), kuras 
visticamāk izmantos pētāmo produktu.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pētāmās personas veselības vai dzīves 
kvalitātes apdraudējums, ko rada 
medicīniskā problēma, kuras dēļ pētāmās 
zāles tiek pētītas;

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā arī iespējamie pacienta dzīves kvalitātes uzlabojumi.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atbilstība V daļas prasībām par 
informētu piekrišanu;

Or. en

Pamatojums

Novērtējuma I daļā ziņotājai dalībvalstij ir jānovērtē atbilstība V daļā noteiktajiem 
informētas piekrišanas pamatelementiem. Lai gan atsevišķas dalībvalstis vislabāk var izlemt 
par konkrētiem kultūras aspektiem, arī I daļā ir jāapsver V daļā minētie pamatelementi.
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Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņotāja dalībvalsts attiecīgajām 
dalībvalstīm laikus nosūta novērtējuma 
ziņojuma I daļas sākotnējo versiju un 
vajadzības gadījumā norāda iemeslus 
atsevišķu apsvērumu neiekļaušanai 
novērtējuma ziņojumā.

Or. en

Pamatojums

Ir jānostiprina pienākums ziņotājai dalībvalstij pienācīgi ņemt vērā attiecīgo dalībvalstu 
paustos apsvērumus. Šajā ziņā tiek ierosināts, ka ziņotāja dalībvalsts attiecīgajām 
dalībvalstīm nosūta novērtējuma ziņojuma I daļas sākotnējo versiju, ietverot paskaidrojumu 
par to, kā iekļautie apsvērumi ir tikuši novērtēti.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējums 1. punktā minētajos aspektos 
veido novērtējuma ziņojuma II daļu.

Novērtējums 1. punktā minētajos aspektos 
veido novērtējuma ziņojuma II daļu, un 
ziņotāja dalībvalsts tos apkopo 
novērtējuma ziņojumā.

Or. en

Pamatojums

Teksta precizējums.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas, kas vērtē pieteikumu Personas, kas vērtē pieteikumu (I un 
II daļa)

Or. en

Pamatojums

Ir lietderīgi, ka vienus un tos pašus nosacījumus piemēro personām, kas vērtē gan I daļas, 
gan II daļas pieteikumu, un ka I daļas novērtējumā piedalās arī ētikas komitejas.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personām, kas vērtē pieteikumu, ir 
jādeklarē visas savas finansiālās un 
privātās intereses, un šai informācijai ir 
jābūt pieejamai ES datubāzē.

Or. en

Pamatojums

Ir jānostiprina neatkarības garantijas attiecībā uz personām, kas vērtē pieteikumus.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka novērtēšanu 
kopīgi veic piemērots skaits tādu personu, 
kurām pa visām kopā ir vajadzīgā 
kvalifikācija un pieredze.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka novērtēšanu 
kopīgi veic piemērots skaits tādu personu, 
kurām pa visām kopā ir vajadzīgā 
kvalifikācija un pieredze, lai garantētu 
atbilstību zinātniskās un ētiskās kvalitātes 
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prasībām.

Or. en

Pamatojums
Ir jāprecizē, ka novērtējuma ziņojuma I un II daļā nav šķirami ētiskie un zinātniskie 
jautājumi.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Novērtējumā tiek ņemts vērā vismaz 
vienas tādas personas viedoklis, kuras 
galveno interešu lauks nav zinātne. Tiek 
ņemts vērā vismaz viena pacienta 
viedoklis.

3. Novērtējumā tiek ņemts vērā ētikas 
komitejas viedoklis. Komisija izstrādā 
pamatnostādnes pacientu iesaistīšanai, 
ņemot vērā pašreizējo labo praksi.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Helsinku deklarācijas 15. punktu novērtēšanas procedūrā ir jāiesaista ētikas 
komiteja. Šajā ziņā Komisijas priekšlikums ir pārāk nenoteikts.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja pētāmās personas ir no citām 
mazaizsargātām sabiedrības grupām, 
īpaši ņem vērā, lai klīniska izmēģinājuma 
atļaujas pieteikumu novērtētu, 
pamatojoties uz speciālistu zināšanām 
attiecīgajā jomā vai konsultējoties par 
attiecīgās jomas klīniskām, ētiskām un 
psihosociālām problēmām.

Or. en
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Pamatojums

Klīniskos izmēģinājumos, kuros iesaistīti mazaizsargātu sabiedrības grupu pārstāvji 
(piemēram, cilvēki ar vairākām saslimšanām, veci cilvēki un novājināti cilvēki), ir jāuzlabo 
viņiem pieejamā ārstēšana, un šie izmēģinājumi ir jāveic tādos apstākļos, kas pētāmajām 
personām sniedz vislabāko pieejamo aizsardzību.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz novērtējuma došanas datumam 
sponsors pieteikumu jebkurā brīdī var 
atsaukt. Tādā gadījumā pieteikumu var 
atsaukt tikai attiecībā uz visām attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Līdz novērtējuma došanas datumam 
sponsors pieteikumu jebkurā brīdī var 
atsaukt. Tādā gadījumā pieteikumu var 
atsaukt tikai attiecībā uz visām attiecīgajām 
dalībvalstīm. Atsaukšanas iemeslus paziņo 
visām attiecīgajām dalībvalstīm un ievieto 
ES portālā.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu pārredzamību, atsaukšanas iemesli ir jāpublisko. Tas arī ir saskaņā ar 
jaunajiem tiesību aktiem par zāļu blakusparādību uzraudzību (Direktīva 2010/84/ES un 
Regula 1235/2010), ar ko tirdzniecības atļauju turētājiem prasa informēt iestādes par 
iemesliem, kāpēc attiecīgais produkts ir atsaukts no tirgus.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī nodaļa neskar sponsora iespēju pēc tam, 
kad atļaujas piešķiršana atteikta vai arī 
pieteikums uz atļauju atsaukts, šādu 
pieteikumu iesniegt jebkurai citai attiecīgai 
dalībvalstij, kuru tas nodomājis iesaistīt. Šo 
pieteikumu uzskata par jaunu pieteikumu 
uz cita klīniska izmēģinājuma atļauju.

Šī nodaļa neskar sponsora iespēju pēc tam, 
kad atļaujas piešķiršana atteikta vai arī 
pieteikums uz atļauju atsaukts, šādu 
pieteikumu iesniegt jebkurai citai attiecīgai 
dalībvalstij, kuru tas nodomājis iesaistīt. Šo 
pieteikumu uzskata par jaunu pieteikumu 
uz cita klīniska izmēģinājuma atļauju. 
Jaunajā pieteikumā iekļauj 
paskaidrojumu par iepriekšējiem 
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pieteikumiem, kuri ir tikuši atsaukti vai 
noraidīti.

Or. en

Pamatojums

Lai informācija būtu efektīva, pārredzama un pilnīga, jaunajā pieteikumā ir jāiekļauj 
paskaidrojums par iepriekšējiem pieteikumiem, kuri ir tikuši atsaukti vai noraidīti.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) skaidrs būtiskā grozījuma apraksts; (b) skaidrs būtiskā grozījuma apraksts, 
veids, iemesli un saturs;

Or. en

Pamatojums

Ja izmēģinājumam piemēro grozījumus, pārredzamības labad šāda rīcība ir pilnībā 
jāpaskaidro.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Jebkādi klīnisku izmēģinājumu dati, par 
kuriem ir norādes minētajā pieteikuma 
dokumentācijā, ir iegūti tādos klīniskos 
izmēģinājumos, kas veikti saskaņā ar šo 
regulu.

4. Jebkādi klīnisku izmēģinājumu dati, par 
kuriem ir norādes minētajā pieteikuma 
dokumentācijā, ir iegūti tādos klīniskos 
izmēģinājumos, kas veikti saskaņā ar šo 
regulu vai — ja tie veikti pirms šīs regulas 
piemērošanas — saskaņā ar 
Direktīvu 2001/20/EK.

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā nav ņemts vērā tas, ka iepriekšējo izmēģinājumu dati var tikt iekļauti jaunajos 
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pieteikumos, kas iesniegti pirms šīs jaunās regulas.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja klīniskais izmēģinājums ticis veikts 
ārpus Savienības, attiecībā uz pētāmo 
personu tiesībām un drošību un attiecībā 
uz šajā klīniskajā izmēģinājumā iegūto 
datu noturību un ticamību tajā ievēroti 
principi, kas ir līdzvērtīgi šīs regulas 
principiem.

5. Ja 4. punktā minētais klīniskais 
izmēģinājums ticis veikts ārpus Savienības, 
attiecībā uz pētāmo personu tiesībām,
drošību un labjutību un attiecībā uz šajā 
klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
noturību un ticamību tajā ievērota šī
regula, Pasaules Medicīnas asociācijas 
Helsinku deklarācijas principi un 
Medicīnas zinātņu starptautisko 
organizāciju padomes pieņemtās 
starptautiskās ētikas pamatnostādnes 
biomedicīniskiem pētījumiem, kas saistīti 
ar cilvēkiem.

Or. en

Pamatojums

Klīniskiem izmēģinājumiem trešās valstīs ir jāpiemēro tie paši pacientu drošības un 
aizsardzības standarti, kurus piemēro ES, lai izmēģinājumu dalībnieku drošībai un labjutībai 
vienmēr būtu lielāks spēks nekā visām pārējām interesēm. Termins „ekvivalents” ir pārāk 
dažādi interpretējams. Visos pētījumos, tostarp tajos, kas veikti ārpus ES, ir jāievēro Helsinku 
deklarācijā ietvertie ētikas principi un CIOMS pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieteikuma dokumentācijā iesniegto 
klīniskā izmēģinājuma datu pamatā ir 
klīniski izmēģinājumi, kas pirms to 
uzsākšanas reģistrēti publiskā reģistrā, kurš 
ir viens no Pasaules Veselības 
organizācijas Starptautisko klīnisko 

6. Uz klīniskiem izmēģinājumiem, kas 
veikti no ... [šīs regulas piemērošanas
diena], balstīto un pieteikuma 
dokumentācijā iesniegto klīniskā 
izmēģinājuma datu pamatā ir klīniski 
izmēģinājumi, kas pirms to uzsākšanas 
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izmēģinājumu reģistrācijas platformas 
pirmreģistriem.

reģistrēti publiskā reģistrā, kurš ir viens no 
Pasaules Veselības organizācijas 
Starptautisko klīnisko izmēģinājumu 
reģistrācijas platformas pirmreģistriem vai 
atvasinātiem reģistriem.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, ka šis noteikums attiecas tikai uz izmēģinājumiem, kas veikti pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. Kā datu avots ir jāiekļauj arī Clinicaltrials.gov, kas ir nevis pirmreģistrs, bet 
gan PVO starptautisko klīnisko izmēģinājumu reģistrācijas platformas atvasinātais reģistrs.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klīniskā izmēģinājuma datus, kuru 
pamatā ir pirms ...[šīs regulas 
piemērošanas diena] veikti klīniski 
izmēģinājumi, reģistrē publiskā reģistrā, 
kurš ir viens no Pasaules Veselības 
organizācijas starptautisko klīnisko 
izmēģinājumu reģistrācijas platformas 
pirmreģistriem vai atvasinātiem 
reģistriem.

Or. en

Pamatojums

No vecākiem izmēģinājumiem atvasināti klīniskie izmēģinājumi joprojām var būt būtiski, un 
to datu uzticamības labad, kas iegūti no vecākiem izmēģinājumiem, ir jāmudina reģistrēt 
vecākus izmēģinājumus. Kā datu avots ir jāiekļauj arī Clinicaltrials.gov, kas ir nevis 
pirmreģistrs, bet gan PVO starptautisko klīnisko izmēģinājumu reģistrācijas platformas 
atvasinātais reģistrs.
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Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gaidāmie terapeitiskie ieguvumi un
sabiedrības veselības ieguvumi attaisno 
paredzamos riskus un neērtības;

(a) gaidāmie terapeitiskie ieguvumi, 
sabiedrības veselības un dzīves kvalitātes 
ieguvumi attaisno paredzamos riskus un 
neērtības;

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā arī iespējamie pacienta dzīves kvalitātes uzlabojumi.

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pētāmajai personai — vai, ja pētāmā 
persona nav spējīga sniegt informētu 
piekrišanu, viņa vai viņas juridiskajam 
pārstāvim — ir bijusi iespēja pirms tam 
notikušā intervijā ar pētnieku vai izpētes 
komandas locekli gūt izpratni par klīniskā 
izmēģinājuma mērķiem, risku un 
neērtībām, kā arī par nosacījumiem, ar 
kādiem izmēģinājums tiks veikts, un tā/tas 
ir informēta(-s) par tiesībām no klīniskā 
izmēģinājuma jebkurā brīdī bez 
nelabvēlīgām sekām izstāties;

(d) pētāmajai personai — vai, ja pētāmā 
persona nav spējīga sniegt informētu 
piekrišanu, viņa vai viņas juridiskajam 
pārstāvim — ir bijusi iespēja pirms tam 
notikušā intervijā vai citā piemērotā 
saziņas veidā ar pētnieku, izpētes 
komandas locekli vai atbilstīgi kvalificētu 
personu gūt izpratni par klīniskā 
izmēģinājuma mērķiem, risku un 
neērtībām, kā arī par nosacījumiem, ar 
kādiem izmēģinājums tiks veikts, un tā/tas 
ir informēta(-s) par tiesībām no klīniskā 
izmēģinājuma jebkurā brīdī bez 
nelabvēlīgām sekām izstāties; Iepriekš 
minētās intervijas vai citas piemērotas 
saziņas laikā potenciālo pētāmo personu 
informē arī par tiesībām atteikt dalību 
klīniskā izmēģinājumā bez nelabvēlīgām 
sekām.

Or. en
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Pamatojums

(i)Termins „intervija” var radīt problēmas, jo tas nozīmē tikšanos klātienē, kas ne vienmēr ir 
iespējama. Dalības apstiprināšana klīniskā izmēģinājumā var notikt arī neklātienē. (ii) Ir 
jāuzsver, ka ne tikai pētāmā persona var atteikties no izmēģinājuma, bet arī potenciālā 
pētāmā persona var jebkurā brīdī pirms pieteikšanās/ dalības apstiprināšanas klīniskā 
izmēģinājumā no tā atteikties bez nelabvēlīgām sekām.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pētāmo personu tiesībām, drošībai un 
labjutībai ir lielāks spēks nekā zinātnes un 
sabiedrības interesēm.

2. Pētāmo personu tiesībām, drošībai un 
labjutībai ir lielāks spēks nekā visām 
pārējām interesēm.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Helsinku deklarācijas 6. punktu pētāmo personu interesēm ir jābūt lielākam 
spēkam nekā visām pārējām interesēm, tostarp komercinteresēm vai (privātām) akadēmiskām 
interesēm.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pētāmā persona vai tās juridiskais 
pārstāvis informētu piekrišanu brīvi 
uzraksta, datē un paraksta un dod pēc tam, 
kad ir tikusi(-cis) pilnībā informēta(-ts) par 
klīniskā izmēģinājuma raksturu, nozīmi, 
iespējamām sekām un riskiem. Ja 
iespējams, informāciju par klīniskā 
izmēģinājuma raksturu, nozīmi, 
iespējamām sekām un riskiem sniedz 
mutiski, lai pētāmai personai būtu iespēja 
uzdot jautājumus, un pētāmai personai 
rakstveidā sniedz visaptverošu 
informāciju, kuru attiecīgā persona drīkst 
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dota informēta piekrišana. saglabāt; šo informāciju var sniegt arī 
rakstveidā. To attiecīgi dokumentē. 
Pētāmai personai dod pietiekamu laiku 
lēmuma apsvēršanai. Ja pētāmā persona 
nespēj rakstīt, izņēmuma gadījumā tā var 
dot mutisku piekrišanu vismaz viena 
neitrāla liecinieka klātbūtnē. Pētāmajai 
personai vai tās juridiskajam pārstāvim 
izsniedz tā dokumenta kopiju, ar kuru ir 
dota informēta piekrišana.

Or. en

Pamatojums

Informācija vai tās trūkums ietekmē gan pacientu vēlmi piedalīties klīniskos izmēģinājumos, 
gan viņu uzticību un paļāvību izmēģinājumu laikā. Informācijai un tās formātam, kuru sniedz 
personām, kas potenciāli piedalīsies izmēģinājumā, būtu jāatbilst informatīvajām prasībām, 
kādas vajadzīgas personām, kuras apsver dalību izmēģinājumā. Dažādām pacientu grupām 
var būt atšķirīgas vajadzības. Informācija būtu jāsniedz vienkāršā veidā, papildus sniedzot 
aptverošāku zinātnisko informāciju tām personām, kuras šādu informāciju vēlas saņemt. 
Informācijai ir jābūt pieejamai jebkurā brīdī visā izmēģinājuma laikā.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Visa rakstiskā informācija, ko pētāmajai 
personai vai tās juridiskajam pārstāvim 
sniedz pirms tā/tas sniedz informētu 
piekrišanu, ir īsa, skaidra, būtiska un 
saprotama nespeciālistam. Īpaša uzmanība 
ir jāpievērš atsevišķu pētāmo personu un 
konkrētu pacientu grupu vajadzībām 
saņemt specifisku informāciju, kā arī 
šādas informācijas sniegšanā 
izmantotajām metodēm. Tā ir gan 
medicīniska, gan juridiska informācija. 
Tajā ietilpst pētāmajai personai adresēta 
informācija par tās tiesībām jebkurā brīdī 
savu informēto piekrišanu atsaukt.

Or. en
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Pamatojums

Informācija vai tās trūkums ietekmē gan pacientu vēlmi piedalīties klīniskos izmēģinājumos, 
gan viņu uzticību un paļāvību izmēģinājumu laikā. Informācijai un tās formātam, kuru sniedz 
personām, kas potenciāli piedalīsies izmēģinājumā, būtu jāatbilst informatīvajām prasībām, 
kādas vajadzīgas personām, kuras apsver dalību izmēģinājumā. Dažādām pacientu grupām 
var būt atšķirīgas vajadzības. Informācija būtu jāsniedz vienkāršā veidā, papildus sniedzot 
aptverošāku zinātnisko informāciju tām personām, kuras šādu informāciju vēlas saņemt. 
Informācijai ir jābūt pieejamai jebkurā brīdī visā izmēģinājuma laikā.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pēc apspriešanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
pacientu organizācijām, Komisija izstrādā 
pamatnostādnes par pētāmām personām 
un potenciālām pētāmām personām 
sniedzamo informāciju, informētu 
piekrišanu un šīs informācijas sniegšanas 
formātu.

Or. en

Pamatojums

Informācija vai tās trūkums ietekmē gan pacientu vēlmi piedalīties klīniskos izmēģinājumos, 
gan viņu uzticību un paļāvību izmēģinājumu laikā. Informācijai un tās formātam, kuru sniedz 
personām, kas potenciāli piedalīsies izmēģinājumā, būtu jāatbilst informatīvajām prasībām, 
kādas vajadzīgas personām, kuras apsver dalību izmēģinājumā. Dažādām pacientu grupām 
var būt atšķirīgas vajadzības. Informācija būtu jāsniedz vienkāršā veidā, papildus sniedzot 
aptverošāku zinātnisko informāciju tām personām, kuras šādu informāciju vēlas saņemt. 
Informācijai ir jābūt pieejamai jebkurā brīdī visā izmēģinājuma laikā.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
29. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pēc klīniskā izmēģinājuma beigām 
pētāmai personai sniedz informāciju par 
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attiecīgā klīniskā izmēģinājuma 
rezultātiem, kurā šī persona ir 
piedalījusies.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu pārredzamību un lai pētāmās personas no klīniskajiem izmēģinājumiem gūtu 
pēc iespējas lielāku labumu, pētāmām personām ir jāsaņem informācija par izmēģinājuma 
rezultātiem.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

sabiedrības grupām
1. Klīnisku izmēģinājumu ar personām no 
citām mazaizsargātām sabiedrības 
grupām var veikt tikai tad, ja papildus 
28. pantā izklāstītajiem nosacījumiem tiek 
izpildīts ikviens no šādiem nosacījumiem:
(a) pētāmā persona no profesionāļiem, 
kas ir apmācīti darbam ar attiecīgās 
grupas personām vai kam ir attiecīga 
pieredze, ir saņēmusi visu būtisko 
informāciju par izmēģinājumu, riskiem 
un ieguvumiem;
(b) pētnieks pienācīgi ņem vērā tādas 
pētāmās personas, kas ir spējīga veidot 
viedokli un izvērtēt šo informāciju, 
jebkurā brīdī skaidri izteiktu gribu 
atteikties piedalīties klīniskā 
izmēģinājumā vai izstāties no tā;
(c) izņemot kompensāciju par dalību 
klīniskajā izmēģinājumā, netiek sniegti 
nekādi stimuli vai materiāli 
pamudinājumi;
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(d) šāda izpēte tieši attiecas uz 
medicīnisku stāvokli, no kura cieš 
attiecīgā pētāmā persona, vai arī tā ir 
būtiska attiecīgai mazaizsargātai 
sabiedrības grupai;
(e) klīniskais izmēģinājums ir izplānots tā, 
lai līdz minimumam samazinātu sāpes, 
neērtības, bailes un jebkādu citu 
paredzamu risku, kas saistīts ar slimību, 
un gan riska slieksnis, gan neērtību 
pakāpe ir konkrēti definēti un tiek 
pastāvīgi ievēroti;
(f) no klīniskā pētījuma tiek gūts kāds 
tiešs labums pacientu grupai (piemēram, 
labāka dzīves kvalitāte).
2. Pētāmā persona piekrišanas došanas 
procedūrā piedalās tādā veidā, kas ir 
pielāgots tās stāvoklim un spējām.

Or. en

Pamatojums

Klīniskos izmēģinājumos, kuros iesaistīti mazaizsargātu sabiedrības grupu pārstāvji 
(piemēram, cilvēki ar vairākām saslimšanām, veci cilvēki un novājināti cilvēki), ir jāuzlabo 
viņiem pieejamā ārstēšana, un šie izmēģinājumi ir jāveic tādos apstākļos, kas pētāmajām 
personām sniedz vislabāko pieejamo aizsardzību.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) klīniskais izmēģinājums pētāmajai 
personai rada tikai proporcionālu risku, 
ņemot vērā dzīvību apdraudošo 
medicīnisko stāvokli, un tikai 
proporcionālu apgrūtinājumu.

Or. en

Pamatojums

Ja medicīniskais stāvoklis apdraud dzīvību, prasībām par riska un apgrūtinājuma pakāpi ir 
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jābūt proporcionālām veselības stāvokļa smagumam.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Viena gada laikā no klīniska 
izmēģinājuma beigām sponsors ES 
datubāzei iesniedz klīniskā pētījuma 
ziņojumu, ietverot nespeciālistu 
apkopojumu par klīnisko izmēģinājumu.

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

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

Or. en

Pamatojums

Ieviešot klīniskā pētījuma ziņojumu, tiks palielināta pārredzamība. Vienkāršs apkopojums var 
būt neobjektīvs un maldinošs. Klīniskā pētījuma ziņojums sniedz pilnīgu pārskatu par 
izmēģinājumu un saskaņotā veidā uzrāda visus rezultātus. Publiska piekļuve šai informācijai 
palielinās sabiedrības uzticību izmēģinājuma rezultātiem un uzlabos iespējas veikt pētījumu 
zinātnisko recenzēšanu.

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja sponsors neievēro 3. punktā minēto 
pienākumu, attiecīgās dalībvalstis uzliek 
finansiālas sankcijas.

Or. en
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Pamatojums

Lai tiktu ievēroti noteikumi, ar kuriem paredz 12 mēnešu laikā iesniegt klīniskā pētījuma 
rezultātu apkopojumu, dalībvalstīm ir jābūt tiesīgām uzlikt sankcijas. 

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja apturēts vai uz laiku pārtraukts 
klīnisks izmēģinājums netiek atsākts, šajā 
regulā par klīniskā izmēģinājuma beigu 
datumu tiek uzskatīts datums, kad sponsors 
nolemj klīnisko izmēģinājumu neatsākt. Ja 
klīnisko izmēģinājumu priekšlaicīgi 
izbeidz, par klīniskā izmēģinājuma beigu 
datumu tiek uzskatīts priekšlaicīgās 
izbeigšanas datums. Pēc 12 mēnešu ilga 
pagaidu pārtraukuma klīniskā 
izmēģinājuma datus iesniedz ES 
datubāzei pat tad, ja izmēģinājums nav 
pabeigts. Iemeslus, kuru dēļ klīniskais 
izmēģinājums ticis priekšlaicīgi izbeigts, 
publicē ES datubāzē.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai klīniskā izmēģinājuma priekšlaicīgas pārtraukšanas iemesli tiktu ievietoti ES 
datubāzē. Iemesli var būt zāļu neefektivitāte vai pārāk daudz blakņu, un ikviena šāda 
informācija var būt izšķirīga pacientu drošībai, kā arī turpmākajiem pētniekiem nolūkā 
novērst dubultus izmeklējumus.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz neatļautām pētāmām zālēm, 
kas nav placebo, un atļautām pētāmām 
zālēm, ko saskaņā ar protokolu neizmanto 

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

neizmanto atbilstoši tirdzniecības atļaujas 
noteikumiem un kuru lietošana neietilpst 
parastajā klīniskajā praksē, sponsors par 
katru tā sponsorētā klīniskā izmēģinājumā 
izmantoto pētāmo zāļu drošumu reizi gadā 
elektroniski iesniedz Aģentūrai ziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā paredzēts, ka izmēģinājumiem, kuros izmanto neapstiprinātas pētāmās zāles, 
katru gadu obligāti ir jāiesniedz ziņojums, pat saistībā ar maziejaukšanās izmēģinājumiem. 
Gada drošības datu ziņojums, kurā apkopota informācija par zālēm, kas izmantotas saskaņā 
ar parasto klīnisko praksi, nesniegtu papildu informāciju salīdzinājumā ar jau zināmajiem 
datiem par zāļu drošumu, un līdz ar to tiktu radīts nevajadzīgs administratīvais slogs, no kā 
pacienti neiegūtu neko. Tāpēc attiecīgi ir jāgroza noteikumi par drošības datu iesniegšanu.

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja klīniskais izmēģinājums ir saistīts 
ar vairāku pētāmo zāļu izmantošanu, 
sponsors var iesniegt vienotu drošības 
datu ziņojumu par visām izmēģinājumā 
lietotajām pētāmajām zālēm. Iesniegtajā 
ziņojuma sponsors norāda šā lēmuma 
pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Ja vienā klīniskā izmēģinājumā tiek izmantotas vairākas pētāmās zāles, sponsoram ir jābūt 
tiesīgam iesniegt vienu ziņojumu par klīnisko izmēģinājumu, nevis atsevišķu ziņojumu par 
katru pētāmo medikamentu. Tas ir vajadzīgs, lai panāktu, ka tiek iesniegti precīzāki dati par 
drošuma jautājumiem saistībā ar zāļu kombinētu izmantošanu.
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Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attiecībā uz atļautām zālēm, ko saskaņā 
ar protokolu izmanto atbilstoši 
tirdzniecības atļaujas noteikumiem, 
sponsors tirdzniecības atļaujas turētāju 
reizi gadā informē par visām varbūtējām 
nopietnām blaknēm. Ja resursu trūkuma 
dēļ sponsors nespēj informēt tirdzniecības 
atļaujas turētāju, tad attiecīgo informāciju 
var sniegt Aģentūrai.

Or. en

Pamatojums

Ja sponsorēšana nav saistīta ar komercaspektiem un izmēģinājumā tiek lietotas ģenēriskās 
zāles un ja pētāmās personas zāles saņem no vairākiem avotiem, sponsoram ir ļoti sarežģīti 
— ja ne neiespējami — tieši ziņot tirdzniecības atļaujas turētājam par zāļu iespējamo 
nelabvēlīgo ietekmi. Daudzos izmēģinājumos „gatavas” pētāmās zāles tiek lietotas kopā ar 
konkrēto pētāmo medikamentu. Šādos gadījumos šīs pētāmās zāles var būt pieejamas kā 
ģenēriskās zāles, kuras individuāli pasūta konkrētā slimnīca vai ģimenes ārsts, un līdz ar to 
nepastāv tieša saikne starp sponsoru un tirdzniecības atļaujas turētāju.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja sponsors zina, ka attiecībā uz klīnisku 
izmēģinājumu, ko tas sponsorē, ir nopietni 
pārkāpta šī regula vai protokola redakcija, 
kas tikusi piemērota pārkāpuma laikā, tas 
septiņu dienu laikā no brīža, kad par šo 
pārkāpumu ir uzzinājis, ar ES portāla 
starpniecību par to paziņo iesaistītajām 
dalībvalstīm.

1. Ja sponsors zina, ka attiecībā uz klīnisku 
izmēģinājumu, ko tas sponsorē, ir nopietni 
pārkāpta šī regula vai protokola redakcija, 
kas tikusi piemērota pārkāpuma laikā, tas 
pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā septītajā 
dienā pēc brīža, kad par šo pārkāpumu ir 
uzzinājis, ar ES portāla starpniecību par to 
paziņo iesaistītajām dalībvalstīm.

Or. en



PE504.236v01-00 38/50 PR\925718LV.doc

LV

Pamatojums

Lai vēl vairāk uzsvērtu, ka par ikvienu nopietnu pārkāpumu ir jāziņo pēc iespējas drīz un ka 
septiņas dienas ir maksimālais periods, kādā jāziņo par nopietnu pārkāpumu. 

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 3. pantu ir jāuzsver arī pētāmo personu labjutība.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Ieviešot klīniskā pētījuma ziņojumu, tiks palielināta pārredzamība.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pēc klīniskā izmēģinājuma pabeigšanas 
sponsors un pētnieks klīniskā 
izmēģinājuma pamatlietas saturu arhivē uz
nenoteiktu laiku. Tomēr pētāmo personu 
medicīniskās lietas arhivē saskaņā ar 
dalībvalstu tiesību aktiem. Ja sponsors
nespēj arhivēt pamatlietu, tad to var 
arhivēt ES datubāzē.

Or. en

Pamatojums

Ja saistībā ar sponsora nolaidīgu rīcību tiek sākta izmeklēšana, tad izšķirīga nozīme ir 
klīniskā izmēģinājuma pamatlietai. Tāpēc pamatlieta ir jāglabā nenoteiktu laiku, ja vien 
valsts tiesību akti neparedz citādi. Vajadzības gadījumā pamatlietu var glabāt ES datubāzē.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
69. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, visi sponsori ir 
atbildīgi par atsevišķa sponsora iecelšanu 
katram no šādiem uzdevumiem:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, visi sponsori ir 
atbildīgi par atsevišķa sponsora vai vairāku 
sponsoru iecelšanu katram no šādiem 
uzdevumiem:

Or. en

Pamatojums

Tiek paredzēta lielāka elastība attiecībā uz uzdevumu sadalīšanu starp sponsoriem.
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Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošināt atbildes uz visiem pētāmo 
personu, pētnieku vai jebkuras attiecīgās 
dalībvalsts jautājumiem par klīnisko 
izmēģinājumu;

(b) nodrošināt atbildes uz visiem pētāmo 
personu, pētnieku vai jebkuras attiecīgās 
dalībvalsts jautājumiem par klīnisko 
izmēģinājumu. Lai izpildītu šo prasību, 
sponsors vajadzības gadījumā uzdevumus 
var deleģēt saskaņā ar 68. panta otro 
daļu;

Or. en

Pamatojums

Precizējums, ka sponsori uzdevumus var deleģēt.

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izveido un uztur Savienības 
līmeņa datubāzi (turpmāk “ES datubāze”). 
Komisiju uzskata par šīs datubāzes pārzini.

Komisija izveido un uztur Savienības 
līmeņa datubāzi (turpmāk “ES datubāze”). 
Komisiju uzskata par šīs ES datubāzes 
pārzini, un Komisija atbild par to, lai ES 
datubāzē un EudraCT un EudraVigilance 
datubāzē vienus un tos pašus datus 
neievietotu divreiz.

Or. en

Pamatojums

Lai pieteikumu iesniedzējiem neradītu papildu administratīvo slogu, Komisijai kā jaunās ES 
datubāzes izveidotājai ir jānodrošina, ka ES datubāzē un Aģentūras datubāzēs nenotiek datu 
divkārša ievadīšana. 
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Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
78. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo ES datubāzi izveido, lai nodrošinātu 
dalībvalstu kompetento iestāžu sadarbību 
tādā apjomā, kāds nepieciešams šīs regulas 
piemērošanā, un iespēju meklēt konkrētus 
klīniskus izmēģinājumus. Sponsoriem tā 
turklāt dod iespēju norādīt uz agrāk 
iesniegtiem pieteikumiem uz klīniska 
izmēģinājuma atļauju vai būtisku 
grozījumu.

2. Šo ES datubāzi izveido, lai nodrošinātu 
dalībvalstu kompetento iestāžu sadarbību 
tādā apjomā, kāds nepieciešams šīs regulas 
piemērošanā, un iespēju meklēt konkrētus 
klīniskus izmēģinājumus. Sponsoriem tā 
turklāt dod iespēju norādīt uz agrāk 
iesniegtiem pieteikumiem uz klīniska 
izmēģinājuma atļauju vai būtisku 
grozījumu. Tā arī dod iespēju sabiedrībai 
un neatkarīgiem pētniekiem analizēt 
klīnisko izmēģinājumu rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Lai uzsvērtu, ka ES datubāzes galvenais mērķis ir palielināt izmēģinājuma rezultātu 
pārredzamību pacientiem un pētniekiem.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
78. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ES datubāze ir pieejama publiski, ja vien 
attiecībā uz visiem tajā esošajiem datiem 
un informāciju vai daļu no nav attiecināma 
konfidencialitāte, kas pamatota ar kādu no 
turpmāk minētajiem apsvērumiem:

3. ES datubāze saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1049/2001 ir pieejama publiski, ja vien 
attiecībā uz visiem tajā esošajiem datiem 
un informāciju vai daļu no nav attiecināma 
konfidencialitāte, kas pamatota ar kādu no 
turpmāk minētajiem apsvērumiem:

Or. en

Pamatojums

Tā kā datubāzi izveidos un uzturēs Komisija, tai ir jābūt pieejamai sabiedrībai saskaņā ar 
noteikumiem Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas dokumentiem.



PE504.236v01-00 42/50 PR\925718LV.doc

LV

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
86. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-86. pants

Ētikas komiteju sadarbība

Komisija veicina ētikas komiteju 
sadarbību un apmaiņu ar labāko praksi 
ētikas jautājumu jomā, ietverot ētikas 
novērtējumu procedūras un principus.
(Ja šo grozījumu pieņems, tas būs jāiekļauj 
XVIII nodaļā.) 

Or. en

Pamatojums

Lai klīnisko izmēģinājumu ētikas novērtējumi būtu precīzāki un konsekventāki, vienlaikus 
neuzliekot pilnīgas saskaņošanas pienākuma slogu, Komisijai būtu jāizveido struktūra, kas 
ētikas komitejas mudinātu sadarboties un apmainīties ar labāko praksi. Dalībai šajā struktūrā 
ir jābūt brīvprātīgai.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ētisko apsvērumu izklāsts par to, kā tiek 
ņemti vērā Helsinku deklarācijas principi;

Or. en

Pamatojums

Kā norādīts Helsinku deklarācijas 14. punktā, protokolā ir jāietver ētisko apsvērumu izklāsts 
un jānorāda, kā tiek ņemti vērā Helsinku deklarācijas principi.
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Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

klīniskā izmēģinājuma nozīmes un tā plāna 
iztirzājums, pēc kura to iespējams novērtēt 
saskaņā ar 6. pantu;

klīniskā izmēģinājuma nozīmes un tā plāna 
iztirzājums, pēc kura to iespējams novērtēt 
saskaņā ar 6. pantu, ietverot atsauces 
visiem pašreizējiem pierādījumiem, 
tostarp sistemātiskiem pārskatiem un 
metaanalīzi;

Or. en

Pamatojums

Ja ir pieejams sistemātisks pārskats vai metaanalīze, tas ir jāietver pieteikumā.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

izklāsts par pacientu iesaistīšanu 
izmēģinājumā, tostarp norādot pētījuma 
tematus/jautājumus un izmēģinājuma 
plānu;

Or. en

Pamatojums
Ir jānorāda pacientu iesaistīšanas mērogs.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja no šā klīniskā izmēģinājuma ir izslēgti 
gados vecāki cilvēki vai sievietes, 
paskaidrojums un pamatojums par 

ja pētāmo personu vecuma un/vai 
dzimumu sadalījums nav līdzsvarots, tas ir 
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izslēgšanas kritērijiem; jāpamato un jāpaskaidro;

Or. en

Pamatojums

Teksta precizējums: ja izmēģinājuma kontrolgrupā iekļauj tikai sievietes vai tikai vecus 
cilvēkus, tad pārstāvība nebūtu uzskatāma par reprezentatīvu. Izmēģinājumā iesaistītajai 
grupai ir jābūt līdzsvarotai vecuma un dzimumu ziņā, ja vien tam nav pienācīga pamatojuma.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. punkts – 8.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pilnīgs statistiskās analīzes plāns;

Or. en

Pamatojums

Lai klīniskā izmēģinājuma dati būtu ticami, sponsoriem ir jāsniedz iepriekšēja informācija 
par to, kā viņi šos datus izmantos.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
I pielikums – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a Protokolā iekļauj informāciju par 
finansējumu, sponsoriem, institucionālo 
piederību un citiem iespējamiem interešu 
konfliktiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Helsinku deklarācijas 14. punktu visos pētījumu protokolos ir jāiekļauj 
informācija par finansiālajām attiecībām un citām saistībām vai iespējamiem interešu 
konfliktiem.
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Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
I pielikums – 53.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53.a Visa informācija, ko sniedz pētāmām 
personām vai to juridiskajiem 
pārstāvjiem, atbilst šādiem kvalitātes 
pamatprincipiem: informācija ir objektīva 
un pamatota; orientēta uz pacientiem; 
balstīta uz pierādījumiem; atjaunināta; 
ticama; saprotama; pieejama; 
pārredzama; būtiska un attiecīgā 
gadījumā tā atbilst likumā noteiktajai 
informācijai.

Or. en

Pamatojums

Informācija vai tās trūkums ietekmē gan pacientu vēlmi piedalīties klīniskos izmēģinājumos, 
gan viņu uzticību un paļāvību izmēģinājumu laikā. Informācijai un tās formātam, kuru sniedz 
personām, kas potenciāli piedalīsies izmēģinājumā, būtu jāatbilst informatīvajām prasībām, 
kādas vajadzīgas personām, kuras apsver dalību izmēģinājumā. Dažādām pacientu grupām 
var būt atšķirīgas vajadzības. Informācija būtu jāsniedz vienkāršā veidā, papildus sniedzot
aptverošāku zinātnisko informāciju tām personām, kuras šādu informāciju vēlas saņemt. 
Informācijai ir jābūt pieejamai jebkurā brīdī visā izmēģinājuma laikā.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
I pielikums – 53.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53.b Pieteikumu iesniedzēji ir jāmudina, 
lai informāciju un izformētas piekrišanas 
dokumentus un procedūras pirms 
iesniegšanas izskatītu pacienti, tādējādi 
nodrošinot, ka šī informācija ir būtiska 
pacientiem un ir saprotama.

Or. en
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Pamatojums

Informācija vai tās trūkums ietekmē gan pacientu vēlmi piedalīties klīniskos izmēģinājumos, 
gan viņu uzticību un paļāvību izmēģinājumu laikā. Informācijai un tās formātam, kuru sniedz 
personām, kas potenciāli piedalīsies izmēģinājumā, būtu jāatbilst informatīvajām prasībām, 
kādas vajadzīgas personām, kuras apsver dalību izmēģinājumā. Dažādām pacientu grupām 
var būt atšķirīgas vajadzības. Informācija būtu jāsniedz vienkāršā veidā, papildus sniedzot 
aptverošāku zinātnisko informāciju tām personām, kuras šādu informāciju vēlas saņemt. 
Informācijai ir jābūt pieejamai jebkurā brīdī visā izmēģinājuma laikā.
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PASKAIDROJUMS

Visas ieinteresētās personas ir vienisprātis, ka pašreizējie tiesību akti par klīniskiem 
izmēģinājumiem ir steidzami jāpārskata. Dažos iepriekšējos gados Eiropā strauji samazinājies 
klīnisko izmēģinājumu skaits, kas vismaz daļēji ir saistīts ar atsevišķiem Klīnisko 
izmēģinājumu direktīvas pasākumiem. No 2007. līdz 2011. gadam ES veikto izmēģinājumu 
skaits samazinājās par 25 %, un daudzu izmēģinājumu veikšanu pārvietoja uz jaunietekmes 
valstīm. Tam ir ne tikai smagas ekonomiskās sekas, bet tas arī kavē zāļu izpēti, kas savukārt 
mazina pacientu izredzes. Eiropai ir jābūt konkurētspējīgai, vietai, kas farmācijas 
uzņēmumiem ir pievilcīga pētījumu veikšanai, vienlaikus sekmējot akadēmisko izpēti un 
mudinot retu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu izstrādi. Turklāt Eiropai ir jābūt pasaules 
līderei gan pacientu drošības un informācijas pārredzamības jomā, gan sabiedrības uzticības 
un zinātnes labas prakses ziņā. 

Regula vai direktīva

Viena no pašreizējās direktīvas problēmām ir tās juridiskā forma, t. i., tas, ka tā ir direktīva. 
Tā kā visā ES atšķirīgi piemēro dažādus tiesību aktus, pārrobežu izmēģinājumu veikšana ir 
kļuvusi sarežģīta un dārga. Tāpēc referente stingri atbalsta Komisijas priekšlikumu regulai, ar 
ko nodrošinās saskaņotu piemērošanu visā ES. Tas jo īpaši noderīgi būs tiem, kas strādā pie 
retu slimību izpētes, kurā iesaistīts neliels pacientu skaits un līdz ar to nepieciešama pārrobežu 
sadarbība.

Apstiprinājuma termiņi

Komisija ir bijusi prasīga un izvirzījusi vērienīgus noteikumus regulatīvajām iestādēm, ētikas 
komitejām un sponsoriem. Viena no lielākajām pašreizējās direktīvas problēmām ir ilgie 
apstiprinājuma termiņi, kas izmēģinājumus Eiropā padara dārgākus. Termiņi ir vērienīgi, taču 
izpildāmi un to pamatā ir pašreizējā labākā prakse ES. Klusuciešot izteiktas piekrišanas 
koncepcija būs reāls stimuls apstiprinājuma piešķīrējiem rīkoties laikus. Daudzas dalībvalstis 
gribēs šo pieeju pārskatīt, tāpēc referente iesaka Parlamentam atbalstīt Komisijas 
priekšlikumu par apstiprinājuma termiņiem.

Birokrātijas samazināšana

Komisijas priekšlikumā ir vairāki labi pasākumi birokrātijas samazināšanai, un viens no 
pašiem konstruktīvākajiem nodomiem ir ES portāla izveide. Tas nozīmē, ka sponsoriem būs 
jāiesniedz tikai viens, vienots apstiprinājuma pieteikums, neatkarīgi no tā, kurā ES vietā 
izmēģinājums tiks veikts, un vai to veiks vienā vai vairākās valstīs. Cits jauns pasākums, ko 
referente vērtē atzinīgi, ir maziejaukšanās izmēģinājuma koncepcija, kas būtiski samazinās 
birokrātiju saistībā ar vienkāršāku, ne tik riskantu izmēģinājumu veikšanu. Lai gan šāda 
birokrātijas samazināšana ir svarīga, tomēr visos klīniskā izmēģinājuma aspektos par 
prioritāru ir jānosaka pacientu drošība un labjutība.
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Definīcijas

Komisija ir ierosinājusi plašākas nozīmes definīciju „klīniskais pētījums”, kuram ir pakārtota 
šaurāka apakšgrupa „klīniskais izmēģinājums”. Lai arī šo definīciju koncepcija ir saprotama, 
tomēr divu dažādas nozīmes terminu ieviešana ir radījusi apjukumu starp ieinteresētajām 
personām, jo starptautiskajās pamatnostādnēs šie termini tiek lietoti pamīšus. Tāpēc referente 
ierosina definīciju „klīniskais pētījums” mainīt uz terminu „ar zālēm saistīts klīniskais 
pētījums”.

Ētikas komitejas

Komisija mēģināja izvairīties no ētikas komiteju iekļaušanas, jo tās visā Eiropā ir ļoti 
atšķirīgas. Lai arī referente piekrīt, ka ES mērogā noteikumiem par precīzu šo ētikas komiteju 
darbu nav jābūt pārāk preskriptīviem, tomēr viņa uzskata, ka ir svarīgi precizēt, ka ētikas 
komitejām ir būtiska loma izmēģinājumu atļaušanā un pacientu drošības un labjutības 
garantēšanā. Referente arī ierosina, lai Komisija izveido struktūru, kurā ētikas komitejas no 
visas Eiropas varētu diskutēt par klīnisko izmēģinājumu atļaušanu un mācīties strādāt kopā un 
apmainīties ar labāko praksi. Ja ētikas komitejas kopīgi var rast saskaņotāku sadarbības veidu, 
tad gan sponsori, gan pacienti būs labāk informēti par izredzēm.

Valsts atlīdzināšanas sistēma

Referente pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot valsts atlīdzināšanas sistēmas. 
Pašreiz atsevišķu izmēģinājumu apdrošināšanas izmaksas ir astronomiskas un daudzus 
sponsorus var atturēt no to veikšanas vispār. Bieži vien tieši akadēmiskus izmēģinājumus, jo 
īpaši saistībā ar retām slimībām, nav iespējams veikt tieši augsto apdrošināšanas izmaksu dēļ. 
Šādi izmēģinājumi ir jāveicina un jāatbalsta, un tieši tāpēc atlīdzināšanas sistēma ir tik 
svarīga. Pašlaik liela daļa no valsts naudas, kas tiek ieguldīta medicīnas pētījumos, tiek 
izmantota apdrošināšanas maksām. Atlīdzināšanas sistēmas tekošās izmaksas dalībvalstīm būs 
samērā nelielas, un Dānijā un citās valstīs pastāv labi piemēri, kā šādu sistēmu īstenot.

Izmēģinājuma būtiskums

Pašlaik daudzi izmēģinājumi tiek veikti pacientu grupās, kas nebūt neatspoguļo tās 
sabiedrības grupas daudzveidīgumu, kurai attiecīgās zāles tiks izmantotas. Piemēram, 
izmēģinājumos bieži vien netiek pārstāvētas sievietes, kas nozīmē, ka būs mazāk datu par zāļu 
ietekmi tieši uz sievietēm. Cits piemērs ir izmēģinājumi, kas ietver vecus cilvēkus un kas 
daudz vairāk saistīti ar blakus saslimšanām un komplikācijām. Referente ir sniegusi vairākus 
ierosinājumus, ar kuriem klīniskos izmēģinājumus padarīt daudz būtiskākus attiecīgajai 
pacientu grupai. 

Pacienta iesaistīšana
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Komisija ir ierosinājusi pacientus iesaistīt klīnisko izmēģinājumu novērtēšana, ko referente 
pilnībā atbalsta. Galu galā tieši pacienti saskarsies ar izmēģinājuma iespējamiem riskiem un 
izmantos iespējamos ieguvumus. Referente vēlas uzsvērt, ka šiem pacientiem ir jābūt 
pieredzējušiem un zinošiem un viņu iesaistīšana nav jāuztver kā formālisms.

Izmēģinājumi jaunattīstības valstīs

Aizvien vairāk klīnisko pētījumu tiek veikti jaunattīstības valstīs, kas rada vairākus ar ētiku 
saistītus jautājumus. To risināšanai Komisijas priekšlikumā ir ietverti vairāki pasākumi, kurus 
referente atbalsta. Pirmkārt, ir noteikums, ka gadījumā, ja sponsors vēlas izmantot datus, kas 
iegūti ārpus ES veiktā izmēģinājumā, tad izmēģinājumam ir jāatbilst tiem pašiem standartiem, 
kuri tiek piemēroti ES tiesību aktos, lai gan šajos standartos ir jāiekļauj arī starptautiskās 
pamatnostādnes par ētiku. Turklāt ir paredzēts, ka Komisijas ierēdņiem ir jākontrolē 
regulatīvās sistēmas trešās valstīs un jānodrošina, ka tās ir ieviesušas pasākumus, ar kuriem 
garantē tādu pašu pacientu drošības un labjutības līmeni kā ES. 

Pārredzamība

Pašlaik viena no lielākajām problēmām ir nepietiekama klīnisko izmēģinājumu rezultātu 
pārredzamība. Tāpēc ir mazinājusies sabiedrības uzticība izmēģinājumiem un to rezultātiem. 
Neatkarīgiem akadēmiķiem bieži vien ir sarežģīti iegūt datus, kas tiem vajadzīgi 
izmēģinājumu rezultātu pārbaudīšanai un sistemātisku pārskatu veikšanai, turklāt liels 
daudzums datu netiek izpausti. Zināms arī, ka gadījumā, ja izmēģinājums bijis neveiksmīgs, 
rezultāti bieži vien vispār netiek publiskoti. Var būt situācija, ka izmēģinājumus veic 
vairākkārt, līdz sabiedrība uzzina, ka tie ir neefektīvi vai pat bīstami. Komisija ierosina 
būtiskus pasākumus pārredzamības uzlabošanai, ierosinot, ka tiek izveidota sabiedrībai 
pieejama klīnisko izmēģinājumu ES datubāze, kurā iekļauta informācija par visiem 
izmēģinājumiem — gan sekmīgiem, gan arī nesekmīgiem. Tomēr referente uzskata, ka 
nepietiek ar to, ka sponsors iesniedz vienkāršu rezultātu pārskatu, jo tas var būt neobjektīvs un 
maldinošs.

– Klīniskā pētījuma ziņojums

Tāpēc referente iesaka sponsoriem prasīt, lai viņi ES datubāzē publicētu pilnīgu klīniskā 
pētījuma ziņojumu. Klīniskā pētījuma ziņojums jau ir plaši apstiprināta starptautiskā 
pamatnostādne un visaptverošs pārskats par to, kā izmēģinājums veikts un kādi ir tā rezultāti. 
Daudzi sponsori jau sagatavo šādus ziņojumus, kas, iesniedzot pieteikumu tirdzniecības 
atļaujas saņemšanai, tiek iesniegti regulatīvajām struktūrām. Šāds ziņojums ietver vienkāršu 
kopsavilkumu, taču arī plašāku rezultātu izklāstu, ko var analizēt un pārbaudīt neatkarīgi 
pētnieki. Protams, ka izmēģinājumā pacienti iesaistās, lai veicinātu medicīnas attīstību sava 
stāvokļa uzlabošanai un palīdzētu citiem pacientiem līdzīgā situācijā, nevis, lai palīdzētu 
kādai konkrētai kompānijai. Plašāk apmainoties ar zināšanām par izmēģinājumu rezultātiem, 
ne tikai uzlabosies uzticība zālēm, bet arī straujāk attīstīsies ārstniecība, kas spējīga glābt 
dzīvību. Tas neskars datu aizsardzību, jo visi pacientu personas dati būs anonīmi. Patiešām 
konfidenciāla komercinformācija tiks apstrādāta saskaņā ar pašreizējiem tiesību aktiem par 
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piekļuvi dokumentiem.

– Sankcijas par novēlotu iesniegšanu

Referente arī ierosina, lai dalībvalstis noteiktu sankcijas sponsoriem, ja viņi neievēro savus 
pienākumus attiecībā uz pārredzamību. Viņa atbalsta Komisijas priekšlikumu dot sponsoriem 
vienu gadu laika, kurā visu informāciju iesniegt datubāzei, un tas ir vairāk nekā saprātīgs 
termiņš, kādā sagatavot vajadzīgos datus. Ja sponsori šo prasību nepilda, viņiem ir jāuzliek 
sankcijas.

– Pamatlieta

Komisija ir ierosinājusi, lai klīniskā izmēģinājuma pamatlietu sponsori glabātu arhīvā vismaz 
piecus gadus. Referente uzskata, ka šis laiks nav pietiekami ilgs. Ja saistībā ar sponsora 
nolaidīgu rīcību tiek sākta izmeklēšana, tad izšķirīga nozīme ir klīniskā izmēģinājuma 
pamatlietai. Tāpēc viņa ierosina, ka pamatlieta ir jāglabā nenoteiktu laiku, ja vien valsts 
tiesību akti neparedz citādi. Vajadzības gadījumā pamatlietu var glabāt ES datubāzē.


