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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma mērķi

Komisijas priekšlikumā tiek pārskatīti noteikumi par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskiem 
izmēģinājumiem. Pašlaik spēkā esošā klīnisko izmēģinājumu direktīva (2001/20/EK) 
ievērojami uzlaboja šo izmēģinājumu drošumu un uzticamību Eiropas Savienībā. Tomēr tās 
atšķirīgā piemērošana un transponēšana, nesamērīgas regulējošās prasības un tā rezultātā 
pieaugušais administratīvais slogs ir sekmējuši klīnisko izmēģinājumu apjoma samazināšanos 
Savienībā. 

Komisija rosina pārskatīt tiesību aktus un vienkāršot atļauju saņemšanas un ziņošanas 
procedūras, ņemot vērā izmēģinājumu riska profilu, kā arī uzlabot pārredzamību, vienlaikus 
saglabājot augstākos standartus attiecībā uz pacientu drošību un datu ticamību. Ieteiktais 
likumdošanas instruments ir regula. Tas nodrošinās, ka noteikumi tiek vienādi piemēroti visā 
ES. 

Vispārīgas piezīmes 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu un atbalsta vispārējo pieeju par 
vienota Komisijas pārvaldīta portāla izveidi pieteikumu iesniegšanai un īsu un pielāgotu 
termiņu noteikšanu novērtējuma ziņojumu sagatavošanai un lēmumu pieņemšanai par 
klīniskajiem izmēģinājumiem. Aktīvāka sadarbība un koordinācija dalībvalstīs un starp tām 
un efektīva procedūra dalībvalstu iesaistīšanai uzlabos starptautisku klīnisku izmēģinājumu 
norisi un sekmēs inovatīvus klīniskos pētījumus ES. Noteikumi, kas saistīti ar pacientu 
aizsardzību un viņu informētu piekrišanu, ir taisnīgi un atbilstoši.

ES portāls

Būtu jāprecizē, ka viena iesniegšanas procedūra attiecas gan uz starptautiskiem, gan vienā 
dalībvalstī veiktiem klīniskiem izmēģinājumiem, un ka tie var sākties, līdzko dalībvalstis 
paziņojušas par savu lēmumu.
Kā vispārīgu noteikumu būtu vēlams ieviest kārtību, ka sponsors jau procedūras sākumā 
pieņem lēmumu par dalībvalstīm, kurās klīniskie izmēģinājumi tiks veikti, kaut arī citas 
dalībvalsts pievienošanai vēlākā posmā vajadzētu būtu iespējamai. Lai procedūras arī turpmāk 
būtu vienkāršas un efektīvas, būtu jāprecizē, ka atļauto klīnisko izmēģinājumu paplašināšana 
un citas dalībvalsts pievienošana iespējama tikai pēc sākotnējā lēmuma pieņemšanas par 
atļauju visās iesaistītajās dalībvalstīs. Turklāt gadījumā, ja tiek izvērtēts pieteikums par 
būtiskām izmaiņām attiecībā uz novērtējuma I daļu, sponsoram būtu jāsagaida šīs procedūras 
beigas, pirms tas pieprasa jaunas dalībvalsts iekļaušanu minētajā klīniskajā izmēģinājumā. 
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Ētisko aspektu novērtēšana

Šķiet, ka ētikas komiteju loma Komisijas priekšlikumā nav noteikta pietiekami precīzi. 
Atzinuma sagatavotājs iesniedzis vairākus grozījumus, lai precizētu, ka vēl pirms lēmuma 
pieņemšanas par atļauju veikt klīnisko izmēģinājumu dalībvalstij būtu jānovērtē visi ētiskie 
aspekti, uz kuriem attiecas pieteikuma I daļa (piemēram, pētāmo personu iespējamais 
veselības uzlabojums salīdzinājumā ar riskiem) un II daļa (piemēram, informēta piekrišana).

Administratīvais slogs

Komisija ierosina attiecīgus noteikumus, lai samazinātu birokrātiju. Tomēr stāvokli vēl vairāk 
var uzlabot, pieprasot pētnieka brošūras atjaunināšanu tikai tad, kad tas ir nepieciešams, 
piemēram, kad kļūst pieejama jauna drošuma informācija.

Pacientu grupas

Ja nepieciešams, klīnisko izmēģinājumu plānošanā būtu jāņem vērā to pacientu grupu 
dažādība, kuru ārstēšanai pētāmās zāles ir paredzētas. Attiecīgi būtu jānosaka drošuma 
aspekti, kas raksturīgi dažādām dzimuma vai vecuma grupām, un tie jāiekļauj drošuma 
ziņojumā.
Novērtējumā ir svarīgi ņemt vērā vismaz viena pacienta viedokli, un būtu vēlams, lai šīs 
pacients pārstāvētu tās slimības pacientu organizāciju, kuras ārstēšanai pētāmās zāles ir 
paredzētas.

Pārredzamība

Datiem un informācijai par klīniskajiem izmēģinājumiem vajadzētu būt pieejamai ES 
datubāzē atbilstoši precīziem un labi izstrādātiem konfidencialitātes noteikumiem. Ir jāatrod 
arī risinājumi, lai palielinātu klīnisko izmēģinājumu rezultātu pārredzamību. ES datubāzes 
lietotāja saskarnei vajadzētu būt visās ES oficiālajās valodās, tomēr protokolu un citas 
saistītās informāciju tulkošana būtu nesamērīgs uzdevums gan nozīmības, gan izmaksu un 
reālās īstenošanas aspektā.

Kaitējuma kompensēšana

Būtu jākonkretizē, kā apdrošināšanas sistēmu vietā izmantojami valstu atlīdzināšanas 
mehānismi, lai nepieļautu, ka dažādās dalībvalstīs atlīdzība par kaitējumu atšķiras.
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GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pārklājas ar tekstu 12. apsvērumā, kurā jau precīzi paskaidrots, ko nebūtu piemēroti vērtēt 
dalībvalstu sadarbībā.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Dažas ārstēšanas iespējas vīriešiem un sievietēm nav vienlīdz iedarbīgas un drošas. Pētījumi 
rāda, ka kardiovaskulāro slimību pētniecībā nepietiekami tiek iekļautas sievietes, un tādēļ 
vairāku zāļu drošuma un iedarbības novērtējums galvenokārt attiecas uz vīriešiem. Tāpēc 
klīnisko izmēģinājumu atbilstības novērtējumos būtu pienācīgi jāņem vērā iespējamās 
atšķirības.

Grozījums Nr. 4
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.

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

Or. en

Pamatojums

Teksts grozīts sakarā ar 6. apsvēruma pēdējās rindkopas svītrošanu, nodrošinot konsekvenci.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Visi klīniskā izmēģinājuma 
pieteikuma ētiskie aspekti dalībvalstīm 
būtu jānovērtē, pirms tās paziņo lēmumu 
par šo klīnisko izmēģinājumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
2. pants – 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 jebkādā klīniska izmēģinājuma 
aspektā, kas varētu būtiski ietekmēt pētāmo 
personu drošību vai tiesības vai klīniskajā 
izmēģinājumā iegūto datu ticamību un 
noturību;

Or. en

Pamatojums

Definīciju sadaļā nav svarīgi minēt laiku, kad veikti būtiski grozījumi klīniskajā 
izmēģinājumā. Visi attiecīgie noteikumi iekļauti 8., 14., 19., 20. un 23. pantā.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. 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 iesniegšanas kārtība attiecas gan uz starptautiskiem, gan vienā valstī 
veicamiem klīniskiem izmēģinājumiem.
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Grozījums Nr. 8
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 (piemēram, parauga lielums un 
tā izvēles nejaušība, tostarp pētāmās 
iedzīvotāju grupas, salīdzinājuma zāles un 
mērķparametri);

Or. en

Pamatojums

Dažas ārstēšanas iespējas vīriešiem un sievietēm nav vienlīdz iedarbīgas un drošas. Klīnisko 
izmēģinājumu plānošanā būtu jāņem vērā to pacientu grupu dažādība, kuru ārstēšanai 
pētāmās zāles ir paredzētas, proti, dažādas dzimumu vai vecumu grupas. Tas būtu jānovērtē 
klīniskā izmēģinājuma atļaujas piešķiršanas procesā.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad novērtējuma došanas diena pagājusi, 
attiecīgās dalībvalstis no sponsora papildu 
paskaidrojumus neprasa.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību, iekļauts 8. panta 5. punktā svītrotais teksts. Atsauce uz 
novērtējuma došanas dienu 8. pantā šķiet nesaprotama, tāpēc labāk iederas šajā pantā.

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minēto pieprasījumu un papildu 
paskaidrojumus iesniedz ar ES portāla 
starpniecību.

Pieprasījumu pēc papildu 
paskaidrojumiem un šos papildu 
paskaidrojumus iesniedz ar ES portāla 
starpniecību.

Or. en

Pamatojums

Teksts precizēts atbilstoši 6. panta 6. punkta piektajai daļai.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants

Ētisko aspektu novērtēšana

Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstoši 6. un 
7. pantam sagatavotajā novērtējuma 
ziņojumā tiek novērtēti visi attiecīgie 
ētiskie aspekti.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka klīniskā izmēģinājuma atļaujas saņemšanai nepieciešamajā novērtējumā 
iekļaujams arī ētisko aspektu novērtējums. Regulas 6. un 7. pantā minētajos termiņos iekļauta 
arī ētisko aspektu pārbaude, tāpēc līdzko lēmums ir paziņots atbilstoši 8. pantam, klīnisko 
izmēģinājumu var sākt.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad novērtējuma došanas diena 
pagājusi, attiecīgās dalībvalstis no 
sponsora papildu paskaidrojumus 

svītrots
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neprasa.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad teksts pārcelts uz 6. panta 6. punktu.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
8. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Pēc paziņošanas datuma nekāds 
papildu novērtējums vai lēmums neliedz 
sponsoram sākt klīnisko izmēģinājumu, 
izņemot gadījumus, ja attiecīgā dalībvalsts 
atļauju atteikusi.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka sponsors var sākt klīnisko izmēģinājumu tūlīt pēc tam, kad saņemts viens 
attiecīgās dalībvalsts lēmums.

Grozījums Nr. 14
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 vismaz 
vienas tādas personas viedoklis, kuras 
galveno interešu lauks nav zinātne. Tiek 
ņemts vērā vismaz viena pacienta 
viedoklis. Ja iespējams, šis pacients 
pārstāv pacientu organizāciju tās slimības 
jomā, kuras ārstēšanai pētāmās zāles ir 
paredzētas.

Or. en
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Pamatojums

Būtu lietderīgi ņemt vērā atbilstošu pacientu viedokli. Ideālā gadījumā pacientam vajadzētu 
pārstāvēt tās slimības pacientu organizāciju, kuras ārstēšanai pētāmās zāles ir paredzētas.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo pieteikumu var iesniegt tikai pēc 
datuma, kad paziņots sākotnējais lēmums
par atļauju.

Šo pieteikumu var iesniegt tikai pēc 
datuma, kad visas attiecīgās dalībvalstis 
paziņojušas sākotnējo lēmumu par atļauju.

Or. en

Pamatojums

Tiks norādīts tikai viens datums, kurā paziņos sākotnējo lēmumu par atļauju, jo katra 
attiecīgā dalībvalsts tos paziņo atsevišķi. Lēmumus visdrīzāk paziņos gandrīz vienlaicīgi vai 
ar tikai dažu dienu starpību. Ņemot vērā īsos termiņus sākotnējās atļaujas piešķiršanai, ir 
vēlams saglabāt procesu vienkāršu, skaidru un precīzu un nesākt pievienot jaunas dalībvalstis 
pirms sākotnējā procedūra ir slēgta.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
14. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja attiecībā uz šo klīnisko 
izmēģinājumu nav pabeigta III nodaļā 
minētā procedūra, sponsors šim pantam 
atbilstošu pieteikumu neiesniedz.

11. Ja attiecībā uz šo klīnisko 
izmēģinājumu un aspektu, uz kuru 
attiecas novērtējuma ziņojuma I daļa, nav 
pabeigta III nodaļā minētā procedūra, 
sponsors šim pantam atbilstošu pieteikumu 
neiesniedz.

Or. en

Pamatojums

II daļas novērtēšana ir valstu ziņā, tāpēc attiecīgajā brīdī notiekoša būtisku grozījumu 
procedūra attiecībā uz II daļu nedrīkstētu kavēt pieteikuma iesniegšanu jaunas dalībvalsts 
pievienošanai. 
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Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja klīniskā izmēģinājumā, par kuru 
atbildīgs sponsors, tiek novērotas 
varbūtējas neparedzētas nopietnas pētāmo 
zāļu blaknes, sponsors visu informāciju par 
minētajām blaknēm III pielikuma 2.4. un 
2.5. punktā paredzētajos termiņos 
elektroniski nosūta 36. pantā minētajai 
elektroniskajai datubāzei.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, kurš nosūta informāciju par varbūtējām neparedzētām nopietnām pētāmo zāļu 
blaknēm. Principā par šo blakņu paziņošanu vienmēr atbildīgs sponsors. Tomēr, ja tiek 
izmantots formulējums „ar sponsoru saistītā”, tad pastāv risks, ka ziņošanas pienākums 
jāuzņemas tirdzniecības atļaujas turētājam, un tādējādi var rasties ziņošanas pienākuma 
dublēšanās.
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Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot šo tekstu ar tiesību aktiem farmakovigilances jomā, kur minētas 
nopietnas, nevis bīstamas blaknes.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja sponsors nevar tieši nosūtīt ziņojumu 
36. pantā minētajai elektroniskajai 
datubāzei, tas var nosūtīt ziņojumu 
dalībvalstij, kurā varbūtējā neparedzētā 
nopietnā blakne ir novērota. Šī dalībvalsts 
par minēto varbūtējo neparedzēto nopietno 
blakni ziņo saskaņā ar 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Nav svarīgi, kāpēc sponsors nevar tieši nosūtīt ziņojumu par varbūtējām neparedzētām 
nopietnām pētāmo zāļu blaknēm. Lai nodrošinātu, ka par tām vienmēr tiek paziņots, 
neatkarīgi no iemesla vienmēr vajadzētu būt iespējai ziņot ar dalībvalsts starpniecību. 

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Attiecībā uz neatļautām pētāmām zālēm, 
kas nav placebo, un atļautām pētāmām 
zālēm, ko saskaņā ar protokolu neizmanto 
atbilstoši tirdzniecības atļaujas 
noteikumiem, sponsors par katru tā 
sponsorētos vienā vai vairākos klīniskajos
izmēģinājumos izmantoto pētāmo zāļu 
drošumu reizi gadā elektroniski iesniedz 
Aģentūrai ziņojumu. Attiecīgā gadījumā 
šajā ziņojumā skaidri norāda visus 
drošuma aspektus saistībā ar noteiktu 
dzimuma vai vecuma grupu. 

Or. en

Pamatojums

Ja pētāmās zāles pārbauda vairāk nekā vienā klīniskā izmēģinājumā, vajadzētu būt iespējai 
iesniegt vienu ziņojumu par pētāmo zāļu drošību, lai izvairītos no ziņošanas pienākuma 
dublēšanās un tādējādi samazinātu administratīvo slogu. Turklāt drošuma ziņojumā jāiekļauj 
dati par atšķirībām starp dzimumiem un vecuma grupām attiecībā uz drošumu.

Grozījums Nr. 22
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, tostarp attiecīgā 
gadījumā norāda blaknes attiecībā uz 
noteiktu dzimumu vai vecuma grupu.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgā gadījumā nosaka drošuma aspektus, kas attiecas uz noteiktu dzimumu vai vecuma 
grupu, un pienācīgi paziņo par tiem tirdzniecības atļaujas turētājam. 
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Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
50. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Sponsors vai kompetentā iestāde 
attiecīgā gadījumā informē pētniekus un 
ētikas komitejas par jebkādām svarīgām 
izmaiņām pētāmo zāļu ieguvumu un riska 
profilā, izmantojot periodisku paziņošanu 
par drošuma problēmām, kas ietekmē 
klīniskajā izmēģinājumā iesaistīto 
personu drošību.

Or. en

Pamatojums

Svarīga drošuma informācija, kas maina pētāmo zāļu ieguvumu un riska profilu, būtu 
jāpaziņo arī pētniekiem un ētikas komitejām.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
66. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marķējuma informācijas valodu noteic 
attiecīgā dalībvalsts. Zāles var būt 
marķētas vairākās valodās.

Informāciju uz marķējuma norāda vismaz 
vienā attiecīgās dalībvalsts oficiālajā 
valodā, kas ir arī Savienības oficiālā
valoda. Zāles var būt marķētas vairākās 
valodās.

Or. en

Pamatojums

Informācijai uz marķējuma vajadzētu izmantot tikai ES oficiālās valodas. Ja ir vairāk nekā 
viena oficiālā valoda, attiecīgajai dalībvalstij būtu jāizmanto valoda, ko tā uzskata par 
atbilstīgu klīnisko izmēģinājumu norises vietai.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
78. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a ES datubāzes lietotāja saskarne ir 
pieejama visās Savienības oficiālajās 
valodās. 

Or. en

Pamatojums

ES datubāzes lietotāja saskarnei vajadzētu būt pieejamai visās Savienības oficiālajās valodās. 
Tas tomēr neparedz nekādu pienākumu tulkot klīnisko izmēģinājumu protokolus un citu 
saistītu datubāzē iekļautu informāciju, jo tas radītu ievērojamas izmaksas.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

paredzamo ieguvumu un risku izvērtējums, 
pēc kura klīnisko izmēģinājumu iespējams 
novērtēt saskaņā ar 6. pantu;

paredzamo ieguvumu un risku izvērtējums, 
tostarp attiecībā uz noteiktām pacientu 
grupām, pēc kura klīnisko izmēģinājumu 
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iespējams novērtēt saskaņā ar 6. pantu;

Or. en

Pamatojums

Dažiem ārstēšanas veidiem var būt dažādi rezultāti dažādās pacientu grupās (atšķirības pēc 
dzimuma, vecuma grupas utt.). Tāpēc protokolā jāmin paredzamie ieguvumi un riski 
noteiktām pacientu grupām. 

Grozījums Nr. 28
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 
izslēgšanas kritērijiem; 

ja no šā klīniskā izmēģinājuma ir izslēgti 
noteikta dzimuma vai noteiktu vecuma 
grupu pacienti — paskaidrojums un 
pamatojums par izslēgšanas kritērijiem; 

Or. en

Pamatojums

Dažiem ārstēšanas veidiem var būt dažādi rezultāti dažādās pacientu grupās (atšķirības pēc 
dzimuma, vecuma grupas utt.).

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. punkts – 9. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

apraksts par publicēšanas politiku; apraksts par publicēšanas politiku, precīzi 
norādot visu informāciju, kas var būt 
pieejama nevis no ES datubāzes, bet no 
citiem avotiem;

Or. en

Pamatojums

Ja sponsors citos avotos publicē plašākus rezultātus nekā ES datubāzē vai jebkādu citu 
papildu informāciju, tad pārredzamības nolūkā tas būtu jānorāda publicēšanas politikas 
aprakstā. 
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Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – 1.1. iedaļa – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) pētāmās personas identifikācijas 
numurs / terapijas grupas numurs un 
attiecīgā gadījumā apmeklējuma numurs;

(e) vai nu pētāmās personas identifikācijas 
numurs vai terapijas grupas numurs un 
attiecīgā gadījumā apmeklējuma numurs;

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējā pieredze liecina, ka pašreizējais formulējums nav pietiekami skaidrs, un dažos 
gadījumos pieprasīts gan identifikācijas numurs, gan terapijas grupas numurs. Ierobežotās 
vietas dēļ praksē var būt grūti norādīt abus numurus, tāpēc būtu jāpaskaidro, ka ir pietiekami 
norādīt vienu.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – 1.1. iedaļa – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) lietošanas norādījumi (var dot norādi uz 
tādu lapiņu vai citu skaidrojošu 
dokumentu, kas paredzēts pētāmajai 
personai vai personai, kas ievada vai ordinē 
zāles);

(g) lietošanas norādījumi (var dot norādi uz 
tādu lietošanas instrukciju vai citu 
skaidrojošu dokumentu, kas paredzēts 
pētāmajai personai vai personai, kas ievada 
vai ordinē zāles, vai uz citiem pētnieka 
sniegtiem norādījumiem);

Or. en

Pamatojums

Pētnieki norādījumus personai var sniegt arī mutiski. Tāpēc arī tie jāpiemin tekstā. To var 
izdarīt, uz ārējā iepakojuma pievienojot, piemēram, tekstu „Lūdzu lietot saskaņā ar jūsu 
pētnieka norādījumiem”.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
IV pielikums – 4. punkts – 8. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkuras no 1. 2. un 3. iedaļā sniegtajām 
ziņām var izlaist un aizstāt ar ko citu 
(piemēram, izmantojot centralizētu 
elektroniskas nejaušināšanas sistēmu vai 
centralizētu informācijas sistēmu), ja vien 
tas neapdraud pētāmo personu drošību un 
datu ticamību un noturību. To pamato 
protokolā.

Jebkuras no 1. 2. un 3. iedaļā sniegtajām 
ziņām var izlaist un aizstāt ar ko citu 
(piemēram, izmantojot centralizētu 
elektroniskas nejaušināšanas sistēmu vai 
centralizētu informācijas sistēmu), ja vien 
tas neapdraud pētāmo personu drošību un 
datu ticamību un noturību. To pamato 
protokolā vai atsevišķā dokumentā.

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā klīnisko izmēģinājumu globālais mērogs. Sponsoriem vajadzētu būt iespējai 
izmantot to pašu protokolu visiem klīniskajiem izmēģinājumiem, kas saistīti ar tām pašām 
pētāmajām zālēm, neatkarīgi no izmēģinājumu vietas. Ja šādi pamatojumi jāiekļauj 
protokolā, tad tas būs jāpielāgo arī klīniskajiem izmēģinājumiem, uz kuriem šis izņēmums 
neattiecas, un tas būtu nevajadzīgs administratīvais slogs. 


