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Grozījums Nr. 42
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Helsinku deklarāciju „labjutība” attiecas uz visu tekstu un visiem gadījumiem, 
kad ir minēta pētāmo personu drošība un tiesības.

Grozījums Nr. 43
António Fernando Correia de Campos

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. Klīniska izmēģinājuma 
veikšanai būtu jānosaka prasība saņemt 
iepriekšēju apstiprinājumu no ētikas 
komitejas.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Kent Johansson
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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

Dalībvalstis būtu jāmudina sadarboties, nevis jākavē šāda sadarbība.

Grozījums Nr. 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Tā kā klīniski izmēģinājumi tiek 
veikti gan valsts, gan privātos centros, tie 
ir jāatzīst un jāpieņem uzraudzības, 
atļauju izsniegšanas un novērtēšanas 
pasākumi, kas attiecas uz abiem centru 
veidiem.

Or. es

Grozījums Nr. 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 47
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Steidzamības gadījumā, kā arī tādu 
retu un ļoti retu slimību gadījumā, kuras 
apdraud dzīvību un kurām pieejamas
ierobežotas terapeitiskās iespējas un 
zināšanas, kā arī kuras ir ģeogrāfiski 
izkliedētas visā pasaulē, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina iespēja prioritāri novērtēt un 
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apstiprināt klīnisko izmēģinājumu 
pieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Kent Johansson

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. Lai 
gan dalībvalstu sadarbība būtu jāveicina, 
tai vajadzētu attiekties tikai uz viedokļu 
un labāko prakšu apmaiņu par šiem 
jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Jo vairāk dalībvalstis sadarbojas brīvprātīgi, jo labāk. Sadarbība starp dalībvalstīm ir 
svarīga, tomēr attiecībā uz ētiskiem jautājumiem šāda sadarbība būtu jāierobežo, jo tie pēc 
būtības ir saistīti ar valsts tradīcijām un kompetenci.

Grozījums Nr. 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Tā kā lielāko daļu klīnisko 
izmēģinājumu īsteno, lai novērtētu 
terapijas, kurās iesaistītas lielas pacientu 
populācijas, šajā regulā nevajadzētu 
diskriminēt pacientus, kas cieš no retām 
un ļoti retām slimībām, un, novērtējot
izmēģinājumu, būtu jāintegrē mazas 
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izplatības veselības stāvokļu specifika.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav atspoguļota retu un ļoti retu slimību specifika. Regulā, ko 
paredzēts pieņemt nākotnē, ir jāņem vērā terapeitiskās inovācijas, un tai ir jāatbilst politikas 
virzieniem par retām un ļoti retām slimībām, kuri ir izstrādāti kopš Direktīvas 2001/20/EK 
pieņemšanas.

Grozījums Nr. 50
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Datu subjektam vajadzētu 
nodrošināt iespēju sniegt plašu piekrišanu 
ārstējošajām iestādēm par savu datu 
izmantošanu vēsturiskiem, statistiskiem 
vai zinātniskās pētniecības mērķiem, kā 
arī atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā.

Or. en

Pamatojums

Ārsti vienmēr ir ieguvuši jaunas zināšanas no savu iepriekšējo pacientu datiem. Mūsdienās ir 
attiecīgi jāsaņem ikviena pacienta piekrišana attiecībā uz viņa datu izmantošanu 
pētnieciskiem nolūkiem. Tomēr papildus tiesībām nesniegt piekrišanu, pacientiem vajadzētu 
arī būt tiesībām, ja viņi vēlas, savai ārstējošajai iestādei sniegt „plašu” piekrišanu, lai datus 
varētu izmantot jebkāda veida turpmākiem pētījumiem (ja vien pacienti neatsauc savu 
sākotnējo piekrišanu). Tādējādi pacientiem būtu tiesības „ziedot” savus datus pētnieciskiem 
nolūkiem.

Grozījums Nr. 51
Jens Rohde

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

(25a) Datu subjektam vajadzētu
nodrošināt iespēju sniegt plašu piekrišanu 
ārstējošajām iestādēm, lai datus varētu 
izmantot vēsturiskiem, statistiskiem vai 
zinātniskās pētniecības mērķiem, kā arī 
atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(26) Lai sponsors varētu novērtēt visu 
iespējami būtisko drošuma informāciju, 
pētniekam būtu elektroniskā datubāzē 
jādokumentē un jāreģistrē visi nopietnie 
nevēlamie notikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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 

(52) Šādā datubāzē būtu jāietver visa 
būtiskā informācija, kas attiecas uz 
klīnisko izmēģinājumu, un tai būtu 
jānodrošina iespēja publiski izplatīt 
objektīvu informāciju, lai atbalstītu 
pētījumus Eiropā un palielinātu 
zināšanas sabiedrības veselības jomā. Šai 
datubāzei nevajadzētu kavēt Eiropas 
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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.

nozaru inovācijas vai konkurētspēju. Tajā 
nebūtu jāapkopo pētāmo personu —
izmēģinājuma dalībnieku — personas dati
un tai nevajadzētu kavēt komerciālu 
interešu, tostarp intelektuālā īpašuma, 
aizsardzību, kā noteikts Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 4. pantā. Datubāzē esošajai 
informācijai būtu jābūt publiski pieejamai, 
ja vien nav konkrētu iemeslu, kādēļ 
konkrētā informācija nebūtu jāpublicē, lai 
aizsargātu personas tiesības uz privāto 
dzīvi un tiesības uz savu personas datu 
aizsardzību, kas atzītas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā, vai 
komercnoslēpumus, kā noteikts Regulas 
(EK) Nr. 1049/2001 4. pantā.

Or. en

Pamatojums

Datubāzei vajadzētu nodrošināt uzticamas informācijas publisku izplatīšanu par jaunākajiem 
sasniegumiem medicīniskajos pētījumos, vienmēr ņemot vērā konkurētspējas obligātos 
nosacījumus farmācijas nozarē, kas finansē aptuveni 60 % no Eiropas klīniskajiem 
izmēģinājumiem. Publiskošanā būtu jāaizsargā personas dati un komercnoslēpumi, lai 
izvairītos no to pacientu stigmatizācijas, kuri piedalās klīniskā izmēģinājumā, un lai izvairītos 
no negodīgas konkurences veicināšanas, kas apdraudētu Eiropas zāļu pētījumu 
konkurētspēju.

Grozījums Nr. 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Regulas priekšlikums
52.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52a) Komercnoslēpumi būtu jānosaka un 
jāaizsargā, lai izvairītos no kaitējuma 
nodarīšanas pacientu interesēm un/vai 
sponsoru konkurētspējas pozīcijai.

Or. en
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Pamatojums

Informācijas publiskošanā būtu jāaizsargā personas dati un komercnoslēpumi, lai izvairītos 
no to pacientu stigmatizācijas, kuri piedalās klīniskā izmēģinājumā, un lai izvairītos no 
negodīgas konkurences veicināšanas, kas apdraudētu Eiropas zāļu pētījumu konkurētspēju.

Grozījums Nr. 55
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Definīcijas „klīnisks izmēģinājums” un „maziejaukšanās klīnisks izmēģinājums” ir pretējas 
viena otrai (sk. 2. punkta 2. un 3. apakšpunktu salīdzinājumā ar 3. punkta 2. un 
3. apakšpunktu). Tāpēc „maziejaukšanās klīnisku izmēģinājumu” nedrīkst ierosināt kā 
„klīniska izmēģinājuma” apakškategoriju, kā paredzēts tekstā. Tā vietā tās ir papildinošas 
definīcijas. Juridiskās skaidrības labad tās būtu skaidri jānošķir.

Grozījums Nr. 56
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pētāmās zāles ir atļautas; a) pētāmās zāles ir bijušas atļautas jau 
vismaz desmit gadus;

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos (retas slimības un vēža ārstēšana) tirdzniecības atļaujas tiek piešķirtas, kad 
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nav pieejamas pietiekamas liecības par iedarbību un drošumu, tādēļ ir jāveic pēciedarbīguma 
un pēcdrošuma izmēģinājumi, lai pabeigtu novērtējumu. Šādi izmēģinājumi nedrīkst ietilpt 
„maziejaukšanās klīnisku izmēģinājumu” definīcijā, bet tiem tomēr vajadzētu būt regulas 
darbības jomā.

Grozījums Nr. 57
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pētāmās zāles nav produkti, kam 
piemēro papildu uzraudzību, ko atzīmē ar 
melnu simbolu;

Or. en

Pamatojums

Zāles, kas apzīmētas ar melnu simbolu un kas ietvertas Direktīvas 2012/0025(COD) attiecībā 
uz farmakovigilanci darbības jomā, nedrīkst ietilpt pētāmo zāļu definīcijā, kuras var izmantot 
maziejaukšanās klīniskā izmēģinājumā, jo šādām zālēm joprojām veic stingru uzraudzību to 
radītā riska dēļ.

Grozījums Nr. 58
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Maziejaukšanās klīniskajos izmēģinājumos zāles izmanto saskaņā ar tirdzniecības atļaujas 
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noteikumiem. Formulējums „vai arī to izmantošana visās attiecīgajās dalībvalstīs ir 
standartterapija” ļauj veikt maziejaukšanās klīniskos izmēģinājumus, lai izpētītu zāļu 
marķējumā neparedzētus lietojumus dalībvalstīs, kurās šādi lietojumi nav atļauti. Tas notiek 
uz to noteikumu rēķina, kuri attiecas uz obligāto kompensāciju par kaitējumiem, kas ir jāsedz 
sponsoram.

Grozījums Nr. 59
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 60
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4) “beziejaukšanās pētījums” — klīnisks 
pētījums, kurā pacients jau saņem 
ārstēšanu pirms ir iekļauts pētījumā, tādēļ 
lēmums par pacienta norīkošanu uz 
konkrētu terapeitisku stratēģiju netiek 
pieņemts iepriekš ar izmēģinājuma 
protokolu, bet gan ir daļa no pašreizējās 
prakses, lai zāļu izrakstīšana būtu skaidri 
nodalīta no lēmuma pacientu iekļaut 
pētījumā;

Or. en
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Pamatojums

Ir atkārtoti jāievieš daļa formulējuma no definīcijas iepriekšējā Direktīvā 2001/20/EK, lai 
paskaidrotu regulas darbības jomu.

Grozījums Nr. 61
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4) “beziejaukšanās pētījums” — klīnisks 
pētījums, kas nav klīnisks izmēģinājums, 
un maziejaukšanās klīnisks 
izmēģinājumus, kā attiecīgi definēts 
2. panta 2. un 3. punktā;

Or. en

Pamatojums

Juridiskās skaidrības labad tiek precizēts, ka šajā kategorijā neietilpst beziejaukšanās 
klīniskie izmēģinājumi. Tā kā „klīniska izmēģinājuma” definīcija neietver „maziejaukšanās 
klīnisku izmēģinājumu”, ir skaidri jānorāda maziejaukšanās klīnisku izmēģinājumu 
izslēgšana no jēdziena „beziejaukšanās pētījums”. Visam būtu jāatbilst vienkāršam 
principam, ka „novērojumi” ietilpst kategorijā „pētījums” un „iejaukšanās” — kategorijā 
„izmēģinājums”.

Grozījums Nr. 62
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6) “pašlaik vislabākie pārbaudītie 
iejaukšanās veidi” — ārstēšanas režīms, 
ko parasti izmanto slimības vai traucējumu 
ārstēšanā, profilaksē vai diagnosticēšanā 
saskaņā ar pašreizējiem ticamiem 
zinātniskiem datiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 63
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6) “pašlaik vislabākie pārbaudītie 
iejaukšanās veidi” — ārstēšanas režīms, 
ko izmanto slimības vai traucējumu 
ārstēšanā, profilaksē vai diagnosticēšanā 
saskaņā ar pašreizējiem ticamiem 
zinātniskiem datiem;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 64
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a) “ētikas komiteja” — neatkarīga 
dalībvalsts struktūra, kas ietver veselības 
aprūpes profesionāļus, neprofesionāļus 
un vismaz vienu atbilstīgi pieredzējušu un 
zinošu pacientu vai pacienta pārstāvi, lai 
pārbaudītu klīniskā izmēģinājuma 
zinātniskos, medicīniskos un ētiskos 
aspektus, un kas ir atbildīga par pētāmo 
personu tiesību, drošuma un labjutības 
aizsardzību un šīs aizsardzības publisku 
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apliecināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 65
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2001/20/EK paredzētās definīcijas atkārtota ieviešana.

Grozījums Nr. 66
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

15) “pētāmā persona” — persona, kas kā 
pētāmo zāļu saņēmējs vai kā 
kontrolpersona pēc savas izvēles un 
brīvprātīgi piedalās klīniskā izmēģinājumā;

Or. en

Grozījums Nr. 67
António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 68
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 28.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28a) “blaknes” — visas nevēlamās un 
neparedzētās reakcijas uz pētāmām zālēm, 
kuras saistītas ar jebkādu lietoto devu;

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējā Direktīvā 2001/20/EK paredzētās definīcijas atkārtota ieviešana.

Grozījums Nr. 69
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ir aizsargātas pētāmo personu tiesības 
uz fizisku un garīgu neaizskaramību, 
privātumu un ar šo personu saistītu datu 
aizsardzību saskaņā ar piemērojamiem 
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Savienības tiesību aktiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 70
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskā izmēģinājuma ētiskās 
pieņemamības novērtējums ir pozitīvs;

Or. en

Grozījums Nr. 71
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskajā izmēģinājumā iegūtie dati būs 
ticami un noturīgi.

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ētikas principiem, kā arī lai pēc iespējas vairāk mazinātu to pētāmo personu 
skaitu, kurām veic iejaukšanās, klīniskais izmēģinājums var būt pamatots tikai tad, ja tas 
nodrošinās kvalitatīvus un būtiskus datus.

Grozījums Nr. 72
Maria Da Graça Carvalho

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

Salīdzinošus klīniskos izmēģinājumus ar 
jaunām zālēm drīkst īstenot, izmantojot 
pašlaik vislabākos pārbaudītos 
iejaukšanās veidus.

Or. en

Grozījums Nr. 73
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Ētikas komiteju uzdevums un 

pamatnostādnes
1. Dalībvalstu kompetentā iestāde drīkst 
izsniegt atļauju klīniska izmēģinājuma 
veikšanai vienīgi tad, ja to apstiprina 
attiecīgā ētikas komiteja, un vienīgi pēc 
šāda apstiprinājuma saņemšanas.
2. Komisija gada laikā izstrādā 
pamatnostādnes dalībvalstīm par ētikas 
komitejām, lai racionalizētu procedūras 
un atvieglotu izmēģinājumu veikšanu 
vairākās dalībvalstīs, neapdraudot pētāmo 
personu drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 74
António Fernando Correia de Campos

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

Vienu no attiecīgajām dalībvalstīm 
sponsors ierosina par ziņotāju dalībvalsti.

Sešu dienu laikā pēc pieteikuma 
dokumentācijas iesniegšanas, dalībvalstis 
kopīgi ieceļ ziņotāju dalībvalsti.

Or. en

Pamatojums

The proposal makes it possible for sponsors to "cherry pick" the reporting MS, avoiding 
countries with a more critical stance, or favouring those with overburdened capacity due to 
heavy submission of files. This is aggravated by a tacit approval if assessment timelines are 
not met. MS already use cooperation platforms such as the Clinical Trials Facilitation Group 
to agree on common principles and criteria for the harmonisation of clinical trial assessment 
decisions and administrative processes. Such an established platform, may assist MS to agree 
on common selection criteria to be applied by the MSs concerned to choose the reporting MS.

Grozījums Nr. 75
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 76
Kent Johansson

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

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

Ja par ziņotāju ierosinātā dalībvalsts 
nevēlas būt par ziņotāju dalībvalsti vai ja 
cita attiecīgā dalībvalsts vēlas būt ziņotāja 
dalībvalsts, ziņotāju dalībvalsti ieceļ ar 
kopīgu lēmumu, kuru pieņem ierosinātā 
ziņotāja dalībvalsts un iesaistītās
dalībvalstis, balsojot ES portālā. Ziņotāju 
dalībvalsti ieceļ četru dienu laikā. Ja 
neviena no alternatīvajām ziņotājām
dalībvalstīm nesaņem konkrēto balsu 
vairākumu vai ja izmēģinājumā ir 
iesaistīta tikai viena dalībvalsts, par 
ziņotāju dalībvalsti kļūst ierosinātā ziņotāja 
dalībvalsts.

Or. en

Pamatojums

Regulā būtu jāpaskaidro, ka ziņotāja dalībvalsts tiek iecelta ar kopīgu lēmumu, ko pieņem 
ierosinātā ziņotāja dalībvalsts un iesaistītās dalībvalstis.

Grozījums Nr. 77
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Piecpadsmit dienu laikā no pieteikuma 
dokumentācijas noteikšanas dalībvalsts ar 
ES portāla starpniecību sponsoram paziņo:

Or. en

Pamatojums

Pārlieku īsais termiņš rada risku, ka dalībvalstis nevarēs rūpīgi pārbaudīt novērtējuma 
dokumentu. Piemēram, lai klīnisko izmēģinājumu ietvertu „maziejaukšanās” kategorijā, ir 
vajadzīgs pētījuma protokola detalizēts un rūpīgs novērtējums. Saskaņā ar dalībvalstu gūto 
pieredzi saistībā ar brīvprātīgo saskaņošanas procedūru (VHP), lai apstiprinātu 
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starptautiskus klīniskos izmēģinājumus, ierosinātie termiņi ir pārāk īsi un nenodrošina 
dalībvalstīm elastību.

Grozījums Nr. 78
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) kura no attiecīgajām dalībvalstīm ir 
ziņotāja dalībvalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tas neatbilst Direktīvai 2001/20/EK, proti, saskaņā ar Direktīvas 2001/20/EK 11. apsvērumu 
kompetentajām iestādēm nav atļauts izsniegt „klusējot izteiktu atļauju”, ja ētikas komiteja 
nav balsojusi „par” šo klīnisko izmēģinājumu. Šāda „klusējot izteikta atļauja” apdraudētu 
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pētāmo personu drošumu un tiesības.

Grozījums Nr. 80
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atbilst 5. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 81
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

kuru laikā ar ES portāla starpniecību sniegt 
komentārus vai iesniegt pilnīgu 
pieteikumu. Ziņotāja dalībvalsts nedrīkst 
izmantot ētiskus apsvērumus kā 
pamatojumu, lai pieteikumu uzskatītu par 
nepilnīgu vai par tādu, kas neietilpst šīs 
regulas darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Ētikas komitejām ir svarīgs uzdevums nodrošināt, ka tiek ņemtas vērā dalībvalstu attiecīgās 
tradīcijas un problēmjautājumi. Tomēr ētiskam apsvērumam ziņotājā dalībvalstī nevajadzētu 
ļaut kavēt citām iesaistītajām dalībvalstīm īstenot klīnisku izmēģinājumu.

Grozījums Nr. 82
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 5. panta 1. punkta grozījumu. Pārāk īsi termiņi var nozīmēt, ka dalībvalstis nespēs 
rūpīgi pārbaudīt novērtējuma dokumentu. Piemēram, lai klīnisko izmēģinājumu ietvertu 
„maziejaukšanās” kategorijā, ir vajadzīgs pētījuma protokola detalizēts un rūpīgs 
novērtējums. Saskaņā ar dalībvalstu gūto pieredzi saistībā ar brīvprātīgo saskaņošanas 
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procedūru, lai apstiprinātu starptautiskus klīniskos izmēģinājumus, ierosinātie termiņi ir 
pārāk īsi un nenodrošina dalībvalstīm elastību.

Grozījums Nr. 83
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Novērtējuma ziņojumu iesniedz, 
izmantojot ES portālu, un to publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 84
António Fernando Correia de Campos

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 un 
pieņemamība, ko vērtē pēc pašreizējām 
zinātnes atziņām;

Or. en

Pamatojums

Starptautiski ir noteikts princips, ka klīniskā izmēģinājuma būtiskuma novērtējumu nedrīkst 
nošķirt no tā pieņemamības novērtējuma. Klīniskā izmēģinājuma būtiskuma un pieņemamības 
novērtēšanu veic neatkarīgi no regulatīvo iestāžu zinātniskajiem ieteikumiem.

Grozījums Nr. 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
ticamība un noturība, ko vērtē pēc 
statistiskās pieejas, izmēģinājuma plāna,
metodikas (ņemot vērā arī paraugojuma 
lielumu un nejaušinātību, salīdzinājuma 
zāles un mērķparametrus) un stāvokļa 
dominance, it sevišķi retu slimību 
gadījumā (kas skar ne vairāk kā piecus no 
10 000 cilvēku) un ļoti retu slimību 
gadījumā (kuras atbilst dominances 
slieksnim ne vairāk kā viena skartā 
cilvēka apmērā no 50 000 cilvēku);

Or. en

Pamatojums

Retu slimību gadījumā klīniska izmēģinājuma veikšanas sarežģījumi visbiežāk ir saistīti ar 
mazo skaitu pacientu katrai slimībai un ar viņu ģeogrāfisko izkliedētību.

Grozījums Nr. 86
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– iejaukšanās īpatnības salīdzinājumā ar 
parasto klīnisko praksi;

– iejaukšanās īpatnības salīdzinājumā ar 
pašlaik vislabākajiem pārbaudītajiem 
iejaukšanās veidiem;

Or. en

Pamatojums

Formulējums „pašlaik vislabākie pārbaudītie iejaukšanās veidi” tiek izmantots saskaņā ar 
2. panta 6. punktu un attiecas uz visu tekstu.
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Grozījums Nr. 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dzīvībai bīstama un ciešanas izraisoša 
ietekme, kāda ir konkrētām slimībām, 
piemēram, dažām retām un ļoti retām 
slimībām, kurām ir ierobežotas 
pašreizējās ārstēšanas iespējas;

Or. en

Pamatojums

Retu slimību gadījumā klīniska izmēģinājuma veikšanas sarežģījumi visbiežāk ir saistīti ar 
mazo skaitu pacientu katrai slimībai un ar viņu ģeogrāfisko izkliedētību.

Grozījums Nr. 88
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījumu mērķis ir strukturēt novērtēšanas procesu, lai ziņotāja dalībvalsts sākotnējā 
novērtējumā izstrādātu un visām iesaistītajām dalībvalstīm nosūtītu sākotnējā novērtējuma 
ziņojumu. Kopīgā novērtējuma posmā iesaistītā dalībvalsts sniedz komentārus ziņotājai 
dalībvalstij un citām iesaistītajām dalībvalstīm. Tas samazina novērtējuma centienu 
dublēšanos. Šajā posmā visām iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāredz visi komentāri. Ir 
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ieviesti skaidrāki termiņi, kādos visas dalībvalstis var pieprasīt papildu skaidrojumus un 
risināt tos. Ziņotājai dalībvalstij būtu jāpabeidz ziņojums, ņemot vērā visus saņemtos 
komentārus.

Grozījums Nr. 89
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ziņotāja dalībvalsts novērtējuma ziņojuma 
I daļu kopā ar secinājumu, kas jau ietver 
attiecīgās ētikas komitejas viedokļus,
sponsoram un citām attiecīgajām 
dalībvalstīm iesniedz šādos termiņos:

Or. en

Pamatojums

Termiņi ir jāpielāgo, lai nodrošinātu laiku, kurā attiecīgās iestādes ziņotājā dalībvalstī un 
starp visām iesaistītajām dalībvalstīm varētu veikt pienācīgu novērtējumu, jo tās tiek 
aicinātas sniegt komentārus pirms ziņotāja dalībvalsts savu novērtējumu nosūta sponsoram.

Grozījums Nr. 90
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) attiecībā uz maziejaukšanās klīniskiem 
izmēģinājumiem — 10 dienu laikā no 
validēšanas datuma; kopīgā novērtējuma 
veikšanai un noslēguma ziņojuma 
konsolidēšanai ar iesaistītajām 
dalībvalstīm un ziņotāju dalībvalsti atvēl 
ne mazāk kā 5 dienas;

Or. en
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Pamatojums

Grozījumu mērķis ir strukturēt novērtēšanas procesu, lai ziņotāja dalībvalsts sākotnējā 
novērtējumā izstrādātu un visām iesaistītajām dalībvalstīm nosūtītu sākotnējā novērtējuma 
ziņojumu. Kopīgā novērtējuma posmā iesaistītā dalībvalsts sniedz komentārus ziņotājai 
dalībvalstij un citām iesaistītajām dalībvalstīm. Tas samazina novērtējuma centienu 
dublēšanos. Šajā posmā visām iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāredz visi komentāri. Ir 
ieviesti skaidrāki termiņi, kādos visas dalībvalstis var pieprasīt papildu skaidrojumus un 
risināt tos. Ziņotājai dalībvalstij būtu jāpabeidz ziņojums, ņemot vērā visus saņemtos 
komentārus.

Grozījums Nr. 91
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Termiņi ir jāpielāgo, lai nodrošinātu laiku, kurā attiecīgās iestādes ziņotājā dalībvalstī un 
starp visām iesaistītajām dalībvalstīm varētu veikt pienācīgu novērtējumu, jo tās tiek 
aicinātas sniegt komentārus pirms ziņotāja dalībvalsts savu novērtējumu nosūta sponsoram.

Grozījums Nr. 92
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) attiecībā uz klīniskiem izmēģinājumiem, 
kas nav maziejaukšanās klīniski 
izmēģinājumi — 25 dienu laikā no 
validēšanas datuma; kopīgā novērtējuma 
veikšanai un noslēguma ziņojuma 
konsolidēšanai ar iesaistītajām 
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dalībvalstīm un ziņotāju dalībvalsti atvēl 
ne mazāk kā 10 dienas;

Or. en

Pamatojums

Grozījumu mērķis ir strukturēt novērtēšanas procesu, lai ziņotāja dalībvalsts sākotnējā 
novērtējumā izstrādātu un visām iesaistītajām dalībvalstīm nosūtītu sākotnējā novērtējuma 
ziņojumu. Kopīgā novērtējuma posmā iesaistītā dalībvalsts sniedz komentārus ziņotājai 
dalībvalstij un citām iesaistītajām dalībvalstīm. Tas samazina novērtējuma centienu 
dublēšanos. Šajā posmā visām iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāredz visi komentāri. Ir 
ieviesti skaidrāki termiņi, kādos visas dalībvalstis var pieprasīt papildu skaidrojumus un 
risināt tos. Ziņotājai dalībvalstij būtu jāpabeidz ziņojums, ņemot vērā visus saņemtos 
komentārus.

Grozījums Nr. 93
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 94
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) attiecībā uz klīniskiem izmēģinājumiem 
ar uzlabotas terapijas pētāmām zālēm —
30 dienu laikā no validēšanas datuma;
kopīgā novērtējuma veikšanai un 
noslēguma ziņojuma konsolidēšanai ar 
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iesaistītajām dalībvalstīm un ziņotāju 
dalībvalsti atvēl ne mazāk kā 10 dienas.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu mērķis ir strukturēt novērtēšanas procesu, lai ziņotāja dalībvalsts sākotnējā 
novērtējumā izstrādātu un visām iesaistītajām dalībvalstīm nosūtītu sākotnējā novērtējuma 
ziņojumu. Kopīgā novērtējuma posmā iesaistītā dalībvalsts sniedz komentārus ziņotājai 
dalībvalstij un citām iesaistītajām dalībvalstīm. Tas samazina novērtējuma centienu 
dublēšanos. Šajā posmā visām iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāredz visi komentāri. Ir 
ieviesti skaidrāki termiņi, kādos visas dalībvalstis var pieprasīt papildu skaidrojumus un 
risināt tos. Ziņotājai dalībvalstij būtu jāpabeidz ziņojums, ņemot vērā visus saņemtos 
komentārus.

Grozījums Nr. 95
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 96
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šajā nodaļā novērtējuma došanas datums ir 
diena, kurā novērtējuma ziņojumu iesniedz 
citām attiecīgajām dalībvalstīm, un 
ziņošanas datums ir diena, kad galīgais 
novērtējuma ziņojums tiek iesniegts
sponsoram un citām attiecīgajām 
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dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu mērķis ir strukturēt novērtēšanas procesu, lai ziņotāja dalībvalsts sākotnējā 
novērtējumā izstrādātu un visām iesaistītajām dalībvalstīm nosūtītu sākotnējā novērtējuma 
ziņojumu. Kopīgā novērtējuma posmā iesaistītā dalībvalsts sniedz komentārus ziņotājai 
dalībvalstij un citām iesaistītajām dalībvalstīm. Tas samazina novērtējuma centienu 
dublēšanos. Šajā posmā visām iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāredz visi komentāri. Ir 
ieviesti skaidrāki termiņi, kādos visas dalībvalstis var pieprasīt papildu skaidrojumus un 
risināt tos. Ziņotājai dalībvalstij būtu jāpabeidz ziņojums, ņemot vērā visus saņemtos 
komentārus.

Grozījums Nr. 97
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz novērtējuma došanas dienai 
ziņotāja dalībvalsts izstrādā un nosūta 
iesaistītajām dalībvalstīm sākotnējā 
novērtējuma ziņojumu. Ne vēlāk kā divas 
dienas pirms ziņošanas datuma iesaistītās 
dalībvalstis ziņotājai dalībvalstij un visām 
pārējām iesaistītajām dalībvalstīm var 
darīt zināmus jebkādus pieteikumam 
būtiskus apsvērumus. Ziņotāja dalībvalsts 
minētos apsvērumus pienācīgi ņem vērā, 
pabeidzot novērtējuma ziņojuma 
gatavošanu.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu mērķis ir strukturēt novērtēšanas procesu, lai ziņotāja dalībvalsts sākotnējā 
novērtējumā izstrādātu un visām iesaistītajām dalībvalstīm nosūtītu sākotnējā novērtējuma 
ziņojumu. Kopīgā novērtējuma posmā iesaistītā dalībvalsts sniedz komentārus ziņotājai 
dalībvalstij un citām iesaistītajām dalībvalstīm. Tas samazina novērtējuma centienu
dublēšanos. Šajā posmā visām iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāredz visi komentāri. Ir 
ieviesti skaidrāki termiņi, kādos visas dalībvalstis var pieprasīt papildu skaidrojumus un 
risināt tos. Ziņotājai dalībvalstij būtu jāpabeidz ziņojums, ņemot vērā visus saņemtos 
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komentārus.

Grozījums Nr. 98
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz novērtējuma došanas dienai visas 
iesaistītās dalībvalstis ziņotājai dalībvalstij 
var darīt zināmus jebkādus pieteikumam 
būtiskus apsvērumus. Ziņotāja dalībvalsts 
minētos apsvērumus pienācīgi ņem vērā un 
dokumentē tos novērtējuma ziņojumā. Ja 
ziņotājas dalībvalsts novērtējuma 
ziņojums atšķiras no iesaistīto dalībvalstu 
apsvērumiem, novērtējuma ziņojumā 
norāda šādu atšķirību iemeslus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā novērtējuma ziņojuma I daļa attiecas uz būtiskiem ētikas aspektiem, kas saskaņā ar 6. 
un 12. apsvērumu ir jāreglamentē pašām iesaistītajām dalībvalstīm, novērtējuma ziņojuma 
I daļā ieteicamāks būtu visu iesaistīto dalībvalstu vienprātīgs lēmums. Ja ziņotāja dalībvalsts 
savā novērtējumā pauž atšķirīgu viedokli no iesaistīto dalībvalstu apsvērumiem, būtu 
jānorāda šādu atšķirību iemesli.

Grozījums Nr. 99
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Šā noteikuma mērķis ir nepieciešamības gadījumā ļaut saņemt ekspertu ieguldījumu 
novērtēšanas procesā visās izmēģinājumu kategorijās, kā bija noteikts Klīnisko izmēģinājumu 
direktīvas 9. pantā.

Grozījums Nr. 100
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ziņotāja dalībvalsts un tikai ziņotāja 
dalībvalsts laikā starp validēšanas datumu 
un ziņojuma iesniegšanas datumu no 
sponsora var prasīt papildu 
paskaidrojumus, ņemot vērā 5. punktā 
minētos apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu mērķis ir strukturēt novērtēšanas procesu, lai ziņotāja dalībvalsts sākotnējā 
novērtējumā izstrādātu un visām iesaistītajām dalībvalstīm nosūtītu sākotnējā novērtējuma 
ziņojumu. Kopīgā novērtējuma posmā iesaistītā dalībvalsts sniedz komentārus ziņotājai 
dalībvalstij un citām iesaistītajām dalībvalstīm. Tas samazina novērtējuma centienu 
dublēšanos. Šajā posmā visām iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāredz visi komentāri. Ir 
ieviesti skaidrāki termiņi, kādos visas dalībvalstis var pieprasīt papildu skaidrojumus un 
risināt tos. Ziņotājai dalībvalstij būtu jāpabeidz ziņojums, ņemot vērā visus saņemtos 
komentārus.

Grozījums Nr. 101
Sajjad Karim

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījumu mērķis ir strukturēt novērtēšanas procesu, lai ziņotāja dalībvalsts sākotnējā 
novērtējumā izstrādātu un visām iesaistītajām dalībvalstīm nosūtītu sākotnējā novērtējuma 
ziņojumu. Kopīgā novērtējuma posmā iesaistītā dalībvalsts sniedz komentārus ziņotājai 
dalībvalstij un citām iesaistītajām dalībvalstīm. Tas samazina novērtējuma centienu 
dublēšanos. Šajā posmā visām iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāredz visi komentāri. Ir 
ieviesti skaidrāki termiņi, kādos visas dalībvalstis var pieprasīt papildu skaidrojumus un 
risināt tos. Ziņotājai dalībvalstij būtu jāpabeidz ziņojums, ņemot vērā visus saņemtos 
komentārus.

Grozījums Nr. 102
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kad saņemti minētie papildu 
paskaidrojumi, iesaistītās dalībvalstis 
jebkādus apsvērumus ziņotājai dalībvalstij 
paziņo ne vēlāk kā 2 dienas pirms
ziņošanas datuma. Ziņotāja dalībvalsts 
šos apsvērumus ņems vērā, pabeidzot 
novērtējuma ziņojumu. Kopīgā 
novērtējuma veikšanai un papildu 
paskaidrojumu konsolidēšanai ar 
iesaistītajām dalībvalstīm un ziņotāju 
dalībvalsti atvēl ne mazāk kā 5 dienas 
maziejaukšanās izmēģinājumu gadījumā 
un ne mazāk kā 10 dienas citu 
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izmēģinājumu gadījumā, kas nav 
maziejaukšanās klīniskie izmēģinājumi.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu mērķis ir strukturēt novērtēšanas procesu, lai ziņotāja dalībvalsts sākotnējā 
novērtējumā izstrādātu un visām iesaistītajām dalībvalstīm nosūtītu sākotnējā novērtējuma 
ziņojumu. Kopīgā novērtējuma posmā iesaistītā dalībvalsts sniedz komentārus ziņotājai 
dalībvalstij un citām iesaistītajām dalībvalstīm. Tas samazina novērtējuma centienu 
dublēšanos. Šajā posmā visām iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāredz visi komentāri. Ir 
ieviesti skaidrāki termiņi, kādos visas dalībvalstis var pieprasīt papildu skaidrojumus un 
risināt tos. Ziņotājai dalībvalstij būtu jāpabeidz ziņojums, ņemot vērā visus saņemtos 
komentārus.

Grozījums Nr. 103
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Sponsors pēc savas iniciatīvas, bet tikai 
pienācīgi pamatotu iemeslu dēļ un tikai 
laikā no validēšanas datuma līdz 
novērtējuma došanas datumam var mainīt 
pieteikuma saturu. Tādā gadījumā atkarībā 
no tā, cik lielā mērā pieteikuma saturs 
mainīts, ziņotāja dalībvalsts 4. punktā 
minēto laiku var pagarināt, bet ne vairāk kā 
par 60 dienām.

7. Sponsors pēc savas iniciatīvas, bet tikai 
pienācīgi pamatotu iemeslu dēļ un tikai 
laikā no validēšanas datuma līdz ziņojuma 
iesniegšanas datumam var mainīt 
pieteikuma saturu. Tādā gadījumā atkarībā 
no tā, cik lielā mērā pieteikuma saturs 
mainīts, ziņotāja dalībvalsts 4. punktā 
minēto laiku var pagarināt, bet ne vairāk kā 
par 60 dienām.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu mērķis ir strukturēt novērtēšanas procesu, lai ziņotāja dalībvalsts sākotnējā 
novērtējumā izstrādātu un visām iesaistītajām dalībvalstīm nosūtītu sākotnējā novērtējuma 
ziņojumu. Kopīgā novērtējuma posmā iesaistītā dalībvalsts sniedz komentārus ziņotājai 
dalībvalstij un citām iesaistītajām dalībvalstīm. Tas samazina novērtējuma centienu 
dublēšanos. Šajā posmā visām iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāredz visi komentāri. Ir 
ieviesti skaidrāki termiņi, kādos visas dalībvalstis var pieprasīt papildu skaidrojumus un 
risināt tos. Ziņotājai dalībvalstij būtu jāpabeidz ziņojums, ņemot vērā visus saņemtos 
komentārus.
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Grozījums Nr. 104
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbilstība V nodaļas prasībām attiecībā 
uz informētu piekrišanu;

a) atbilstība V nodaļas prasībām attiecībā 
uz pētāmo personu aizsardzību un 
informētu piekrišanu;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 6. un 12. apsvērumu ētiskie aspekti ir jāreglamentē iesaistītajām dalībvalstīm. Ja 
ētisko novērtējumu attiecina tikai uz informētas piekrišanas procedūras pārbaudi, tas 
apdraud dalībvalstu subsidiaritāti un kavē pētāmo personu aizsardzību.

Grozījums Nr. 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) atbilstība tiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem, kas attiecas uz ētiku;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav pilnīgi skaidri noteikts ētikas komiteju uzdevums. Ir skaidri 
jānorāda, ka novērtējums, kas vajadzīgs, lai atļautu veikt klīnisku izmēģinājumu, ietver arī 
ētiskus aspektus.

Grozījums Nr. 106
António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra attiecīgā dalībvalsts savu 
novērtējumu pabeidz desmit dienu laikā no 
validēšanas datuma. Papildu 
paskaidrojumus no sponsora par 1. punktā 
minētajiem aspektiem tā var pieprasīt tikai 
minētajā laikā, norādot pamatojumu.

2. Katra attiecīgā dalībvalsts savu 
novērtējumu pabeidz divdesmit dienu laikā 
no validēšanas datuma. Papildu 
paskaidrojumus no sponsora par 1. punktā 
minētajiem aspektiem tā var pieprasīt tikai 
minētajā laikā, norādot pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Garāki termiņi ir vajadzīgi, lai iesaistītās dalībvalstis, tostarp to ētikas komitejas, varētu veikt 
pienācīgu novērtējumu. Turklāt, ja iesaistītās dalībvalstis savu atzinumu par atļaujas 
saņemšanas pieteikuma II daļu nesniedz laikus, būtiskāka nozīme ir novērtējuma I daļai (ko 
veikusi ziņotāja dalībvalsts), izņemot iesaistītās dalībvalsts iespēju neatļaut klīnisko 
izmēģinājumu savā teritorijā, pamatojoties uz II daļas analīzi (neņemot vērā svarīgus ētiskos 
aspektus).

Grozījums Nr. 107
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņošana notiek ar vienu vienotu 
lēmumu desmit dienu laikā no novērtējuma 
došanas datuma vai 7. pantā minētās 
novērtēšanas pēdējā dienā atkarībā no tā, 
kurš datums ir vēlāk.

Paziņošana notiek ar vienu vienotu 
lēmumu, kas jau ietver attiecīgās ētikas 
komitejas viedokļus, desmit dienu laikā no 
novērtējuma došanas datuma vai 7. pantā 
minētās novērtēšanas pēdējā dienā atkarībā 
no tā, kurš datums ir vēlāk.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Kent Johansson
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja attiecīgā dalībvalsts, pamatodamās uz 
otrās daļas a) punktu, secinājumam 
nepiekrīt, tā šo nepiekrišanu, sniedzot arī 
sīki izstrādātu, uz zinātniskiem un 
sociālekonomiskiem argumentiem balstītu 
pamatojumu un tā kopsavilkumu, ar ES 
portāla starpniecību paziņo Komisijai, 
visām dalībvalstīm un sponsoram.

Ja attiecīgā dalībvalsts, pamatodamās uz 
otrās daļas a) punktu, secinājumam 
nepiekrīt, tā šo nepiekrišanu, sniedzot arī 
sīki izstrādātu, uz zinātniskiem un 
sociālekonomiskiem argumentiem balstītu 
pamatojumu un tā kopsavilkumu, ar ES 
portāla starpniecību paziņo Komisijai, 
visām dalībvalstīm un sponsoram. 
Iesaistītā dalībvalsts nedrīkst izmantot 
ētiskus apsvērumus kā pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Ētikas komitejām ir svarīgs uzdevums nodrošināt, ka tiek ņemtas vērā dalībvalstu attiecīgās 
tradīcijas un problēmjautājumi. Tomēr ētiskam apsvērumam vienā dalībvalstī nevajadzētu 
ļaut kavēt citām iesaistītajām dalībvalstīm īstenot klīnisku izmēģinājumu.

Grozījums Nr. 109
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja 1. punktā minētajā laikā attiecīgā 
dalībvalsts savu lēmumu par pieteikumu uz 
klīniskā izmēģinājuma atļauju sponsoram 
nav paziņojusi, par attiecīgās dalībvalsts 
lēmumu šajā jautājumā uzskata 
novērtējuma ziņojuma I daļā ietverto 
secinājumu.

4. Ja 1. punktā minētajā laikā attiecīgā 
dalībvalsts savu lēmumu par pieteikumu uz 
klīniskā izmēģinājuma atļauju sponsoram 
nav paziņojusi, par attiecīgās dalībvalsts 
lēmumu šajā jautājumā uzskata 
novērtējuma ziņojuma I daļā ietverto 
secinājumu ar nosacījumu, ka to uzskata 
par maziejaukšanās klīnisko 
izmēģinājumu saskaņā ar 5. panta 
2. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Klīnisko izmēģinājumu „klusējot izteikta atļaušana” saskaņā ar šo punktu (pamatojoties 
vienīgi uz I daļas pieteikumu) ir saistīta ar augstāku risku pētāmām personām, tādēļ tā būtu 
jāattiecina tikai uz maziejaukšanās klīniskajiem izmēģinājumiem.

Grozījums Nr. 110
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Šā panta vajadzībām, kad novērtējuma 
došanas diena pagājusi, attiecīgās 
dalībvalstis no sponsora papildu 
paskaidrojumus neprasa.

Or. en

Pamatojums

Teksta skaidrības labad dalībvalstis joprojām var pieprasīt paskaidrojumus no sponsora 
vēlākos posmos, piemēram, saistībā ar uzraudzības pienākumiem.

Grozījums Nr. 111
António Fernando Correia de Campos

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. Papildus ņem 
vērā attiecīgo ētikas komiteju viedokļus.

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
neatkarīgas ētikas komitejas viedoklis.

Or. es

Grozījums Nr. 113
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc sponsora lūguma pieteikums uz 
klīniska izmēģinājuma atļauju, tā 
novērtējums un attiecīgais lēmums var 
aptvert tikai aspektus, uz kuriem attiecas 
novērtējuma ziņojuma I daļa.

Pēc sponsora lūguma pieteikums uz 
klīniska izmēģinājuma atļauju var aptvert 
tikai aspektus, uz kuriem attiecas 
novērtējuma ziņojuma I daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 114
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad lēmums aspektos, uz kuriem attiecas 
novērtējuma ziņojuma I daļa, ir paziņots, 
sponsors var pieteikties uz atļauju tikai 
aspektos, uz kuriem attiecas novērtējuma 

Kad lēmums aspektos, uz kuriem attiecas 
novērtējuma ziņojuma I daļa, ir paziņots, 
sponsors piesakās uz atļauju tikai aspektos, 
uz kuriem attiecas novērtējuma ziņojuma 
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ziņojuma II daļa. Minētajā gadījumā 
pieteikumu vērtē saskaņā ar 7. pantu un 
attiecīgā dalībvalsts savu lēmumu par 
novērtējuma ziņojuma II daļu paziņo 
saskaņā ar 8. pantu.

II daļa. Minētajā gadījumā pieteikumu 
vērtē saskaņā ar 7. pantu un attiecīgā 
dalībvalsts savu lēmumu par novērtējuma 
ziņojuma II daļu paziņo saskaņā ar 
8. pantu. Ja netiek apstiprināta pieteikuma 
dokumenta I vai II daļa, tiek noraidīta 
klīniskā izmēģinājuma atļaušana.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikumu pieteikuma dokumenta II daļa ir izvēles daļa, jo sponsors „var 
pieteikties” (vai nepieteikties) uz atļaujas saņemšanu II daļas ietvaros. Ja sponsors izvēlētos 
to nedarīt, lēmuma pamatā būtu vienīgi I daļas analīze. Tas no novērtējuma izslēgtu svarīgus 
ētiskus aspektus, kas ietverti II daļā, un tas nav pieņemams. Grozījums izdarīts juridiskās 
skaidrības labad.

Grozījums Nr. 115
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

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 
dalībvalstij, kuru tas nodomājis iesaistīt. Šo 
pieteikumu uzskata par pieteikuma 
atkārtotu iesniegšanu. Tam jāpievieno visi 
iepriekšējie novērtējuma ziņojumi, 
iesaistīto dalībvalstu apsvērumi, kā arī 
tajā jāuzsver izmaiņas vai iemesli, kas 
pamato pieteikuma dokumenta atkārtotu 
iesniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikumu tas ļautu sponsoriem izvēlēties „pieļāvīgākās” dalībvalstis, it sevišķi 
ja sākotnējā pieteikumā iesaistītās dalībvalstis apšaubīja klīniskā izmēģinājuma zinātnisko 
pamatojumu. Pieteikuma atkārtota iesniegšana kopā ar iepriekšējiem reģistrētajiem datiem ir 
veids, kā izvairīties no nevajadzīgiem birokrātiskiem slogiem un darba dublēšanās.
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Grozījums Nr. 116
Paul Rübig

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 jebkurā dalībvalstī var 
iesniegt tikai pēc datuma, kad paziņots 
sākotnējais lēmums par atļauju.

Or. en

Pamatojums

Sponsoriem vajadzētu būt tiesībām paplašināt starptautisku klīnisku izmēģinājumu, ietverot 
papildu dalībvalsti, pēc tam, kad jebkura no pirmajā kārtā iesaistītajām dalībvalstīm ir 
pieņēmusi atļaujas lēmumu. Tas uzlabotu šādu klīnisko izmēģinājumu veikšanu.

Grozījums Nr. 117
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz maziejaukšanās klīniskiem 
izmēģinājumiem — 25 dienu laikā no 
1. punktā minētā pieteikuma iesniegšanas 
dienas;

a) attiecībā uz maziejaukšanās klīniskiem 
izmēģinājumiem — 10 dienu laikā no 
1. punktā minētā pieteikuma iesniegšanas 
dienas;

Or. en

Pamatojums

Termiņš, kurā papildu dalībvalstis var uzdot jautājumus, būtu jāsaskaņo ar sākotnējo 
procedūru, lai nodrošinātu jaunas dalībvalsts efektīvu pievienošanu. Laikam starp 
iesniegšanu un lēmuma pieņemšanu jābūt konkurētspējīgam.

Grozījums Nr. 118
Paul Rübig
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Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz klīniskiem izmēģinājumiem, 
kas nav maziejaukšanās klīniskie 
izmēģinājumi, — 35 dienu laikā no 
1. punktā minētā pieteikuma iesniegšanas 
dienas;

b) attiecībā uz klīniskiem izmēģinājumiem, 
kas nav maziejaukšanās klīniskie 
izmēģinājumi, — 25 dienu laikā no 
1. punktā minētā pieteikuma iesniegšanas 
dienas;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz klīniskiem izmēģinājumiem 
ar uzlabotas terapijas pētāmām zālēm —
40 dienu laikā no 1. punktā minētā 
pieteikuma iesniegšanas dienas.

c) attiecībā uz klīniskiem izmēģinājumiem 
ar uzlabotas terapijas pētāmām zālēm —
30 dienu laikā no 1. punktā minētā 
pieteikuma iesniegšanas dienas.

Or. en

Pamatojums

Termiņš, kurā papildu dalībvalstis var uzdot jautājumus, būtu jāsaskaņo ar sākotnējo 
procedūru, lai nodrošinātu jaunas dalībvalsts efektīvu pievienošanu. Laikam starp 
iesniegšanu un lēmuma pieņemšanu jābūt konkurētspējīgam.

Grozījums Nr. 120
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ētikas komitejas atteikums atļaut 
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klīniskā izmēģinājuma veikšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. No 1. punktā minētā pieteikuma 
iesniegšanas dienas līdz 3. punktā minētā 
attiecīgā perioda beigām attiecīgā 
papildus iesaistītā dalībvalsts ziņotājai 
dalībvalstij var darīt zināmus jebkādus 
pieteikumam būtiskus apsvērumus.

5. Papildus iesaistītā dalībvalsts ziņotājai 
dalībvalstij var darīt zināmus jebkādus 
pieteikuma I daļai būtiskus apsvērumus
3. punktā noteiktajos termiņos, sākot no 
1. punktā minētās pieteikuma 
iesniegšanas dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņotāja dalībvalsts un tikai ziņotāja 
dalībvalsts laikā no 1. punktā minētā 
pieteikuma iesniegšanas dienas līdz 
3. punktā minētā attiecīgā perioda beigām
no sponsora var prasīt papildu 
paskaidrojumus par novērtējuma ziņojuma 
I daļu, ņemot vērā 5. punktā minētos 
apsvērumus.

Ziņotāja dalībvalsts un tikai ziņotāja 
dalībvalsts 5. punktā noteiktajos termiņos 
no sponsora var prasīt papildu 
paskaidrojumus par novērtējuma ziņojuma 
I daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 123
António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Četru dienu laikā no pieteikuma 
dokumentācijas iesniegšanas ziņotāja 
dalībvalsts ar ES portāla starpniecību 
sponsoram paziņo:

2. Desmit dienu laikā no pieteikuma 
dokumentācijas iesniegšanas ziņotāja 
dalībvalsts ar ES portāla starpniecību 
sponsoram paziņo:

Or. en

Pamatojums

Šis īsais termiņš rada risku, ka dalībvalstis nespēs rūpīgi pārbaudīt novērtējuma dokumentu. 
Piemēram, lai klīnisko izmēģinājumu ietvertu „maziejaukšanās” kategorijā, ir vajadzīgs 
pētījuma protokola detalizēts un rūpīgs novērtējums.

Grozījums Nr. 124
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra attiecīgā dalībvalsts ar ES portāla 
starpniecību paziņo sponsoram, vai 
attiecīgais būtiskais grozījums ir atļauts, 
atļauts ar kādiem nosacījumiem vai arī 
atļauja ir atteikta.

Katra attiecīgā dalībvalsts ar ES portāla 
starpniecību paziņo sponsoram, vai 
attiecīgais būtiskais grozījums ir atļauts, 
atļauts ar kādiem nosacījumiem vai arī 
atļauja ir atteikta. Paziņošana notiek 
piecpadsmit dienu laikā, sākot no 
novērtējuma došanas datuma, ar vienu 
vienotu lēmumu, kas jau ietver attiecīgās 
ētikas komitejas viedokļus.

Or. en

Grozījums Nr. 125
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ētikas komitejas atteikums atļaut 
klīniskā izmēģinājuma veikšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 126
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņošana notiek ar vienu vienotu 
lēmumu desmit dienu laikā no validēšanas 
datuma.

Paziņošana notiek ar vienu vienotu 
lēmumu, kas jau ietver attiecīgās ētikas 
komitejas viedokļus, piecpadsmit dienu 
laikā no validēšanas datuma.

Or. en

Grozījums Nr. 127
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
20. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja attiecīgā dalībvalsts 5. un 6. punktā 
minētajā laikā sponsoram savu lēmumu 
nav paziņojusi, būtisko grozījumu uzskata 
par atļautu.

7. Ja attiecīgā dalībvalsts 5. un 6. punktā 
minētajā laikā sponsoram savu lēmumu 
nav paziņojusi, būtisko grozījumu uzskata 
par atļautu ar nosacījumu, ka to uzskata 
par maziejaukšanās klīnisko 
izmēģinājumu saskaņā ar 5. panta 
2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Klīniskā izmēģinājuma būtisku izmaiņu „klusējot izteikta atļaušana” saskaņā ar šo punktu ir 
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saistīta ar augstāku risku pētāmām personām, tādēļ tā būtu jāattiecina tikai uz 
maziejaukšanās klīniskajiem izmēģinājumiem.

Grozījums Nr. 128
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra attiecīgā dalībvalsts savai 
teritorijai būtisko grozījumu tajos aspektos, 
uz kuriem attiecas novērtējuma ziņojuma 
II daļa, novērtē desmit dienu laikā no 
validēšanas datuma.

1. Katra attiecīgā dalībvalsts savai 
teritorijai būtisko grozījumu tajos aspektos, 
uz kuriem attiecas novērtējuma ziņojuma 
II daļa, novērtē piecpadsmit dienu laikā no 
validēšanas datuma saskaņā ar 7. panta 
1. punktā minēto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 129
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņošana notiek ar vienu vienotu 
lēmumu desmit dienu laikā no novērtējuma 
došanas datuma vai 22. pantā minētās 
novērtēšanas pēdējā dienā atkarībā no tā, 
kurš datums ir vēlāk.

Paziņošana notiek ar vienu vienotu 
lēmumu, kas jau ietver attiecīgās ētikas 
komitejas viedokļus, piecpadsmit dienu 
laikā no novērtējuma došanas datuma vai 
22. pantā minētās novērtēšanas pēdējā 
dienā atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk.

Or. en

Grozījums Nr. 130
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ētikas komitejas atteikums atļaut 
klīniskā izmēģinājuma veikšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 131
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja 1. punktā minētajā laikā attiecīgā 
dalībvalsts savu lēmumu par pieteikumu uz 
būtiska grozījuma atļauju sponsoram nav 
paziņojusi, par šādu tās lēmumu uzskata 
novērtējuma ziņojuma I daļas secinājumu 
par būtisku grozījumu aspektos, ko aptver 
novērtējuma ziņojuma I daļa.

4. Ja 1. punktā minētajā laikā attiecīgā 
dalībvalsts savu lēmumu par pieteikumu uz 
būtiska grozījuma atļauju sponsoram nav 
paziņojusi, par šādu tās lēmumu uzskata 
novērtējuma ziņojuma I daļas secinājumu 
par būtisku grozījumu aspektos, ko aptver 
novērtējuma ziņojuma I daļa ar 
nosacījumu, ka tas paliek maziejaukšanās 
klīniskā izmēģinājuma kategorijā saskaņā 
ar 5. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Klīniskā izmēģinājuma būtisku izmaiņu „klusējot izteikta atļaušana” saskaņā ar šo punktu ir 
saistīta ar augstāku risku pētāmām personām, tādēļ tā būtu jāattiecina tikai uz 
maziejaukšanās klīniskajiem izmēģinājumiem.

Grozījums Nr. 132
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klīniskajiem datiem, ko iesniedz kopā ar 
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kopīgo tehnisko dokumentu, lai pieteiktos 
uz tirdzniecības atļauju, jābūt iegūtiem no 
reģistrētiem klīniskajiem 
izmēģinājumiem, kuri pienācīgi atbilst šīs 
regulas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 133
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt tādus 
deleģētos aktus saskaņā ar 85. pantu, ar 
kuriem groza I un II pielikumu, lai tos 
pielāgotu tehnikas attīstībai vai arī lai 
nodrošinātu, ka ir ņemtas vērā vispārējās 
reglamentējuma pārmaiņas.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt tādus 
deleģētos aktus saskaņā ar 85. pantu, ar 
kuriem pabeidz I un II pielikumu, lai tos 
pielāgotu tehnikas attīstībai vai arī lai 
nodrošinātu, ka ir ņemtas vērā vispārējās 
reglamentējuma pārmaiņas.

Or. en

Pamatojums

Grozījums veikts pārredzamības nolūkos.

Grozījums Nr. 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Regulas priekšlikums
27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a pants
Publiska piekļuve klīnisko pētījumu 
ziņojumiem
Sabiedrībai piešķir bezmaksas un vieglu 
piekļuvi klīniskajiem datiem, kas glabājas 
aģentūras datubāzē, un it sevišķi klīnisko 
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pētījumu ziņojumiem. Šajā nolūkā 
klīnisko izmēģinājumu klīnisko pētījumu 
ziņojumos ievieto hipersaiti.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kad pētāmai personai prasa sniegt 
savu piekrišanu klīniskam 
izmēģinājumam, tai vajadzētu būt 
pieejamai plašas piekrišanas iespējai, 
kuru šī persona var sniegt ārstējošai 
iestādei, lai pētāmās personas datus pēc 
klīniskā izmēģinājuma varētu izmantot 
izmēģinājuma vēsturiskiem, statistiskiem 
vai zinātniskās pētniecības mērķiem, kā 
arī iespējai atsaukt savu piekrišanu 
jebkurā laikā.

Or. en

Pamatojums

Kad pacients tiek reģistrēts klīniskam izmēģinājumam, viņam prasa parakstīt veidlapu, kurā 
viņš dod informētu piekrišanu tikai uz izmēģinājuma laiku un izmēģinājuma darbības jomā. 
Pēc izmēģinājuma beigām turpmākus datus nedrīkst izmantot, pat ne pētnieciskiem nolūkiem, 
ja vien pētnieks nesaņem papildu piekrišanu. Sākotnējā piekrišanā vajadzētu ietvert plašas 
piekrišanas iespēju pacientam, ar ko saskaņā pacienta datus ārstējošā iestāde pēc tās 
vēlēšanās varētu izmantot turpmākiem pētījumiem.

Grozījums Nr. 136
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
28. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kad pētāmai personai prasa sniegt 
savu piekrišanu klīniskam 
izmēģinājumam, tai vajadzētu būt iespējai 
ārstējošai iestādei sniegt plašu piekrišanu, 
lai personas datus varētu izmantot 
vēsturiskiem, statistiskiem vai zinātniskās 
pētniecības mērķiem, kā arī iespējai 
atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pētāmā persona vai tās juridiskais 
pārstāvis informētu piekrišanu par katru 
izmēģinājumu 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 liecinieka 
klātbūtnē, kurš pārstāv pētāmās personas 
intereses. Pētāmajai personai vai tās 
juridiskajam pārstāvim izsniedz tā 
dokumenta kopiju, ar kuru ir dota 
informēta piekrišana.

Or. ro

Grozījums Nr. 138
António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Rakstiskā informācija, ko pētāmajai 
personai 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, ko 
pētāmai personai mutiski paskaidro ārsts. 
Tajā ietilpst pētāmajai personai adresēta 
informācija par tās tiesībām savu informēto 
piekrišanu atsaukt.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ētikas principiem.

Grozījums Nr. 139
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) pētījuma protokolu ir apstiprinājusi 
ētikas komiteja ar zināšanām par attiecīgo 
slimību;

Or. en

Grozījums Nr. 140
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) pētījuma protokolu ir apstiprinājusi 
ētikas komiteja ar pediatriskām 
zināšanām vai pēc konsultācijām par 
klīniskajām, ētiskajām un 
psihosociālajām problēmām pediatrijas 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Viena gada laikā no klīniska izmēģinājuma 
beigām vai zāļu izstrādes pārtraukšanas 
sponsors ES datubāzei iesniedz 
apkopojumu par klīniskā izmēģinājuma 
pozitīvajiem un/vai negatīvajiem 
rezultātiem, kā noteikts IIIa pielikumā.
Līdz rezultātu apkopojuma publicēšanai 
saskaņā ar šā punkta noteikumiem, tas 
būs pieejams tikai attiecīgo dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Būtu sīkāk jāizklāsta rezultātu apkopojuma saturs. Šajā nolūkā ir ierosināts jauns pielikums, 
kurā noteikts iesniedzamā apkopojuma saturs. Būtu arī jāpaskaidro, ka pēc tam būtu 
jāiesniedz un jāpublicē gan pozitīvie, gan negatīvie rezultāti.

Grozījums Nr. 142
Kent Johansson

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

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

Viena gada laikā no klīniska izmēģinājuma 
beigām vai izmēģinājuma pārtraukšanas 
sponsors ES datubāzei iesniedz izsmeļošu 
apkopojumu gan par klīniskā 
izmēģinājuma pozitīvajiem, gan par 
negatīvajiem rezultātiem. Šajā izsmeļošajā 
apkopojumā ir skaidri un nepārprotami 
aprakstītas pētījuma metodes un veikšana, 
kā arī ietverti bāzes dati un anonimizēti 
pacientu dati.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā paredzētie klīnisko izmēģinājumu apkopojumi nav skaidri noteikti un 
var ietvert nepietiekamu informāciju vai datu kopas, lai tās varētu izmantot.

Grozījums Nr. 143
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Viena gada laikā no klīniska izmēģinājuma 
beigām sponsors ES datubāzei iesniedz 
apkopojumu par klīniskā izmēģinājuma 
rezultātiem, klīniskā pētījuma ziņojumu 
(KPZ) un klīniskā izmēģinājuma datu 
pilnīgu datu kopu. Šos elementus publisko 
ar ES datubāzes starpniecību.

Or. en

Pamatojums

Klīnisko izmēģinājumu rezultātu neatklāšana neapstrādātu klīnisko datu un klīnisko pētījumu 
ziņojumu (KPZ) veidā kaitē zinātniskajām zināšanām un veicina publikāciju neobjektivitāti 
(netiek publicēti negatīvi atklājumi), neprecīzu izpratni par zāļu efektivitāti un klīnisko 
izmēģinājumu nevajadzīgu dublēšanos. KPZ jau ir jāsagatavo klīnisko izmēģinājumu ietvaros 
un nerada papildu administratīvo slogu. KPZ neietver pacientu personas datus (tie ir 
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anonimizēti) un komercnoslēpumus.

Grozījums Nr. 144
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 145
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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

Lai aizsargātu personas datus un 
komercnoslēpumus, kā arī saskaņā ar 
78. panta 3. punkta noteikumiem, tāda 
klīniskā izmēģinājuma rezultātu 
apkopojumu, kura mērķis bija iegūt 
tirdzniecības atļauju, publisko pēc 
30 dienām no tirdzniecības atļaujas
datuma vai pēc 1 gada no klīniskā 
izmēģinājuma beigu datuma, ja tiek 
pārtraukta produkta izstrāde.

Or. en

Pamatojums

Visu klīnisko izmēģinājumu rezultāti būtu jāpublicē laikus. Šādai publicēšanai būtu
jānodrošina informācija sabiedrībai, pacientiem un pētniekiem par klīniskā izmēģinājuma 
secinājumiem, nekavējot Eiropas zāļu pētniecības konkurētspēju. Šo rezultātu publicēšanas 
periods ir svarīgs, lai izvairītos no jebkādas negodīgas konkurences, kas kaitētu Eiropas zāļu 
pētniecības konkurētspējai.

Grozījums Nr. 147
António Fernando Correia de Campos

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 mēnešiem no 
brīža, kad klīnisks izmēģinājums uz laiku 
pārtraukts, tā datus iesniedz ES datubāzei 
un publisko, pat ja tie ir nepilnīgi.

Or. en
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Pamatojums

Jāizvairās no tā, ka pagaidu pārtraukumus ar nenoteiktu termiņu izmanto, lai faktiski neļautu 
rezultātus darīt zināmus atklātībai.

Grozījums Nr. 148
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešama elastība, lai rezultātu apkopojumu saturu pielāgotu zinātnes vai vispārējā
reglamentējuma attīstībai.

Grozījums Nr. 149
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pētnieks sponsoram, aģentūrai un 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei nekavējoties ziņo par nopietniem 
nevēlamiem notikumiem, ja vien protokolā 
nav paredzēts, ka par noteiktiem 
nevēlamiem noteikumiem nav jāziņo. 
Pētnieks visus nopietnos nevēlamos 
notikumus reģistrē. Nepieciešamības 
gadījumā pētnieks sponsoram sūta papildu 
ziņojumu.
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Or. en

Pamatojums

Pētniekam būtu jāziņo par nopietniem nevēlamiem notikumiem attiecīgajām dalībvalstīm, lai 
izvairītos no neatbilstīgiem kavējumiem lēmumu pieņemšanā, it sevišķi, ja ir vajadzīgi tādi 
steidzami drošības aizsardzības pasākumi kā izmēģinājuma agrīna izbeigšana.

Grozījums Nr. 150
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Zinātniskajos pētījumos iegūtie dati liecina, ka klīnisko pētījumu ziņojumu neiekļaušana 
sistemātiskajās pārbaudēs rada nepilnības pierādījumu bāzē un izraisa iespējamus 
neobjektīvus secinājumus par iejaukšanās ietekmi.

Grozījums Nr. 151
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vien citos Savienības tiesību aktos nav Ja vien citos Savienības tiesību aktos nav 
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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.

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

Or. en

Pamatojums

Dažas ilgtermiņa negatīvās reakcijas uz zālēm, piemēram, vēzis vai teratogenitāte, ir 
novērojamas tikai pēc vairāku gadu lietošanas un pat nākamajā pacientu paaudzē.

Grozījums Nr. 152
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Klīniskā izmēģinājuma pamatlietu arhivē 
vismaz uz piecdesmit gadiem pēc klīniskā 
izmēģinājuma beigām, savukārt visu 
informāciju, kas ir arhivēta elektroniskā 
formātā, glabā bezgalīgi ar nosacījumu, 
ka visus personas datus elektroniskā 
formātā dzēš pēc piecdesmit gadiem.

Or. en

Pamatojums

Dažas ilgtermiņa negatīvās reakcijas uz zālēm, piemēram, vēzis vai teratogenitāte, ir 
novērojamas tikai pēc vairāku desmitu gadu lietošanas un pat nākamajā pacientu paaudzē, 
piemēram, dietilstilbestrola (DES) traģēdija 20. gadsimta piecdesmitajos un septiņdesmitajos 
gados.

Grozījums Nr. 153
António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
68. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkurš sponsors var kādu no saviem 
uzdevumiem vai tos visus deleģēt kādai 
personai, uzņēmumam, iestādei vai 
organizācijai. Šāds deleģējums neskar 
sponsora atbildību.

Jebkurš sponsors var kādu no saviem 
loģistikas uzdevumiem vai tos visus 
deleģēt kādai personai, uzņēmumam, 
iestādei vai organizācijai. Šāds deleģējums 
neskar sponsora zinātnisko un ētisko 
atbildību.

Or. en

Pamatojums

Juridiskās noteiktības labad.

Grozījums Nr. 154
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz valsts atlīdzināšanas 
mehānismu, kas nodrošina 72. pantā 
minēto kaitējumu kompensēšanu.

1. Dalībvalstis paredz valsts atlīdzināšanas 
mehānismu, kas nodrošina 72. pantā 
minēto kaitējumu kompensēšanu. To 
finansē ar maksām, neizmantojot valsts 
līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts atlīdzināšanas mehānisms ir 
izmantojams bez maksas, ja objektīvu 

svītrots
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iemeslu dēļ brīdī, kad ticis iesniegts 
pieteikums uz attiecīgā klīniskā 
izmēģinājuma atļauju, šo klīnisko 
izmēģinājumu nav bijis paredzēts 
izmantot, lai kādām zālēm saņemtu 
tirdzniecības atļauju.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz visiem citiem klīniskajiem 
izmēģinājumiem valsts atlīdzināšanas 
mehānisms var būt izmantojams par 
maksu. Dalībvalstis šo maksu nosaka pēc 
bezpeļņas principa, ņemot vērā klīniskā 
izmēģinājuma risku, iespējamo kaitējumu 
un to, cik varbūtīgs ir šis kaitējums.

Valsts atlīdzināšanas mehānisms ir
izmantojams par maksu, ko aprēķina pēc 
bezpeļņas principa, ņemot vērā klīniskā 
izmēģinājuma risku, iespējamo kaitējumu 
un to, cik varbūtīgs ir šis kaitējums, kā arī 
sponsora iepriekšējos drošuma rādītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES datubāzē ir dati un informācija, kas 
iesniegti saskaņā ar šo regulu.

Lai aizsargātu sabiedrības veselību, īpaši
svarīga ir publiska piekļuve detalizētiem 
un rezumētiem neapstrādātiem klīniskiem 
datiem. ES datubāzē ir dati un informācija, 
kas iesniegti saskaņā ar šo regulu.

Or. en
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Grozījums Nr. 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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. Publiski pieejama informācija, 
kas ietverta datubāzē, veicina sabiedrības 
veselības aizsardzību un Eiropas zāļu 
pētniecības inovatīvo spēju, vienlaikus 
atzīstot sponsoru likumīgās intereses.

Or. en

Pamatojums

Datubāzei būtu jānodrošina iespēja sasniegt šīs regulas mērķus, kuru nolūks ir aizsargāt 
sabiedrības veselību un uzlabot Eiropas zāļu pētniecības spēju un konkurētspēju.

Grozījums Nr. 159
Kent Johansson

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

Or. en
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Pamatojums

Nav saprātīgi noteikt, ka visi klīniskā izmēģinājuma dati ir konfidenciāli. Turklāt vajadzīga 
piekļuve saskaņā ar jau pieņemtiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi ES iestāžu 
dokumentiem.

Grozījums Nr. 160
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
78. pants – 3. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– personas datu aizsargāšana saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 45/2001;

– personas datu aizsargāšana saskaņā ar 
piemērojamiem Savienības tiesību aktiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Regulas priekšlikums
78. pants – 3. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– komerciāli konfidenciālas informācijas 
aizsargāšana;

– komerciāli konfidenciālas informācijas 
aizsargāšana, it sevišķi, kad tas saistīts ar 
klīniskajiem izmēģinājumiem, kuru 
mērķis ir atbalstīt tirdzniecības atļaujas 
pieteikumu indikācijām, kas vēl nav 
apstiprinātas;

Or. en

Pamatojums

Datubāzei nevajadzēt kavēt ar intelektuālo vai rūpniecisko īpašumu saistītas aizsardzības 
iegūšanu vai kavēt sponsoru gūt labumu no sava pētījuma rezultātiem.

Grozījums Nr. 162
Kent Johansson



PE506.087v01-00 64/68 AM\928242LV.doc

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komercnoslēpuma definīcija atbilst 
Eiropas Zāļu aģentūras pamatnostādnēm 
un nedrīkst pārmākt sabiedrības veselības 
pētījumu intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Regulas priekšlikums
78. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pētāmo personu personas dati nav 
publiski pieejami.

5. Pētāmo personu personas dati, 
komercnoslēpumi vai informācija, kas 
kaitē intelektuālā īpašuma tiesībām, nav 
publiski pieejama.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina, lai šī regula saglabā pievienoto vērtību un Eiropas pētnieku zināšanas, kā 
arī viņu likumīgās intereses gūt labumu no klīniskā izmēģinājumā veikto ieguldījumu 
rezultātiem.

Grozījums Nr. 164
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
78. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pētāmo personu personas dati nav 
publiski pieejami.

5. Pētāmo personu personas dati nav 
publiski pieejami, un šādus datus aizsargā 
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saskaņā ar piemērojamiem Savienības 
tiesību aktiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 165
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 6. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai klīniskais izmēģinājums būtiski 
veicina lielāku izpratni par tā veselības
stāvokļa fizioloģiju un pataloģiju, par 
kuru trūkst dati, it sevišķi attiecībā uz 
retām un ļoti retām slimībām;

Or. en

Pamatojums

Daudzas retas un ļoti retas slimības vēl nav pareizi noteiktas vai joprojām ir tikai daļēji 
izprastas. Klīniskajos izmēģinājumos ar pacientiem, kas cieš no šādām slimībām, novērtējot 
datus, var būtiski uzlabot zināšanas par tām. Ziņotājai dalībvalstij jābūt informētai par šo 
pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 166
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. daļa – 4. punkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ierosinātā grozījuma pamatojumu;

Or. en

Pamatojums

Lai izprastu un interpretētu klīniskā izmēģinājuma rezultātus.
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Grozījums Nr. 167
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Sponsors uztur detalizētu reģistru ar 
visiem nevēlamiem notikumiem, par ko 
tam ir ziņojis(-uši) pētnieks(-i), un tos 
reģistrē ES portālā.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
IIIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIIa pielikums
Klīnisko izmēģinājumu rezultātu 
apkopojuma saturs
Regulas 34. panta 3. punktā minētajā 
klīnisko izmēģinājumu rezultātu 
apkopojumā ietver informāciju par 
turpmāk minētajiem elementiem.
1. Informācija par izmēģinājumu:
a) pētījuma identifikācija;
b) identifikatori;
c) sponsora dati;
d) detalizēta informācija par pediatrijas 
aspektu regulējumu;
e) rezultātu analīzes posms;
f) vispārīga informācija par 
izmēģinājumu;
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g) pētījumam pakļautie iedzīvotāji un 
reālais izmēģinājuma dalībnieku skaits.
2. Pētāmo personas raksturojums:
a) rekrutēšana;
b) pirmsiekļaušanas periods;
c) pēciekļaušanas periods.
3. Svarīgākie raksturlielumi:
a) svarīgākie raksturlielumi (obligāti) —
vecums;
b) svarīgākie raksturlielumi (obligāti) —
dzimums;
c) svarīgākie raksturlielumi (pēc izvēles) 
—
uz konkrēto pētījumu attiecināmi 
raksturlielumi.
4. Mērķparametri:
a) mērķparametru definīcijas;
b) mērķparametrs Nr. 1* —
statistiskā analīze;
c) mērķparametrs Nr. 2 —
statistiskā analīze.
* Informāciju sniedz par tik daudz 
mērķparametriem, kā noteikts protokolā.
5. Nevēlami notikumi:
a) informācija par nevēlamiem 
notikumiem;
b) nevēlamu notikumu ziņošanas grupa;
c) nopietni nevēlami notikumi;
d) nebūtiski nevēlami notikumi.
6. Papildinformācija:
a) vispārēji būtiski grozījumi;
b) vispārēja pārtraukšana un 
atkalatsākšana;
c) ierobežojumi un brīdinājumi.

Or. en



PE506.087v01-00 68/68 AM\928242LV.doc

LV

Pamatojums

Precizējums attiecībā uz to, kāda informācija būtu jāiekļauj klīnisko izmēģinājumu rezultātu 
apkopojumā. Lai nodrošinātu pārredzamību, šī informācija būs arī publiski pieejama. 
Ierosinātā pielikuma pamatā ir Komisijas 2013. gada 22. janvāra tehniskās pamatnostādnes 
par datu laukiem, kādi jāiekļauj ar rezultātiem saistītā informācijā par klīniskajiem 
pētījumiem. Lai nodrošinātu elastīgumu, Komisijai vajadzētu būt iespējai ar deleģētajiem 
aktiem pielāgot šo pielikumu.


