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ĪSS PAMATOJUMS

Direktīvas 2001/20/EK pieņemšana bija būtisks pagrieziena punkts klīniskās izpētes 
veikšanas standartu izstrādē gan Savienības, gan starptautiskā mērogā.

Tomēr tiek uzskatīts, ka šī direktīva radīja šķēršļus klīnisko izmēģinājumu sekmēšanai 
vairākās dalībvalstīs un ka ir nepieciešams saskaņot, kā arī rūpīgi izvērtēt esošo tiesisko 
regulējumu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu ievēroti iepriekšējā direktīvā noteiktie augstie 
standarti un lai tie netiktu pazaudēti dalībvalstu centienos vienkāršot procedūras.

Atzinuma sagatavotāja piedāvā vairākus grozījumus, ko viņa uzskata par nepieciešamiem, lai 
nodrošinātu augstu pacientu aprūpes un ārstēšanas standartu ievērošanu visā Savienībā, 
vienlaicīgi stimulējot zinātnisko izpēti un inovāciju, nodrošinot publisku piekļuvi datiem 
pilnīga klīnisko izmēģinājumu ziņojuma veidā. Pašreizējās ekonomikas krīzes kontekstā 
nedrīkst pieļaut naudas līdzekļu nelietderīgu tērēšanu par zālēm, kas nav iedarbīgas, un 
sabiedrībai jādod iespēja pieņemt informētus lēmumus par veselību. 

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka jaunās definīcijas, tostarp klīniska izmēģinājuma, klīniska 
pētījuma un maziejaukšanās izmēģinājuma jaunās definīcijas, kas sniegtas 2. pantā, ir 
nevajadzīgi sarežģītas un var tikt pārprastas. Drīzāk, tās izstrādājot, jāievēro vienkāršs 
princips — “novērojumi” ietilpst “pētījuma” kategorijā un “iejaukšanās” ietilpst 
“izmēģinājuma” kategorijā. Neiekļaujot šādu grozījumu, pašreizējais teksts, ņemot vērā arī 
“beziejaukšanās pētījuma” standarta definīcijas izmantošanu, ļautu veikt “klīniskos 
pētījumus” (tie neietilpst klīniska izmēģinājuma definīcijā), neprasot iepriekšēju pacienta 
piekrišanu. Arī turpmāko definīciju atjaunošana no pašreizējās direktīvas tiek piedāvāta, 
ievērojot tādu pašu principu. 

Atzinuma sagatavotāja pauž bažas, ka tagadējā priekšlikumā tiek vājināta pašreizējā ētikas 
komiteju loma, neparedzot pienācīgu juridisko pamatu līdzīgas neatkarīgas novērtēšanas 
iestādes izveidei. Savienībai jānodrošina pienācīga cilvēktiesību, pacientu drošības un augstu 
ētiska rakstura kontroles standartu ievērošana, regulā atjaunojot neatkarīgas ētikas komitejas. 

28. panta 2. punkts nosaka, ka “pētāmo personu tiesībām, drošībai un labjutībai ir lielāks 
spēks nekā zinātnes un sabiedrības interesēm”. Lai šos mērķus sasniegtu, dalībvalstīm 
jāizsniedz atļaujas, pamatojoties uz lēmumu, ko pieņem valstu tiesību aktos paredzētā 
atbildīgā starpnozaru un neatkarīga ētikas komiteja. 

Klīnisko izmēģinājumu dati ir zinātniski dati, ko iegūst, iesaistot sabiedrību, un kam ir 
nozīmīga ietekme uz sabiedrību. Tādēļ tie galvenokārt pieder sabiedrībai. Jāatgādina, ka, 
nodrošinot ātru un stingri uzraudzītu klīnisko izmēģinājumu rezultātu pieejamību, jāņem vērā 
ētiskie aspekti, jo šādā veidā pacienti iegūst tiešu un tūlītēju piekļuvi jaunākajiem 
farmakoloģiskajiem sasniegumiem. 

Ja dati netiek publiskoti vispār, tiek aizkavēta zinātnes attīstība un samazinās pētījumu sociālā 
vērtība. Tādēļ atzinuma sagatavotāja aicina regulā nepārprotami norādīt, ka Savienības 
pilsoņiem tiek nodrošināta piekļuve klīnisko pētījumu informācijai par zālēm, lai viņi varētu 
pieņemt informētus lēmumus par savu veselību. 
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Atzinuma sagatavotāja aicina informāciju par klīniskiem pētījumiem, kas glabājas ES 
datubāzē, glabāt klīnisko pētījumu ziņojuma veidā. Līdz šim gūtā pieredze liecina, ka 
kopsavilkuma iesniegšana nav pietiekams pasākums pacientu tiesību un interešu aizsardzībai. 
Neatklājot detalizētus klīnisko izmēģinājumu rezultātus, tiek ierobežotas zinātnē balstītas 
zināšanas un tiek publicēta neobjektīva informācija (nenorādot negatīvos atklājumus), kas 
savukārt sniedz neprecīzu ainu par zāļu iedarbīgumu. Piemēram, neobjektīvas publikācijas 
rezultātā bērnu un pusaudžu vidū plaši tika izmantots antidepresants paroksetīns, neraugoties 
uz tā vājo iedarbību un, kas satrauc vēl vairāk, — neraugoties uz pieaugošo pašnāvību risku 
šajā grupā.

Lai panāktu lielāku pārredzamību, atzinuma sagatavotāja aicina arhivēt klīnisko 
izmēģinājumu pamatlietas uz nenoteiktu termiņu, nevis tikai ierosinātos piecus gadus. Daži 
negatīvie ilgtermiņa zāļu reakcijas veidi, piemēram, vēzis vai teratogenitāte, parādās tikai pēc 
zāļu lietošanas vairāku desmitu gadu garumā, dažkārt šim periodam pat pārsniedzot vienu 
pacientu paaudzi, proti, katastrofa, ko izraisīja dietilstilbestrols (DES), ilga no divdesmitā 
gadsimta piecdesmitajiem līdz septiņdesmitajiem gadiem, un tādēļ ir svarīgi nodrošināt 
pamatlietu beztermiņa glabāšanu. 

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Būtu jāprecizē esošā klīniskā 
izmēģinājuma [jeb “klīniskās izpētes”] 
definīcija, kas ietverta Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2001. gada 4. aprīļa 
Direktīvā 2001/20/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz labas klīniskās 
prakses ieviešanu klīniskās izpētes 
veikšanā ar cilvēkiem paredzētām zālēm.
Tāpēc, lai precīzāk definētu jēdzienu 
“klīniskais izmēģinājums”, būtu jāievieš 
plašāka aptvēruma jēdziens “klīniskais 
pētījums”, kurā “klīniskais 
izmēģinājums” būtu viena no “klīniskā 
pētījuma” kategorijām. Minētā kategorija
būtu jādefinē, izmantojot konkrētus 
kritērijus. Šī pieeja, kuras izstrādē ņemtas 

(3) Esošā klīniskā izmēģinājuma [jeb 
“klīniskās izpētes”] definīcija, kas ietverta 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 4. aprīļa Direktīvā 2001/20/EK 
par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās 
izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām 
zālēm, nav jāmaina, un ir jāsaglabā 
daudzas citas iepriekšējā direktīvā 
iekļautās definīcijas.
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vērā starptautiskās vadlīnijas un kura 
atbilst ES tiesību aktiem, kas piemērojami 
zālēm, balstās uz sadalījumu divās 
daļās — “klīniskie izmēģinājumi” un 
“beziejaukšanās pētījumi”.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Lai klīniskā izmēģinājuma sākšana 
netiktu aizkavēta administratīvu problēmu 
dēļ, procedūrai būtu jābūt elastīgai un 
efektīvai — tādai, kas neapdraud pacienta 
drošību vai sabiedrības veselības 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Klīnisko izmēģinājumu pieteikuma 
dokumentācijas novērtēšanai paredzētajam
termiņam būtu jābūt tik ilgam, lai varētu 
pietiekami novērtēt lietu, vienlaikus 
nodrošinot ātru piekļuvi jaunai inovatīvai 
ārstēšanai un nodrošinot, lai Savienībā 
arvien būtu izdevīgi veikt klīniskos 
izmēģinājumus. Ņemot vērā šo 
pamatinformāciju, Direktīvā 2001/20/EK 
tika ieviests jēdziens “klusējot izteikta
atļauja”. Lai nodrošinātu termiņu 
ievērošanu, šis jēdziens būtu jāsaglabā. 
Sabiedrības veselības aizsardzības krīzes 
situācijās dalībvalstīm jābūt iespējai ātri 
novērtēt un atļaut klīniskā izmēģinājuma
pieteikumu. Tāpēc nevajadzētu noteikt 
nekādus minimālos apstiprināšanas 
termiņus.

(8) Klīnisko izmēģinājumu pieteikuma 
dokumentācijas novērtēšanai paredzētajam 
termiņam būtu jābūt tik ilgam, lai varētu 
pietiekami novērtēt lietu, vienlaikus 
nodrošinot ātru piekļuvi jaunai inovatīvai 
ārstēšanai un nodrošinot, lai Savienībā 
arvien būtu izdevīgi veikt klīniskos 
izmēģinājumus. Ņemot vērā šo 
pamatinformāciju, Direktīvā 2001/20/EK 
tika ieviests jēdziens “netieša atļauja” —
ja par to ir nobalsojusi ētikas komiteja un 
ja kompetentā iestāde nav izteikusi 
iebildumus noteiktā termiņā. Lai 
nodrošinātu termiņu ievērošanu, šis 
jēdziens būtu jāsaglabā. Sabiedrības 
veselības aizsardzības krīzes situācijās 
dalībvalstīm jābūt iespējai ātri novērtēt un 
atļaut klīniskā izmēģinājuma pieteikumu. 
Tāpēc sabiedrības veselības aizsardzības 
krīzes situācijās nevajadzētu noteikt 
nekādus minimālos apstiprināšanas 
termiņus.

Or. en

Pamatojums
Uz Direktīvu 2001/20/EK jāatsaucas precīzāk. Saskaņā ar šo direktīvu atļauja jāpiešķir 
netieši, proti, ja par to ir nobalsojusi ētikas komiteja un ja kompetentā iestāde nav izteikusi 
iebildumus noteiktā periodā. Tomēr izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar īpaši sarežģītām 
problēmām, būtu jāpieprasa tieša rakstiska atļauja. Skaidrāk jānorāda, ka pēdējais šā punkta 
teikums attiecas tikai uz sabiedrības veselības aizsardzības krīzes situācijām.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
9. apsvērums

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 

svītrots
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(52) Šādā datubāzē būtu jāietver visa 
būtiskā informācija, kas attiecas uz 
klīnisko izmēģinājumu, tostarp klīniskā 
izmēģinājuma ziņojums, kurā ietverts 
statistiskās analīzes plāns un informācija 
par protokolu, kā arī neapstrādātie dati, 
un tai būtu jābūt formātā, kas ļauj datus 
viegli sameklēt. Pētāmo personu —
izmēģinājuma dalībnieku — personas dati
datubāzē jānorāda anonīmā veidā, un 
informācijai jābūt publiski pieejamai
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 30. maija 
Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku 
piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas dokumentiem1 un ņemot vērā 
piekļuves tiesības dokumentiem, kas 
atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 42. pantā.
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____________
1 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

Or. en

Pamatojums

Neatklājot detalizētus klīnisko izmēģinājumu rezultātus klīnisko pētījumu ziņojuma veidā, tiek 
ierobežotas zinātnē balstītas zināšanas un tiek publicēta neobjektīva informācija (nenorādot 
negatīvos atklājumus), kas savukārt sniedz neprecīzu ainu par zāļu iedarbīgumu. Piemēram, 
neobjektīvas publikācijas rezultātā bērnu un pusaudžu vidū plaši tika izmantots 
antidepresants paroksetīns (Seroxat), neraugoties uz tā vājo iedarbību un, kas satrauc vēl 
vairāk, — neraugoties uz pieaugošo pašnāvību risku šajā grupā.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Šī regula atbilst galvenajiem 
starptautiskajiem norādījumiem par 
klīniskajiem pētījumiem, piemēram, 
jaunākajai Pasaules medicīnas asociācijas 
Helsinku deklarācijas redakcijai (2008) un 
no tās izrietošajiem norādījumiem par labu 
klīnisko praksi.

(63) Šī regula atbilst galvenajiem 
starptautiskajiem norādījumiem par 
klīniskajiem pētījumiem, piemēram, 
jaunākajai Pasaules medicīnas asociācijas 
Helsinku deklarācijas redakcijai (2008), jo 
īpaši ētiskajiem principiem, kas attiecas 
uz medicīnisko pētniecību, kurā tiek 
iesaistīti cilvēki, tostarp personu 
identificējošu materiālu un datu 
pētījumus, un no tās izrietošajiem 
norādījumiem par labu klīnisko praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

(Šis grozījums attiecas uz visu dokumentu. 
Pieņemot šo grozījumu, attiecīgas izmaiņas 
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būs jāveic visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Šīs jaunās definīcijas ir pārāk sarežģītas un praksē grūti īstenojamas, tādēļ palielināsies 
birokrātijas apjoms. Jāievēro vienkāršs princips, proti, ka „novērojumi” ietilpst „pētījuma” 
kategorijā un „iejaukšanās” ietilpst „izmēģinājuma” kategorijā. Tādēļ jāatjauno precīzākais 
formulējums, kas bija ietverts iepriekšējā Direktīvā 2001/20/EK.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu iepriekšējam grozījumam.



PE504.167v01-00 10/26 PA\925315LV.doc

LV

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) pētāmās zāles ir atļautas;
(b) pēc klīniskā izmēģinājuma protokola 
pētāmās zāles tiek izmantotas, ievērojot 
tirdzniecības atļaujas noteikumus, vai arī 
to izmantošana visās attiecīgajās 
dalībvalstīs ir standartterapija;
(c) salīdzinājumā ar ikvienas attiecīgās 
dalībvalsts parasto klīnisko praksi papildu 
diagnostisko procedūru vai monitorēšanas 
procedūru radītais risks nepārsniedz 
minimumu vai neapdraud pētāmo 
personu drošību;

Or. en

Pamatojums

Ja atļautām pētāmām zālēm jāveic pēcreģistrācijas pētījumi, tie tiek veikti tikai tādēļ, ka ir 
aizdomas par nepietiekamu zāļu iedarbību vai papildu risku pacientu drošībai, salīdzinot ar 
parastu klīnisko praksi, pat ja tās lieto saskaņā ar tirdzniecības atļaujas noteikumiem. 
Piemērs tam ir „Regulate” pētījums, kurā tika lietots benfluorekss (Mediator), kā arī „Vigor” 
pētījums, kurā tika lietots rofekoksibs (Vioxx).

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

12) “būtisks grozījums” — jebkurš tāds 
grozījums jebkādā klīniska izmēģinājuma 
aspektā, tostarp izmēģinājuma 
priekšlaicīga pārtraukšana un 
izmēģinājumā iesaistīto pētāmo personu 
skaita izmaiņas, kurš izdarīts pēc 8., 14., 
19., 20. un 23. pantā minētā lēmuma 
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datu ticamību un noturību; paziņošanas un kurš varētu būtiski 
ietekmēt pētāmo personu drošību vai 
tiesības vai klīniskajā izmēģinājumā iegūto 
datu ticamību un noturību, proti, mainīt 
tādu zinātnisko dokumentu interpretāciju, 
kas tika izmantoti par pamatu 
izmēģinājuma veikšanai, vai ja šie 
grozījumi ir būtiski citu iemeslu dēļ. 

Or. en

Pamatojums

Priekšlaicīga pārtraukšana ļauj sponsoram izvairīties no riska, ka šāda atšķirība 
izmēģinājuma beigās var zaudēt statistisko nozīmi, ja to radījusi bīstamība. Jebkādas 
izmaiņas klīnisko izmēģinājumu veikšanā, projektā, metodoloģijā, pētāmajās zālēs vai 
papildzālēs pēc atļaujas piešķiršanas var mazināt datu ticamību un noturību. Tādēļ ir 
atjaunots precīzākais formulējums no Direktīvas 2001/20/EK 10. panta a) apakšpunkta.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14a) “ētikas komiteja” — neatkarīga 
iestāde dalībvalstī, kas sastāv no veselības 
aprūpes profesionāļiem un ar medicīnu 
nesaistītiem locekļiem, kuru uzdevums ir 
aizsargāt izpētei pakļauto personu 
tiesības, drošību un labjutību un 
nodrošināt sabiedrības pārliecību par šo 
drošību, cita starpā izsakot atzinumu par 
izmēģinājuma protokolu, pētnieku un 
telpu piemērotību un par metodēm un 
dokumentiem, kas izmantojami, 
informējot izpētei pakļautās personas un 
saņemot informētu piekrišanu;

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2001/20/EK lietotās definīcijas atjaunošana.
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Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 28. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28) “nevēlams notikums” — jebkurš ar 
zāles saņēmušu pētāmo personu noticis 
nelabvēlīgs medicīnisks gadījums, kuram 
var nebūt cēloņsakarības ar šo terapiju;

28) “blakne” — jebkurš ar zāles saņēmušu 
pētāmo personu noticis nelabvēlīgs 
medicīnisks gadījums, kas saistīts ar 
jebkuru izmantoto devu;
(Šis grozījums attiecas uz visu dokumentu. 
Pieņemot šo grozījumu, attiecīgas izmaiņas 
būs jāveic visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2001/20/EK lietotā labā formulējuma atjaunošana.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 30.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30a) “klīniska pētījuma ziņojums” —
ziņojums, kurā ietverts pilnīgs protokols 
un visi turpmāk iespējamie tā grozījumi, 
statistiskās analīzes plāns, kopsavilkums 
par iedarbību un visu iespējamo 
iznākumu drošuma dati, kā arī anonīmi 
individuālo pacientu dati tabulu vai 
sarakstu veidā.

Or. en

Pamatojums

Klīnisko pētījumu ziņojumu neiekļaušana sistemātiskajās pārbaudēs rada nepilnības 
pierādījumu bāzē un izraisa, iespējams, neobjektīvus secinājumus par iejaukšanās efektiem, 
piemēram, publicējot tikai atsevišķus datus par reboksetīnu, pozitīvās reboksetīna īpašības 
tika pārvērtētas par 115 %, salīdzinot ar placebo, kā arī tika nepietiekami novērtētas kaitīgās 
īpašības. Piemēram, dalībvalstīs izveidojās milzīgi neiraminidāzi nomācošā oseltamivīra 
(Tamiflu) uzkrājumi, jo nebija pierādījumu par to iedarbību pret svarīgām gripas izraisītām 
komplikācijām.
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Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskajā izmēģinājumā iegūtie dati būs 
ticami un noturīgi.

– klīniskajā izmēģinājumā iegūtie dati būs 
būtiski, ticami, noturīgi un pilnībā 
reģistrēti, un

Or. en

Pamatojums

Ja dati netiek pilnībā reģistrēti, pētniecība kļūst lieka. Neatklājot detalizētus klīnisko 
izmēģinājumu rezultātus klīnisko pētījumu ziņojuma veidā, tiek ierobežotas zinātnē balstītas 
zināšanas un tiek publicēta neobjektīva informācija (nenorādot negatīvos atklājumus), kas 
savukārt sniedz neprecīzu ainu par zāļu iedarbīgumu.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskajā izmēģinājumā iegūtie dati 
novērš dokumentētas nepilnības zinātnē 
balstītās zināšanās, ko nevarētu panākt, 
izmantojot citus līdzekļus.

Or. en

Pamatojums

Jāizstrādā labas kvalitātes un ētiski klīniskie izmēģinājumi, lai iegūtu būtiskus datus zinātnē 
balstītu zināšanu papildināšanai par cilvēkiem un līdzekļiem viņu stāvokļa uzlabošanai, un šīs 
zināšanas ir jāreģistrē turpmākai vajadzībai. Jaunus pētījumus nevajadzētu uzsākt, ja vien uz 
jautājumiem, kurus šie pētījumi piedāvā risināt, nav iespējams apmierinoši atbildēt, 
izmantojot jau esošos pierādījumus, piemēram, no Cochrane pārskatiem.

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Ētikas komiteju loma un pamatnostādnes
1. Attiecīgās dalībvalsts 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 vienkāršotu procedūras un 
atvieglotu izmēģinājumu veikšanu 
vairākās dalībvalstīs, neapdraudot pētāmo 
personu drošību.

Or. en

Pamatojums

Helsinku deklarācijā un Ovjedo konvencijā ir norādīts, ka „pētījumus ar personu iesaisti var 
veikt tikai tad, ja .. pētījuma projekts ir apstiprināts kompetentā instancē pēc .. izvērtējuma, 
kas ietver .. daudzpusīgu projekta ētiskuma vērtējumu”. Šīs regulas 28. panta 2. punktā ir 
norādīts, ka „pētāmo personu tiesībām, drošībai un labjutībai ir lielāks spēks nekā zinātnes 
un sabiedrības interesēm”. Lai ievērotu konsekvenci, dalībvalstis drīkst piešķirt atļaujas, tikai 
pamatojoties uz atbildīgo ētikas komiteju lēmumiem.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pētāmo personu līdzība paredzamajiem 
zāļu saņēmējiem attiecībā uz vecumu, 
dzimumu un to, vai pētāmās personas ir 
veselas brīvprātīgās personas vai pacienti;

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu visaugstāko zāļu iedarbību, tās jāpārbauda potenciālajiem zāļu lietotājiem 
līdzīgās iedzīvotāju grupās; piemēram, dažas zāles vīriešu un sieviešu organismā tiek 
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pārstrādātas atšķirīgi.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ētikas komitejas atteikšanās 
apstiprināt klīniskā izmēģinājuma 
veikšanu attiecīgajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līdz novērtējuma došanas datumam 
sponsors pieteikumu jebkurā brīdī var 
atsaukt. Tādā gadījumā pieteikumu var 
atsaukt tikai attiecībā uz visām attiecīgajām 
dalībvalstīm. Ierakstus par atsauktiem 
pieteikumiem saglabā ES datubāzē, un 
norāda katra atsaukuma iemeslu.
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Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek īstenoti centieni gūt ieskatu par to, kādēļ klīnisko izmēģinājumu 
pieteikumi tiek atsaukti. Ir vairāki pamatoti iemesli atsaukt pieteikumu un apturēt klīnisko 
izmēģinājumu, un tie ir saistīti ar pacientu drošību un zāļu iedarbīgumu. Bieži kā motivāciju 
izmēģinājumu apturēšanai norāda arī komerciālus iemeslus. Klīnisko izmēģinājumu 
pieteikuma atsaukšana komerciālu iemeslu dēļ ir neētiska, jo tādējādi pacientiem un 
sabiedrībai tiek liegtas potenciāli efektīvas inovācijas medicīnas jomā.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtiskus grozījumus drīkst īstenot tikai tad, 
ja tie ir apstiprināti šajā nodaļā izklāstītajā 
procedūrā.

Būtiskus grozījumus drīkst īstenot tikai tad, 
ja tie ir apstiprināti šajā nodaļā izklāstītajā 
procedūrā un ja ētikas komiteja tos 
iepriekš ir apstiprinājusi.

Or. en

Pamatojums

Tā kā būtisks grozījums ir definēts kā „grozījums (..) par kuru ir ticams, ka tas būtiski 
ietekmēs pētāmo personu drošību vai tiesības vai klīniskajā izmēģinājumā iegūto datu 
ticamību un noturību”, jāpiemēro tā pati procedūra, kas attiecas uz atļaujas piešķiršanu 
klīniska izmēģinājuma veikšanai.

Grozījums Nr. 23
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.

svītrots

Or. en

Pamatojums
Šis punkts nesaskan ar Direktīvu 2001/20/EK, proti, Direktīvas 2001/20/EK 11. apsvērumā 
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klusējot izteikta kompetento iestāžu atļauja nav atļauta, ja par attiecīgo klīnisko 
izmēģinājumu nav nobalsojusi ētikas komiteja. Šāda klusējot izteiktas atļaujas piešķiršanas 
procedūra samazinātu pētāmo personu drošību un tiesības.

Grozījums Nr. 24
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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai saglabātu Direktīvas 2001/20/EK 11. apsvērumu, kurā klusējot 
izteikta kompetento iestāžu atļauja netiek atļauta, ja par attiecīgo klīnisko izmēģinājumu nav 
nobalsojusi ētikas komiteja.

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Ja klīniskais izmēģinājums ticis veikts 
ārpus Savienības, attiecībā uz pētāmo 
personu tiesībām un labjutību un attiecībā 
uz šajā klīniskajā izmēģinājumā iegūto 
datu noturību un ticamību tajā pilnībā
ievēro šīs regulas principus.

Or. en

Pamatojums

Prasībām klīnisko izmēģinājumu veikšanai ārpus Savienības vajadzētu būt identiskām šajā 
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regulā ierosinātajām prasībām. Ja tiktu ievēroti līdzvērtīgi principi, trešo pušu sponsoriem 
tiktu radīta iespēja atšķirīgi interpretēt šīs prasības.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
29. pants – 1. un 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

1.a Uz informētas piekrišanas dokumenta 
sistemātiski norāda divus elementus:
– izmēģinājuma reģistrācijas numuru ES 
portālā un
– paziņojumu, ka rezultāti būs pieejami 
ES portālā gada laikā pēc izmēģinājuma 
pabeigšanas, norādot arī aptuveno 
datumu.

Or. en

Pamatojums

Obligātās informācijas kopuma atjaunošana informētas piekrišanas dokumentā, kas bija 
paredzēts Direktīvā 2001/20/EK, lai nodrošinātu visiem Eiropas pilsoņiem vienādas tiesības. 
„Neitrālam lieciniekam” vajadzētu būt identificētam, un tam būtu jāparaksta informēta 
pētāmās personas piekrišana.
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Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
34. pants – 3.a punkts (jauns) un 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja sponsors neievēro 3. punktā 
noteiktos pienākumus, attiecīgās 
dalībvalstis īsteno saskaņotu sodu režīmu. 
Soda naudu nosaka līdz 7 000 EUR 
apmērā par pirmajām 30 neievērošanas 
dienām un līdz 7 000 EUR par katru 
papildu nokavēto dienu līdz ievērošanas 
nodrošināšanas dienai.
3.b Kopā ar kopīgo tehnisko dokumentu 
jāaizpilda un jāiesniedz atbilstības 
ievērošanas apliecības veidlapa, kas 
izstrādāta atbilstoši 3. punktā noteiktajiem 
pienākumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai mudinātu sponsorus iesniegt informāciju kompetentajām iestādēm viena gada laikā pēc 
klīniskā izmēģinājuma beigām, dalībvalstīs jāpiemēro atturošs un saskaņots sodu režīms. 
Šādas soda naudas ir ieviestas ASV (līdz USD 10 000 civiltiesas naudas sods par pirmajām 
30 dienām un līdz USD 10 000 par katru nākamo dienu pēc pirmajām 30 dienām, līdz 
pārkāpums ir novērsts). Tas nodrošinās pacientu uzticamību šim procesam.

Grozījums Nr. 28
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 un klīniskā pētījuma 
ziņojumu. Nevienu jaunu konkrēta 
sponsora klīniska izmēģinājuma 
pieteikumu neizskata, kamēr ES datubāzē 
nav iesniegti visi klīnisko izmēģinājumu 
ziņojumi par iepriekš reģistrētiem un 
apstiprinātiem šā sponsora 
izmēģinājumiem. Sponsori pamato, kādēļ 
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tie nav iesnieguši rezultātu apkopojumu 
un klīnisko pētījumu ziņojumus. 
Pamatojumu dara zināmu atklātībai.

Or. en

Pamatojums

Neatklājot detalizētus klīnisko izmēģinājumu rezultātus klīnisko pētījumu ziņojuma veidā, tiek 
ierobežotas zinātnē balstītas zināšanas un tiek publicēta neobjektīva informācija (nenorādot 
negatīvos atklājumus), kas savukārt sniedz neprecīzu ainu par zāļu iedarbīgumu. Piemēram, 
neobjektīvas publikācijas rezultātā bērnu un pusaudžu vidū plaši tika izmantots 
antidepresants paroksetīns (Seroxat), neraugoties uz tā vājo iedarbību un, kas satrauc vēl 
vairāk, — neraugoties uz pieaugošo pašnāvību risku šajā grupā.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tomēr, ja ar tādu zinātni saistītu iemeslu 
dēļ, kas ir pienācīgi pamatoti un ko ētikas 
komiteja ir apstiprinājusi kā atbilstošus,
viena gada laikā rezultātu apkopojumu un 
klīniskā izmēģinājuma ziņojumu iesniegt 
nav iespējams, tos iesniedz, tiklīdz tie ir 
pieejami. Tādā gadījumā protokolā kopā ar 
paskaidrojumu norāda, kad būs pieejami 
rezultāti un klīniskā izmēģinājuma 
ziņojums.

Or. en

Grozījums Nr. 30
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 

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

nolemj klīnisko izmēģinājumu neatsākt. Ja 
klīnisko izmēģinājumu priekšlaicīgi 
izbeidz, par klīniskā izmēģinājuma beigu 
datumu tiek uzskatīts priekšlaicīgās 
izbeigšanas datums. Pēc pagaidu 
pārtraukuma 12 mēnešu garumā klīniskā 
izmēģinājuma datus, pat ja tie ir nepilnīgi, 
dara zināmus atklātībai.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu izvairīties no pagaidu pārtraukumiem ar nenoteiktu termiņu, kurus faktiski 
izmanto, lai neļautu rezultātus darīt zināmus atklātībai.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pētnieks sponsoram nekavējoties ziņo 
par nopietniem nevēlamiem notikumiem.
Pētnieks visus nopietnos nevēlamos 
notikumus reģistrē un nosūta kopijas 
ētikas komitejai, kā arī iesniedz kopijas 
ES datubāzē, izmantojot ES portālu. 
Nepieciešamības gadījumā pētnieks 
sponsoram sūta papildu ziņojumu. Pēc 
tūlītējā ziņojuma tas sastāda detalizētus 
rakstveida ziņojumus un nosūta tos ētikas 
komitejai un dalībvalstīm, kā arī iekļauj 
tos ES datubāzē.

Or. en

Pamatojums

Tikai apkopojot precīzus un pilnīgus nevēlamo notikumu ziņojumus, var apzināt un savlaicīgi 
risināt zāļu drošuma problēmas, tādējādi ierobežojot novēršamus sabiedrības veselības 
aizsardzības riskus un izvairoties arī no veselības aprūpes izmaksām.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
38. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 33
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 klīnisko pētījumu 
ziņojumu veidā, kas ļauj datus viegli 
sameklēt, lai tā būtu precīzi paziņojama, 
interpretējama un pārbaudāma, turklāt 
pierakstiem, kas skar pētāmās personas, 
nodrošina konfidencialitāti, kura atbilst 
tiesību aktiem, ko piemēro personas datu 
aizsardzībā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Klīniskā izmēģinājuma pamatlietu arhivē 
uz nenoteiktu laiku.

Or. en

Pamatojums

Daži negatīvie ilgtermiņa zāļu reakcijas veidi, piemēram, vēzis vai teratogenitāte, parādās 
tikai pēc zāļu lietošanas vairāku desmitu gadu garumā, dažkārt šim periodam pat pārsniedzot 
vienu pacientu paaudzi, proti, katastrofa, ko izraisīja dietilstilbestrols (DES), ilga no 
divdesmitā gadsimta piecdesmitajiem līdz septiņdesmitajiem gadiem.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
75. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darot minēto inspekcijas ziņojumu 
pieejamu sponsoram, pirmajā daļā minētā 
dalībvalsts nodrošina konfidencialitātes 
aizsardzību.

Minētā inspekcijas ziņojuma 
kopsavilkumu dara publiski pieejamu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis inspektoriem nereti maksā valsts līdzekļus, un gan to uzdevums, gan pilnvaras ir 
sabiedrības interesēs. Turklāt pētāmajām personām, kuras piedalās klīniskā izmēģinājumā, ir 
tiesības zināt, vai izmēģinājums tika/tiek veikts saskaņā ar noteikumiem, lai varētu atsaukt 
savu piekrišanu, ja tie vēlas.

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
76. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var veikt inspekcijas, ja tās 
uzskata par nepieciešamām.

2. Komisija var veikt inspekcijas, ja tās 
uzskata par nepieciešamām. Komisijas 
inspekcijas ziņojuma kopsavilkumu dara 
publiski pieejamu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 75. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 37
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. To arī izveido, lai Savienības 
pilsoņiem nodrošinātu piekļuvi klīnisko 
pētījumu informācijai par zālēm tādā 
formātā, kas ļauj datus viegli sameklēt, lai 
viņi varētu pieņemt informētus lēmumus 
par savu veselību.

Or. en

Pamatojums

Klīnisko izmēģinājumu dati ir zinātniski dati, un tādēļ tie ir sabiedrības īpašums. Pacienti 
piekrīt piedalīties klīniskos izmēģinājumos, jo viņu līdzdalība sniedz sabiedrisku labumu 
zinātnes progresa veidā. Ja dati netiek publiskoti vispār, zinātnes attīstība tiek aizkavēta. 
Turklāt nozaru finansētā pētniecība gūst labumu no valsts finansētām pētniecības iestādēm —
piekļuvi pētniekiem un pētniecības grupām valsts finansētos pētniecības objektos, valsts 
finansējumu fundamentālo pētījumu jomā.
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Grozījums Nr. 38
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 
atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
prasībām. Piemērojot aizsardzību 
informācijai, kas saistīta ar 
komercnoslēpumu, pienācīgi jāpamato un 
jādokumentē nesamērīgs apmērs, kādā 
komerciālās intereses tiktu skartas šīs 
informācijas atklāšanas gadījumā, 
savlaicīgi jānosaka un jāpaziņo 
pieprasītājam laika posms, uz kuru prasīts 
ievērot komerciālo konfidencialitāti, un 
nedrīkst būt jebkādu primāru sabiedrības 
interešu, kas pamato tūlītēju informācijas 
atklāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
78. pants – 3. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
78. pants – 3. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– komerciāli konfidenciālas informācijas 
aizsargāšana;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
78. pants – 3. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniska izmēģinājuma faktiskā 
uzraudzīšana no dalībvalstu puses.

svītrots

Or. en


