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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma mērķis ir veicināt un atvieglot klīnisko pētniecību ES, vienkāršojot pašreizējos 
noteikumus par klīniskās izpētes veikšanu ar cilvēkiem paredzētām zālēm. Šis priekšlikums 
aizstās pašreizējo Direktīvu 2001/20/EK ar regulu, kas noteiks mūsdienīgu vienotu tiesisko 
regulējumu ES līmenī, samazinot birokrātiju un novēršot valstiskās atšķirības 
Direktīvas 2001/20/EK īstenošanā.

Priekšlikums nodrošina elektroniskas datubāzes (EMA datubāze) izveidi, kuru kontrolē 
Eiropas Zāļu aģentūra (EMA), lai ziņotu par varbūtējām neparedzētām nopietnām blaknēm.
Tas nodrošina arī centrālas ES mēroga datubāzes (ES datubāze) izveidi, kuru kontrolē 
Komisija un kura ir vienīgā piemērošanas platforma klīniskai izpētei Eiropas Savienībā.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta priekšlikumā izvirzītos mērķus. Atzinuma sagatavotājs jo īpaši 
atzinīgi vērtē regulas izvēli. Tas ir pareizais instruments, lai izveidotu vienotu tiesisko sistēmu
Eiropas Savienībā un tādējādi radītu lielāku tiesisko noteiktību un novērstu pašreizējo 
reglamentējošo un administratīvo slogu, ko rada atšķirīgā Direktīvas 2001/20/EK
piemērošana un īstenošana dalībvalstīs.

Klīniskiem pētījumiem ir liela ietekme uz personu pamattiesībām, jo īpaši tiesībām uz cilvēka
cieņu (1. pants), tiesībām uz dzīvību (2. pants), tiesībām uz personas neaizskaramību
(3. pants), tiesībām uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību (7. pants), tiesībām uz
personas datu aizsardzību (8. pants), bērnu tiesībām (24.pants) vai tiesībām uz veselības 
aprūpi (35. pants). Ir būtiski, ka jaunā regula nodrošinās pilnīgu ES Pamattiesību hartas 
ievērošanu. Lai gan 65. apsvērumā ir norādīts, ka priekšlikums paredz ievērot pamattiesības 
un principus, kas jo īpaši ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, nav izveidots īpašs 
mehānisms, kas to nodrošinātu. Tāpēc ir vajadzīgs nosacījums, lai nodrošinātu, ka
pamattiesību ievērošanas un to aizsardzībai veikto pasākumu novērtējums būtu daļa no 
novērtējumu procesa attiecībā uz klīnisko izmēģinājumu pieteikumu. Attiecīgi būtu jāgroza 
7. panta 1. punkts, 31. pants un I pielikums, 4. iedaļa, 13. punkts, un 2. iedaļa, 4. punkts.

Klīnisko izmēģinājumu veikšana nozīmē personas datu apstrādi vairākos līmeņos (vismaz 
sponsoru, pētnieku, apstrādātāju, ES Komisijas un EMA līmenī). Apstrādātie personas dati 
attiecas uz dažādām datu kategorijām, atbilstīgi kurām personas tiek skartas, piemēram:
personas, kam tiek veikts klīnisks izmēģinājums, personas, kas dod informētu piekrišanu, 
sponsori, pētnieki utt. Turklāt tiks apstrādātas dažādas personas datu kategorijas, jo īpaši 
„slepenie dati”. Atzinuma sagatavotājs pauž gandarījumu, ka 52. un 59. apsvērumā un 
89. pantā (Datu aizsardzība) ir skaidri noteikts, ka Direktīva 95/46/EK attiecas uz to personas
datu apstrādi, ko veic saskaņā ar šo regulu dalībvalstīs un saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 attiecībā uz to personas datu apstrādi, ko veic Komisija un EMA šīs regulas 
kontekstā.

Elektroniskajā datubāzē, ko ziņošanai izveidojusi Eiropas Zāļu aģentūra (EMA), nedrīkstētu 
atrasties tādi personas dati, kuri ļautu identificēt pacientus. Tai būtu jāsatur tikai 
pseidonimizēti dati (ar koda atslēgu kodēti dati), kas ļauj noteikt tikai to, vai attiecīgais datu 
subjekts ir tajā līmenī, kas pieejams tiem, kuriem reāli būtu vajadzīga šī informācija 
(piemēram, nepieciešamās ārstēšanas nodrošināšanai), jo šādā veidā datu subjektu tieša 
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identificēšana EMA datubāzē būtu neiespējama. Priekšlikuma 36. pantā tas būtu jānorāda.

ES datubāzes mērķis (78. pants) ir pilnveidot un veicināt informācijas plūsmu starp
sponsoriem un dalībvalstīm un starp dalībvalstīm. Lai gan 52. apsvērumā ir noteikts, ka ES 
datubāzē nav jāreģistrē to datu subjektu, kas piedalās klīniskajā izpētē, personas dati, 
78. panta formulējums nav skaidrs. Tajā paredzēts, ka „ES datubāze personas datus satur tikai 
tādā apjomā, kāds nepieciešams tiem mērķiem, kuriem šī datubāze ir izveidota”. Šis 
formulējums neizslēdz pacientu personas datu iekļaušanu. Tā kā aizliegums apstrādāt pacienta
personas datus ES datubāzē ir viens no tās būtiskajiem elementiem, 78. panta 4. punkts būtu
jāgroza, lai skaidri ieviestu šo nosacījumu — apsvēruma veidā, kā tas ir šobrīd, nosacījums
nav pietiekams, jo apsvērumam nav juridiski saistoša spēka.

78. panta 7. punkts attiecas uz datu subjektu tiesībām saņemt informāciju, gūt tai piekļuvi, to 
labot un to dzēst. Tajā noteikts 60 dienu termiņš pēc datu subjekta pieprasījuma iesniegšanas, 
kurā personas dati ir jālabo vai jādzēš. Šis nosacījums būtu jāpapapildina, lai līdzās tajā 
minētajām tiesībām iekļautu arī tiesības bloķēt personas datus, kas ir atzītas Eiropas 
Savienības datu aizsardzības tiesību aktos.

Priekšlikumā nav iekļauts nosacījums attiecībā uz EMA datubāzē un ES datubāzē apstrādāto 
datņu un personas datu uzglabāšanas periodu. Uzglabāšanas perioda noteikšana ir būtisks datu 
aizsardzības princips. Šķiet, ka iemesls, kāpēc nav noteikts uzglabāšanas periods, varētu būt
vajadzība glabāt pētnieku personas datus vairākus gadus pēc klīniskā pētījuma pabeigšanas, 
lai vēlāk būtu iespējams atklāt ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus. Taču tas neattaisno 
personas datu neierobežoti ilgu uzglabāšanu. ES datu aizsardzības tiesību aktos ir paredzēta
iespēja zinātniskās pētniecības gadījumā noteikt ilgāku personas datu uzglabāšanas periodu, 
garantējot atbilstīgus aizsardzības pasākumus. Tāpēc atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu 
jānosaka adekvāti un pietiekami ilgi datu uzglabāšanas periodi, kas vēlāk ļautu atklāt klīnisko 
izmēģinājumu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus.

Ierosinātie grozījumi uzlabos priekšlikuma tiesisko noteiktību un stiprinās personu garantijas
un aizsardzību, tādējādi nodrošinot atbilstību ES Pamattiesību hartas 8. pantam, Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 16. pantam, Direktīvai 95/46/EK un Regulai (EK) Nr. 45/2001.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) personu tiesību uz cilvēka cieņu, 
tiesību uz fizisko un garīgo 
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neaizskaramību, tiesību uz privātās un 
ģimenes dzīves neaizskaramību un bērnu 
tiesību ievērošanas novērtējums;

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā ir atzīts, ka tam ir svarīga nozīme attiecībā uz pamattiesībām, un norādīts, ka 
tajā ir ievērotas pamattiesības. Taču tajā nav ietverts mehānisms, kas nodrošinātu šo tiesību 
ievērošanu. Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai, izvērtējot klīniska izmēģinājuma pieteikumu, 
tiktu novērtēta arī pamattiesību ievērošana.

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Piekrišana neatceļ personu tiesību uz 
cilvēka cieņu, tiesību uz fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesību uz privātās un 
ģimenes dzīves neaizskaramību un bērnu 
tiesību ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Piekrišana nedrīkst būt līdzeklis, lai atceltu pamattiesības uz cilvēka cieņu, tiesības uz fizisko 
un garīgo neaizskaramību, tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un bērnu 
tiesības.

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) pacienta intereses vienmēr ir 
svarīgākas par zinātnes un sabiedrības 
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interesēm;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā Direktīvā 2001/20/EK ir skaidri noteikts, ka to nosacījumu vidū, kas jāievēro, 
veicot klīnisko pētījumu ar nepilngadīgajām personām, ir nosacījums, ka pacienta intereses
vienmēr ir svarīgākas par zinātnes un sabiedrības interesēm. Šis nosacījums būtu jāsaglabā, 
lai skaidri noteiktu, ka nepilngadīgo personu intereses ir aizsargātas.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pacientu personas dati datubāzē ir 
jāapstrādā tā, lai nepieļautu pacienta 
identifikāciju, izņemot identifikācijas 
iespēju tām personām, kurām jāzina 
pacienta identitāte tā būtisko interešu 
aizsardzības nolūkā. Pacientu personas 
datus glabā atsevišķi no citas datubāzē 
apstrādātās informācijas.

Or. en

Pamatojums

Lai īstenotu EMA datubāzes mērķi, nav vajadzības pēc pacientu identifikācijas. Tādēļ EMA
datubāzei būtu jāsatur tikai pseidonimizēti dati, kas ļauj identificēt datu subjektu tikai to 
personu pieejas līmenī, kurām reāli ir vajadzīga šī identifikācija, lai vajadzības gadījumā 
nodrošinātu pacientiem nepieciešamo aprūpi. Šajā grozījumā ir ņemts vērā Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) viedoklis.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 1. punktā minētais gada ziņojums 
satur tikai apkopotus un anonīmus datus.
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Or. en

Pamatojums

Gada ziņojumā jāiekļauj tikai apkopota informācija un nav nepieciešams iekļaut pacientu 
personas datus. Šajā grozījumā ir ņemts vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
(EDAU) viedoklis.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
41.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41.a pants
Personas datus, kas apstrādāti Aģentūras 
izveidotajā datubāzē, uzglabā maksimāli 
5 gadus pēc klīniskā izmēģinājuma 
veikšanas. Pēc šā perioda beigām 
apstrādātos datus pseidonimizētā veidā (ar 
koda atslēgu kodētus) atsevišķi uzglabā 
vēl papildu 10 gadus, šajā periodā 
nodrošinot ierobežotu piekļuvi tikai 
ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu 
noteikšanas nolūkā. Kad šis periods ir 
pagājis, personas datus dzēš.

Or. en

Pamatojums

Datu aizsardzība ir būtisks Eiropas Savienības datu aizsardzības tiesību aktu princips.
Priekšlikumā nav noteikts uzglabāšanas periods EMA datubāzē un ES datubāzē. Neierobežota 
uzglabāšanas perioda gadījumā netiek ievēroti datu aizsardzības tiesību akti. Šajā grozījumā 
ir noteikti pietiekami ilgi uzglabāšanas periodi, lai vēlāk ļautu noteikt klīnisko izmēģinājumu 
ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus. Šajā grozījumā ir ņemts vērā Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) viedoklis.
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Grozījums Nr. 7

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.

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

Or. en

Pamatojums

Datu aizsardzība ir būtisks Eiropas Savienības datu aizsardzības tiesību aktu princips.
Priekšlikumā būtu jānosaka maksimālais uzglabāšanas periods, nevis minimālais periods.
Minimālais uzglabāšanas periods neveicina tiesiskās noteiktības nodrošināšanu. Šajā 
grozījumā ir ņemts vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) viedoklis.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
78. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. ES datubāze personas datus satur tikai 
tādā apjomā, kāds nepieciešams 2. punkta 
ievērošanai.

4. ES datubāze personas datus satur tikai 
tādā apjomā, kāds nepieciešams 2. punkta 
ievērošanai. Nekādā gadījumā to pacientu 
personas datus, kuri piedalās klīniskā 
izmēģinājumā, neapstrādā ES datubāzē.

Or. en

Pamatojums

52. apsvērumā ir norādīts, ka ES datubāzē nebūtu jāreģistrē pētāmo personu —
izmēģinājuma dalībnieku — personas dati. 78. panta formulējums nav skaidrs un neizslēdz 
pacientu personas datu iekļaušanu. Tā kā aizliegums apstrādāt pacienta personas datus ES 
datubāzē ir viens no tās būtiskajiem elementiem, šim aizliegumam nepārprotami jābūt 
norādītam tiesību normā, ar kuru to nosaka, nevis tikai apsvērumā. Šajā grozījumā ir ņemts 
vērā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) viedoklis. 



PA\930473LV.doc 9/11 PE506.211v03-00

LV

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
78. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija un dalībvalstis, attiecīgi 
īstenojot Direktīvu 95/46/EK, nodrošina, 
lai datu subjekts varētu faktiski īstenot 
savas Regulā (EK) Nr. 45/2001 un valstu 
datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās 
tiesības saņemt informāciju, gūt tai 
piekļuvi, to labot un tai iebilst. Tie 
nodrošina, lai datu subjekts varētu faktiski 
īstenot tiesības uz piekļuvi datiem, kas uz 
viņu attiecas, un tiesības neprecīzus vai 
nepilnīgus datus labot un dzēst. Savu 
attiecīgo pienākumu ietvaros Komisija un 
dalībvalstis nodrošina, lai neprecīzi dati un 
nelikumīgi apstrādāti dati saskaņā ar 
piemērojamiem tiesību aktiem tiktu dzēsti. 
Labošanu un dzēšanu veic iespējami drīz, 
bet ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc tam, kad 
datu subjekts ir iesniedzis kādu 
pieprasījumu. 

7. Komisija un dalībvalstis, attiecīgi 
īstenojot Direktīvu 95/46/EK, nodrošina, 
lai datu subjekts varētu faktiski īstenot 
savas Regulā (EK) Nr. 45/2001 un valstu 
datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās 
tiesības saņemt informāciju, gūt tai 
piekļuvi, to labot, to bloķēt un tai iebilst.
Tie nodrošina, lai datu subjekts varētu 
faktiski īstenot tiesības uz piekļuvi datiem, 
kas uz viņu attiecas, un tiesības neprecīzus 
vai nepilnīgus datus labot, bloķēt un dzēst.
Savu attiecīgo pienākumu ietvaros 
Komisija un dalībvalstis nodrošina, lai 
neprecīzi dati un nelikumīgi apstrādāti dati 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem 
tiktu dzēsti. Labošanu, bloķēšanu un 
dzēšanu veic iespējami drīz, bet ne vēlāk 
kā 60 dienu laikā pēc tam, kad datu 
subjekts ir iesniedzis kādu pieprasījumu. 

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā kopā ar šajā pantā minētajām tiesībām ir jāiekļauj arī tiesības bloķēt personas 
datus, kas ir atzītas ES datu aizsardzības tiesību aktos. Šajā grozījumā ir ņemts vērā arī 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) viedoklis.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Personas datus, kas apstrādāti ES 
datubāzē, uzglabā maksimāli 5 gadus pēc 
klīniskā izmēģinājuma veikšanas. Pēc šā 
perioda beigām apstrādātos datus 



PE506.211v03-00 10/11 PA\930473LV.doc

LV

pseidonimizētā veidā (ar koda atslēgu 
kodētus) atsevišķi uzglabā vēl papildu 
10 gadus, šajā periodā nodrošinot 
ierobežotu piekļuvi tikai ļaunprātīgas 
izmantošanas gadījumu noteikšanas 
nolūkā. Kad šis periods ir pagājis, 
personas datus dzēš.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā nav noteikts uzglabāšanas periods ES datubāzē. ES datu aizsardzības tiesību 
aktos ir paredzēta iespēja zinātniskās pētniecības gadījumā noteikt ilgāku personas datu 
uzglabāšanas periodu, garantējot atbilstīgus aizsardzības pasākumus. Šajā grozījumā ir 
noteikti pietiekami ilgi uzglabāšanas periodi, lai vēlāk ļautu noteikt klīnisko izmēģinājumu 
ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus. Šajā grozījumā ir ņemts vērā arī Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) viedoklis.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. iedaļa – 13. punkts – 17. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apraksts par novērtējumu, kas veikts, lai 
noteiktu ietekmi uz datu subjektu tiesībām 
uz cilvēka cieņu, tiesībām uz fizisko un 
garīgo neaizskaramību, tiesībām uz 
privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramību un bērnu tiesībām, un 
par pasākumiem, kas veikti šo tiesību 
aizsardzībai;

Or. en

Pamatojums

Lai izvērtētu, vai klīniskajā izmēģinājumā tiek ievērotas pamattiesības, pieteikuma 
dokumentācijā sākotnējam pieteikumam būtu jāietver novērtējuma, kas veikts par ietekmi uz 
pamattiesībām, un to aizsardzībai veikto pasākumu apraksts. Šis grozījums atbilst grozījumam 
Nr. 1.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. iedaļa – 4. punkts – 3. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apraksta novērtējumu, kas veikts, lai 
noteiktu ietekmi uz datu subjektu tiesībām 
uz cilvēka cieņu, tiesībām uz fizisko un 
garīgo neaizskaramību, tiesībām uz 
privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramību un bērnu tiesībām, un 
pasākumus, kas veikti šo tiesību 
aizsardzībai;

Or. en

Pamatojums

Lai izvērtētu, vai klīniskajā izmēģinājumā tiek ievērotas pamattiesības, pieteikuma 
dokumentācijā sākotnējam pieteikumam būtu jāietver novērtējuma, kas veikts par ietekmi uz 
pamattiesībām, un to aizsardzībai veikto pasākumu apraksts. Šis grozījums atbilst grozījumam 
Nr. 1.


