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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1812/2012, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais 
H.M., par farmakovigilances uzlabošanu klīniskajos pētījumos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kuru pārstāv QC Counsel, norāda uz jautājumiem saistībā ar 
farmaceitiskiem produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā. Jo īpaši viņš norāda uz 
problēmām saistībā ar ES tiesību aktiem zāļu jomā. 1. Nav noteikta prasība pētniekiem ziņot 
kompetentajai iestādei par iespējamu nelabvēlīgu ietekmi pirms attiecīgo zāļu apstiprināšanas. 
2. Nav noteikta prasība pētniekiem ziņot par nepamatotām prasībām saistībā ar apstiprinātām 
zālēm vai tādām, par kurām ir sākta apstiprināšanas procedūra. 3. Saskaņā ar ES tiesību 
aktiem nav noteikta prasība dalībvalstīm piemērot sankcijas par informācijas noklusēšanu 
attiecībā uz zāļu nelabvēlīgu ietekmi. 4. Nav noteikta prasība finansētājam atklāt pētījuma 
metodi un detalizētus pētījuma rezultātus. 5. Finansētājiem norādīts, ka viņiem vienmēr 
„būtu” jāizvērtē klīnisko pētījumu iespējamās priekšrocības un riski, jo pretējā gadījumā, 
ņemot vērā iespējamo kaitējumu veselībai, šim nosacījumam jābūt obligātam, t. i., 
„Finansētājs vienmēr izvērtē...”. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties attiecībā uz pieciem 
minētajiem aspektiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 16. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Direktīva 2001/20/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām 
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zālēm1 tiek pašlaik pārskatīta saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru2. 

Klīniskie pētījumi ir svarīgs posms jaunu un nekaitīgu zāļu izstrādē un ārstēšanas uzlabošanā. 
Pētījumi ir jāapstiprina pirms to uzsākšanas un jāveic stingri kontrolētā vidē. Atbildība par 
klīnisko pētījumu veikšanu un pārvaldību ir paredzēta tiesību aktos.
Direktīva 2001/20/EK paredz, ka finansētājs ir atbildīgs par klīniskā pētījuma veikšanu. Šā 
iemesla dēļ saskaņā ar starptautiskajām pamatnostādnēm3 Direktīvā ir paredzēts finansētāja 
pienākums ziņot kompetentajām iestādēm par zāļu drošumu. Finansētāja pienākums ir ziņot 
kompetentajām iestādēm par blaknēm un nevēlamiem notikumiem, kas varētu būt saistīti ar 
klīniskajiem izmēģinājumiem. 
Farmakovigilances noteikumi, kas paredzēti Direktīvā 2001/83/EK4 un Regulā (EK) 
Nr. 726/20045, tiek piemēroti pēc tam, kad ir piešķirta atļauja cilvēkiem paredzētas zāles laist 
tirgū. Pēc tirdzniecības atļaujas piešķiršanas ir svarīgi, lai pacientiem, ārstiem, farmaceitiem 
vai citiem veselības aprūpes darbiniekiem būtu iespēja ziņot kompetentajām iestādēm par 
nopietnām blaknēm, jo citādi varētu pietrūkt vērtīgas informācijas. Tieši tāpēc mūsdienās zāļu 
lietošanas instrukcijas satur aicinājumu pacientiem ziņot par blaknēm. 

Nevēlama notikuma definīcija klīnisko pētījumu kontekstā ir sniegta Direktīvas 2001/20/EK 
2. panta m) punktā: „nevēlams notikums”: jebkurš nelabvēlīgs medicīnisks gadījums 
pacientam vai klīniskai izpētei pakļautai personai, kas izmanto zāles, un kuram var nebūt 
cēloņsakarības ar šīm zālēm. Blakne ir nevēlams notikums, kuram ir noteikta cēloņsakarība ar 
lietotajām zālēm, kā paredzēts 2. panta n) punktā: „blakne”: visas nelabvēlīgas un 
neparedzētas reakcijas uz izpētei pakļautām zālēm, kas saistītas ar jebkuru izmantoto devu.
Šīs abas kategorijas ir atšķirīgas, un tās nedrīkst sajaukt. 

Pamatnostādņu, kuras izstrādāja saskaņā ar Direktīvas 18. pantu, 59. punktā6 ir norādīts, ka 
jebkuras domstarpības starp finansētāju un pētniekiem par nevēlama notikuma klasifikāciju ir 
jādokumentē. Turklāt saskaņā ar Direktīvas 2001/20/EK 19. pantu Direktīvas noteikumi 
neskar finansētāja un pētnieka civiltiesisko atbildību un kriminālatbildību. Tāpēc pētniekam 
jebkurā brīdī ir iespēja informēt kompetentās iestādes par jebkādiem pārkāpumiem pētījuma 
gaitā, par kuriem viņš uzzinājis. Pienākums izstrādāt civiltiesiskās atbildības un 
kriminālatbildības noteikumus ir uzticēts dalībvalstīm. 

Visiem klīniskajiem pētījumiem Eiropā ir vajadzīga iepriekšēja atļauja, un izmēģinājumu 
protokols ir jāiesniedz novērtēšanai un apstiprināšanai. Valstu kompetentajām iestādēm ir 
iespēja jebkurā brīdī pārbaudīt finansētāja datus vai klīnisko izmēģinājumu norises vietu un 
piekļūt visiem klīnisko izmēģinājumu dokumentiem. Klīnisko izmēģinājumu rezultāti, kas 
saistīti ar zāļu izstrādi, līdz ar pieteikumu tirdzniecības atļaujas iegūšanai tiek iesniegti 
                                               
1 OV L 121, 1.5.2001., 34. lpp.

2 COM(2012)0369 final 2012/0192 (COD)

3 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf

4 OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp.

5 OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.

6 2011/C 172/01
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atbildīgajām iestādēm, kuras tos novērtē un pārbauda. Attiecībā uz klīnisko izmēģinājumu 
rezultātu publicēšanu Eiropas Komisijas priekšlikumā regulai par klīniskajiem 
izmēģinājumiem (COM(2012)0369 final 2012/0192 (COD)) ir paredzēta lielāka pārredzamība 
gan attiecībā uz iesniegtajiem dokumentiem, lai iegūtu atļauju veikt klīnisku izmēģinājumu, 
gan uz klīniskā izmēģinājuma rezultātiem. 

Vārda „būtu” lietošanu Komisijas pamatnostādnēs nosaka dokumenta veids. Pamatnostādnes 
ir neobligāti instrumenti. 

Pienākums nepārtraukti apsvērt un paredzēt klīnisko pētījumu ieguvumus un risku ir paredzēts 
Direktīvas 2001/20/EK 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā.

Secinājums

Noteikumi par drošuma ziņojumiem klīnisko pētījumu kontekstā ir paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Direktīvā 2001/20/EK, kā arī sīki izstrādātajās 
pamatnostādnēs, kuras sagatavoja Komisija saskaņā ar minētās Direktīvas 18. pantu. Šo 
noteikumu pārskatīšanu, tostarp arī attiecībā uz drošuma ziņojumiem, pašlaik apspriež 
likumdevēji saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Tāpēc Komisijai nav iespējams iejaukties, lai lemtu par labu lūgumraksta iesniedzējam.


