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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas, ka priekšlikums par cilvēkiem paredzētu zāļu 
klīniskajiem izmēģinājumiem (COM(2012)0369) pārāk vājinās prasības pret zāļu klīniskajiem 
izmēģinājumiem. Viņš uzskata, ka priekšlikuma vienīgais mērķis ir sniegt labumu farmācijas 
nozarei. Neatkarīgā ētikas komiteja vairs nevarēs ietekmēt klīniskos izmēģinājumus, un 
tādējādi cilvēkiem klīniskajos izmēģinājumos tiks piemēroti vājāki aizsardzības mehānismi 
nekā dzīvniekiem. Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka izmēģinājumos varētu tikt apietas 
„būtiskas” dalībvalstis. Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret jauno priekšlikumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 4. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Lūgumraksta iesniedzējs 2013. gada 18. februārī uzrakstīja Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājam e-pastu ar šādu tekstu. „Godājamais Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 
M. Šulca kungs! Es kā vācu medicīniskais fiziķis iebilstu pret šādu projektu 
http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-verordnung-eu-will-arzneimittelversuche-an-
menschen-erleichtern-1.1602508”. Šī saite attiecas uz rakstu, ko tajā pašā dienā publicēja 
avīze Vācijā „Süddeutsche Zeitung”, apgalvojot, ka „ES vēlas atvieglot medicīniskos 
izmēģinājumus ar cilvēkiem, lai sekmētu medicīnas nozari”. Raksts bija pievienots 
lūgumraksta iesniedzēja e-pastam.
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Direktīva 2001/20/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām 
zālēm1 pašlaik tiek pārskatīta saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru2. 

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Komisijas pārskatīto priekšlikumu, pamatojoties uz 
avīzes rakstu, kura saturu atspēkoja Komisijas dienesti, kas 2013. gada 19. februārī 
„Süddeutsche Zeitung” redaktoram aizsūtīja atspēkojuma vēstuli ar šādu tekstu.

„Atsaucoties uz Jūsu vakardienas izdevuma titullapā esošo rakstu „ES vēlas atvieglot 
izmēģinājumus ar cilvēkiem”, es Jūs lūdzu publicēt šādu lasītāja vēstuli:

Pretēji jaunākajiem ziņojumiem Vācijas plašsaziņas līdzekļos ES Komisija neplāno samazināt 
šķēršļus zāļu klīniskiem izmēģinājumiem ar cilvēkiem.

Situācija ir pretēja. Regulas priekšlikumā paredzēta obligāta, visaptveroša un neatkarīga visa 
klīniskā pētījuma pārbaude. Katras dalībvalsts ziņā ir noteikt, kas veiks pārbaudi dalībvalstī 
(valsts iestāde vai ētikas komiteja). Priekšnosacījums ir, ka šādu pārbaudi veic pilnīgi 
neatkarīgi un ar nepieciešamo kompetenci, turklāt jebkurā gadījumā pārbaudē jābūt iesaistītai 
ētikas komitejai.

ES Komisija ar regulas priekšlikumu vēlas paaugstināt to pacientu aizsardzību, kas piedalās 
klīniskos izmēģinājumos.

Tiem, kas iesaistīti atļaujas piešķiršanā nākotnē gaidāmam klīniskam izmēģinājumam, jābūt 
neatkarīgiem no iesaistītā pētniecības centra. Tā tiks novērsta iespēja, ka, piemēram, ārsts, kas 
darbojas ētikas komitejā, lemj par klīnisko pētījumu, kurā iesaistīts viņa kolēģis vai vadītājs.

Šo regulas priekšlikumu pozitīvi novērtēja pētnieki, ārsti un pacienti visā Eiropā. Tas īpaši 
attiecas uz tā sauktajiem „nekomerciālajiem” klīniskajiem izmēģinājumiem. Tie ir pētījumi, 
kurus veic nevis farmācijas nozares uzņēmumi, bet gan, piemēram, publiskas un akadēmiskas 
pētniecības iestādes. Ar regulu paredzēts mazināt nevajadzīgu birokrātiju un tā nodrošināt, ka 
Eiropa paliek pievilcīga vieta tieši šādiem klīniskiem izmēģinājumiem. Tādējādi pētniekiem 
lielā mērā identiska informācija par klīnisku izmēģinājumu nav jānodod atsevišķi un atkārtoti 
dažādām iestādēm un dalībvalstīm.

Īpaši pacientiem, kuriem ir smagas vai retas slimības, klīniskie izmēģinājumi bieži ir vienīgais 
ceļš uz ārstēšanu, kas var glābt dzīvību.

ES Komisijas priekšlikumā ievēroti augstie pacientu drošības standarti, kā arī klīnisko 
izmēģinājumu datu drošums un uzticamība. Papildus tiek būtiski veicināta klīnisko 
izmēģinājumu pārredzamība — gan attiecībā uz īstenošanu, gan uz rezultātiem. Tādējādi 
nākotnē paredzētā ES datubāze par klīniskiem izmēģinājumiem būs publiski pieejama.

Likumdošanas process attiecībā uz jauno regulu bija pilnīgi pārredzams. Pirms regulas 
priekšlikuma pieņemšanas ES Komisija piecu gadu laikā veica vairākas sabiedriskās 
apspriešanas ar ieinteresētajām personām, organizācijām un institūcijām no visām 

                                               
1 OV L 121, 1.5.2001., 34. lpp.
2 COM(2012)0369 final — 2012/0192 (COD)



CM\1021510LV.doc 3/3 PE524.864v01-00

LV

dalībvalstīm.

2012. gada jūlijā ES Komisija pieņēma regulas priekšlikumu un kopš tā brīža vairākkārt ir 
iepazīstinājusi sabiedrību ar to.”

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Komisijas priekšlikumu, pamatojoties uz avīzes rakstu, 
kura saturu atspēkoja Komisijas dienesti. Par priekšlikumu, pret kuru iebilst lūgumraksta 
iesniedzējs, pašlaik likumdevēji diskutē saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

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


