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Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0075/2013, внесена от Нутан Сампат, с германско гражданство, 
относно новия регламент за лекарствените продукти

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява безпокойство, че предложението относно 
клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба (COM (2012) 
369) твърде много ще отслаби изискванията относно клиничните изпитвания на 
лекарствени продукти. Той счита, че предложението е изготвено изцяло в полза на 
фармацевтичната промишленост. Ето защо независимият комитет по етика вече няма 
да играе никаква роля в клиничните изпитвания. В резултат на това механизмите за 
защита при изпитвания ще бъдат по-слаби за хората отколкото за животните. 
Вносителят на петицията също така твърди, че „критичните“ държави членки биха 
могли да не бъдат взети под внимание при изпитвания. Вносителят на петицията 
протестира срещу новото предложение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

На 18 февруари 2013 г. вносителят на петицията е изпратил електронно съобщение до 
председателя на Европейския парламент със следния текст: „Уважаеми г-н Председател 
на Европейския парламент, уважаеми г-н Шулц, в качеството си на германски 
медицински физик възразявам срещу следния проект: 
http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-verordnung-eu-will-arzneimittelversuche-an-
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menschen-erleichtern-1.1602508". Линкът се отнася до статия, публикувана в същия ден 
от германския вестник „Süddeutsche Zeitung“, в която се твърди, че „ЕС иска да улесни 
медицинските изпитвания върху хора, за да насърчава лекарствената промишленост“. 
Статията е приложена към електронното съобщение на вносителя на петицията.

Забележки на Комисията 

Директива 2001/20/EО относно сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки относно прилагането на добрата 
клинична практика при провеждането на клинични изпитвания на лекарствени 
продукти за хуманна употреба1 понастоящем се преразглежда в съответствие с 
обикновената законодателна процедура2. 

Вносителят на петицията възразява срещу предложението за преразглеждане на 
Комисията въз основа на статия във вестник, чието съдържание е било опровергано от 
службите на Комисията, които са изпратили опровержително писмо на 19 февруари 
2013 г. до редактора на „Süddeutsche Zeitung“ със следния текст:

„Във връзка със статията „ЕС желае да улесни изпитванията върху хора“ на заглавната 
страница на Вашия вчерашен брой Ви моля да публикувате следното писмо до 
редактора:

Противно на неотдавнашните съобщения в германските медии, Европейската комисия 
не планира да намали бариерите пред клиничните изпитвания върху хора с лекарствени 
продукти.

Обратното е вярно. Проектът на регламент предвижда задължителен всеобхватен 
независим преглед на цялото клинично изследване. Всяка държава членка 
самостоятелно установява кой да извършва тази проверка в рамките на държавата 
членка (национален орган или комитет по етика). Предпоставка за това е въпросната 
проверка да бъде извършена напълно независимо и с необходимия експертен опит, като 
във всеки случай комитет по етика винаги трябва да участва в прегледа).

С въпросния проект на регламент Европейската комисия ще увеличи защитата на 
пациентите, участващи в клинични изпитвания.

Участващите в издаването на разрешително за бъдещо клинично изпитване трябва 
също така да бъдат независими от участващия изследователски център. Възможно е, 
например, лекар, който работи в комитет по етика, да вземе решение относно клинично 
изпитване с участието на свои колеги или ръководители.

Предложението беше приветствано в Европа от научните изследователи, лекарите и 
пациентите. Това особено важи относно т.нар. „нетърговски“ клинични изпитвания: те 
представляват изследвания, например, които не са проведени от фармацевтичната 
промишленост, а от публични или академични изследователски институции. 
Регламентът ще намали ненужната бюрократична тежест и по този начин ще гарантира, 
че Европа продължава да бъде привлекателно място за такива клинични изпитвания. 
Следователно вече няма да е необходимо научните изследователи да представят 

                                               
1 ОВ L 121, 1.5.2001 г., стр. 34.
2 COM(2012) 369 final 2012/0192 (COD)
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отделна и често до голяма степен идентична информация относно дадено клинично 
изпитване до различни агенции и държави.

Особено за пациентите, страдащи от сериозни или редки заболявания, клиничните 
изпитвания често представляват единственият начин за животоспасяващо лечение.

Предложението на Европейската комисия запазва действащите високи стандарти за 
безопасност за пациентите и разумност и надеждност на данните от клинични 
изпитвания. Освен това то засилва значително прозрачността на клиничните 
изпитвания – както по отношение на прилагането, така и по отношение на резултатите. 
По този начин бъдещата база данни на ЕС относно клиничните изпитвания по принцип 
ще бъде достъпна за обществеността.

Законодателният процес за новия регламент беше напълно прозрачен. Преди 
приемането на предложението Европейската комисия проведе в продължение на повече 
от пет години няколко обществени консултации със заинтересовани страни, 
организации и институции от всички държави членки.

През юли 2012 г. Европейската комисия прие предложение за регламент и оттогава 
неколкократно го представя пред обществеността.“

Заключение

Вносителят на петицията възразява срещу предложение на Комисията въз основа на 
статия във вестник, чието съдържание е опровергано от службите на Комисията. 
Предложението, срещу което вносителят на петицията възразява, понастоящем е 
предмет на разисквания между законодателите в рамките на обикновената 
законодателна процедура.

Поради това не е възможно Комисията да се намеси в подкрепа на вносителя на 
петицията.


