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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0075/2013 af Nutan Sampat, tysk statsborger, om den nye forordning 
om lægemidler

1. Sammendrag

Andrageren er bekymret for, at forslaget om kliniske forsøg med lægemidler til human brug 
(COM(2012)0369) i for høj grad vil udvande kravene til kliniske forsøg med lægemidler. Han 
mener, at forslaget udelukkende er udformet, så det tjener lægemiddelindustrien. Den 
uafhængige etiske komité vil således ikke længere spille nogen rolle i forbindelse med 
kliniske forsøg. Resultatet er, at beskyttelsesmekanismerne i forsøg vil være lavere for 
mennesker end for dyr. Andrageren hævder ligeledes, at "kritiske" medlemsstater kan forbigås 
under forsøgene. Andrageren protesterer over det nye forslag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. november.2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

"Den 18. februar 2013 skrev andrageren en e-mail til formanden for Europa-Parlamentet med 
følgende tekst: "Kære formand for Europa-Parlamentet, Martin Schulz, Som tysk læge 
protesterer jeg imod følgende projekt: http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-
verordnung-eu-will-arzneimittelversuche-an-menschen-erleichtern-1.1602508". Linket 
henviser til en artikel offentliggjort samme dag af den tyske avis "Süddeutsche Zeitung", som 
hævdede, at ”EU ønsker at gøre det lettere at udføre medicinske forsøg på mennesker for at 
fremme lægemiddelindustrien”. Artiklen var vedlagt andragerens e-mail. 
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Kommissionens bemærkninger 

Direktiv 2001/20/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om anvendelse af god klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg 
kliniske forsøg med lægemidler til human brug1 er i øjeblikket ved at blive revideret som led i 
den almindelige lovgivningsprocedure2. 

Andrageren protesterer imod Kommissionens forslag til revision på grundlag af en avisartikel, 
hvis indhold blev afkræftet af Kommissionens tjenester, som den 19. februar 2013 sendte et 
brev, der afkræftede artiklen, til redaktøren af "Süddeutsche Zeitung" med følgende tekst:

"Under henvisning til artiklen "EU ønsker at gøre det lettere at udføre forsøg på mennesker" 
på forsiden af gårsdagens avis beder jeg Dem om at offentliggøre følgende indlæg: 

I modsætning til de seneste rapporter i de tyske medier har Europa-Kommissionen ikke planer 
om at sænke kravene til at udføre kliniske forsøg med lægemidler på mennesker.

Det modsatte er tilfældet. Forslaget til forordning indeholder en obligatorisk omfattende, 
uafhængig gennemgang af hele den kliniske undersøgelse. Det er op til hver enkelt 
medlemsstat at fastsætte, hvem der udfører denne inspektion i en medlemsstat (national 
myndighed eller etisk komité). En forudsætning er, at denne kontrol udføres med fuld 
uafhængighed og med den nødvendige ekspertise, og under alle omstændigheder skal en etisk 
komité inddrages i kontrollen.

Med dette udkast til forordning vil Europa-Kommissionen øge beskyttelsen af patienter, der 
deltager i kliniske forsøg:

De involverede i godkendelsen af et fremtidigt klinisk forsøg skal også være uafhængige i 
forhold til det deltagende forskningscenter. Det er muligt, at for eksempel en læge, der 
arbejder i en etisk komité, træffer afgørelser i et klinisk forsøg, der involverer vedkommendes 
kolleger eller chefer.

Forslaget blev budt velkommen i Europa af forskere, læger og patienter. Dette gælder især 
med hensyn til de såkaldte "ikke-kommercielle” kliniske forsøg: Det er undersøgelser, der 
ikke er blevet udført af lægemiddelindustrien, men f.eks. af offentlige og akademiske 
forskningsinstitutioner. Forordningen vil reducere unødvendigt bureaukrati og dermed sikre, 
at Europa fortsat er et attraktivt sted for sådanne kliniske forsøg. Således behøver forskerne 
ikke længere gentagne gange at indsende særskilt information, der stort set er identisk, om et 
klinisk forsøg til forskellige agenturer og lande.

Navnlig for patienter, der lider af alvorlige eller sjældne sygdomme, er kliniske forsøg ofte 
den eneste måde at nå frem til behandlinger, der kan redde liv.

Europa-Kommissionens forslag bevarer de nuværende høje standarder for patientsikkerhed 
samt sikkerhed og pålidelighed i data fra kliniske forsøg. Desuden styrker det betydeligt 
kliniske forsøgs gennemskuelighed både med hensyn til gennemførelsen og resultaterne. 
Derfor vil den kommende EU-database for kliniske forsøg normalt være tilgængelig for 
offentligheden.

                                               
1 EFT L 121 af 1.5.2001, s. 34.
2 COM(2012)0369 (2012/0192 (COD)).
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Lovgivningsprocessen for den nye forordning var fuldstændig gennemskuelig. Forud for 
vedtagelsen af forslaget foretog Europa-Kommissionen over fem år flere offentlige høringer 
af interessenter, organisationer og institutioner fra alle medlemsstater.

I juli 2012 vedtog Europa-Kommissionen et forslag til forordning og har gentagne gange 
fremlagt det offentligt siden da.

Konklusion

Andrageren protesterer mod et forslag fra Kommissionen på grundlag af en avisartikel, hvis 
indhold blev afkræftet af Kommissionens tjenestegrene. Forslaget, som andrageren protesterer 
imod, drøftes i øjeblikket af lovgiverne i den almindelige lovgivningsprocedure.

Det er derfor ikke muligt for Kommissionen at gribe ind til fordel for andrageren."


