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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0075/2013 του Nutan Sampat, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τον νέο κανονισμό για τα φαρμακευτικά προϊόντα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων φοβάται ότι η πρόταση κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που 
προορίζονται για τον άνθρωπο (COM (2012) 369) θα υπονομεύσει σε μεγάλο βαθμό την 
τήρηση των απαιτήσεων που ισχύουν για τις κλινικές δοκιμές. Πιστεύει ότι η εν λόγω 
πρόταση έχει καταρτιστεί αποκλειστικά προς όφελος της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Κατά 
συνέπεια, η ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας δεν θα διαδραματίζει πλέον κανένα ρόλο στις 
κλινικές δομικές. Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα οι μηχανισμοί προστασίας στις 
δοκιμές να είναι λιγότερο ισχυροί για τους ανθρώπους από ό,τι για τα ζώα. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών ενδέχεται να παρακαμφθούν 
ορισμένα «σημαντικά» κράτη μέλη. Ο αναφέρων αντιτίθεται στη νέα πρόταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Στις 18 Φεβρουαρίου 2013 ο αναφέρων απέστειλε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το εξής κείμενο:  «Αξιότιμε 
κύριε πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως Γερμανός φυσικός ιατρικής φυσικής 
αντιτίθεμαι στο εξής πρόγραμμα:  http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-verordnung-
eu-will-arzneimittelversuche-an-menschen-erleichtern-1.1602508». Ο σύνδεσμος παραπέμπει 
σε άρθρο που δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα στη γερμανική εφημερίδα «Süddeutsche 
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Zeitung», στο οποίο εικάζεται ότι «η ΕΕ επιθυμεί να διευκολύνει τις κλινικές δοκιμές σε 
ανθρώπους προκειμένου να προωθήσει την ιατρική βιομηχανία». Το άρθρο επισυνάπτεται 
στο ηλεκτρονικό μήνυμα του αναφέροντος.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η οδηγία 2001/20/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις 
κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο1 βρίσκεται υπό αναθεώρηση 
στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας2. 

Ο αναφέρων αντιτίθεται στην πρόταση αναθεώρησης της Επιτροπής με βάση άρθρο 
εφημερίδας, το περιεχόμενο του οποίου καταρρίφθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, οι 
οποίες απέστειλαν στις 19 Φεβρουαρίου 2013 στον εκδότη της «Süddeutsche Zeitung» 
επιστολή διάψευσης, με το εξής κείμενο: 

«Αναφερόμενος στο άρθρο «η ΕΕ επιθυμεί να διευκολύνει τις κλινικές δοκιμές σε 
ανθρώπους» που δημοσιεύτηκε στο πρωτοσέλιδο του χθεσινού φύλλου σας, σας ζητώ να 
δημοσιεύσετε την εξής επιστολή που απευθύνω στον εκδότη σας: 

Σε αντίθεση με τις πρόσφατες αναφορές στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν προτίθεται να μειώσει τα όρια όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων σε 
ανθρώπους. 

Ισχύει το αντίθετο.  Το σχέδιο κανονισμού προβλέπει υποχρεωτική, σφαιρική και ανεξάρτητη 
επανεξέταση ολόκληρης της κλινικής μελέτης.  Εναπόκειται στο κράτος μέλος να καθορίσει 
ποιος θα προβαίνει στην εν λόγω επαλήθευση εντός του κράτους μέλους (εθνική αρχή ή 
επιτροπή δεοντολογίας). Αποτελεί προϋπόθεση η εν λόγω επαλήθευση να διενεργείται 
εντελώς ανεξάρτητα καθώς και με την απαραίτητη τεχνογνωσία, και σε κάθε περίπτωση μια 
επιτροπή δεοντολογίας θα πρέπει να συμμετέχει πάντοτε στη διαδικασία επανεξέτασης. 

Με τον εν λόγω κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να αυξήσει την προστασία των 
ασθενών που συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές: 

Όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης μελλοντικής κλινικής δοκιμής θα πρέπει να είναι 
ανεξάρτητοι από το ερευνητικό κέντρο που συμμετέχει στη διαδικασία.  Ενδέχεται, για 
παράδειγμα, ένας γιατρός που εργάζεται σε επιτροπή δεοντολογίας να πρέπει να λάβει 
απόφαση σχετικά με κλινική δοκιμή στην οποία συμμετέχουν συνάδελφοι ή προϊστάμενοί 
του.

Την πρόταση χαιρέτισαν στην Ευρώπη ερευνητές, γιατροί και ασθενείς. Αυτό ισχύει ιδίως 
όσον αφορά τις επονομαζόμενες «μη εμπορικές» κλινικές δοκιμές: Πρόκειται, παραδείγματος 
χάριν, για μελέτες, τις οποίες δεν διεξάγει η φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά δημόσια και 
πανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα. Ο κανονισμός θα συμβάλει στη μείωση της περιττής 
γραφειοκρατίας διασφαλίζοντας ως εκ τούτου ότι η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
τόπο που προσελκύει ανάλογες κλινικές δοκιμές. Κατά συνέπεια οι ερευνητές δεν θα 
χρειάζεται πλέον να υποβάλουν ξεχωριστά και κατ΄ επανάληψη σε διαφορετικούς 
οργανισμούς και διαφορετικές χώρες πληροφορίες που είναι σε μεγάλο βαθμό ταυτόσημες 

                                               
1 EE L 121, της 1.5.2001, σ. 34.
2 COM(2012) 369 τελικό 2012/0192 (COD)
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μεταξύ τους. 

Ειδικά για ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές ή σπάνιες ασθένειες οι κλινικές δομικές 
συνιστούν συχνά τη μόνη οδό η οποία μπορεί να οδηγήσει σε θεραπείες που σώζουν ζωές. 

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατηρεί τις ισχύουσες υψηλές προδιαγραφές που 
αφορούν την ασφάλεια και την ακεραιότητα των ασθενών καθώς και την αξιοπιστία των 
δεδομένων που προέρχονται από κλινικές δοκιμές. Εκτός αυτού ενισχύει σημαντικά τη 
διαφάνεια των κλινικών δοκιμών - τόσο σε σχέση με την εφαρμογή όσο και με τα 
αποτελέσματά τους. Το κοινό, κατά συνέπεια, θα έχει γενική πρόσβαση στη μελλοντική βάση 
δεδομένων της ΕΕ σχετικά με τις κλινικές δοκιμές.

Η νομοθετική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον νέο κανονισμό ήταν απόλυτα διαφανής. 
Προτού εγκρίνει την πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε για διάστημα πέντε 
ετών αρκετές δημόσιες διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα 
από όλα τα κράτη μέλη.

Τον Ιούλιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση κανονισμού κι έκτοτε την 
έχει παρουσιάσει δημόσια κατ' επανάληψη. 

Συμπέρασμα

Ο αναφέρων αντιτίθεται στην πρόταση της Επιτροπής με βάση άρθρο εφημερίδας, το 
περιεχόμενο του οποίου καταρρίφθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Η πρόταση στην 
οποία αντιτίθεται ο αναφέρων συζητείται προς το παρόν από τους νομοθέτες στο πλαίσιο της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει υπέρ του αναφέροντος.


