
CM\1021510HR.doc PE524.864v02-00

HR Ujedinjena u raznolikosti HR

EUROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za predstavke

29.11.2013

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA

Predmet: Predstavka 0075/2013, koju je podnio Nutan Sampat, njemački državljanin,
o  uredbi o novim lijekovima

1. Sažetak predstavke

Podnositelj predstavke zabrinut je da će prijedlog kliničkog ispitivanja lijekova za ljudsku 
uporabu o kojem je riječ (COM (2012) 369) previše ublažiti zahtjeve na području kliničkih 
ispitivanja lijekova. Smatra da je prijedlog osmišljen isključivo s ciljem da bi se pogodovalo 
farmaceutskoj industriji. Stoga neovisni etički odbor više neće imati nikakvu ulogu u 
kliničkim ispitivanjima. Rezultat će biti manji mehanizmi zaštite u kliničkim ispitivanjima za 
ljude nego za životinje. Podnositelj predstavke također navodi da bi se „kritične” države 
članice mogle zaobići tijekom kliničkih ispitivanja. Podnositelj predstavke protivi se novom 
prijedlogu.

2. Dopuštenost

Proglašeno dopuštenim 4. studenog 2013. Komisija je bila pozvana dostaviti informacije u 
skladu s člankom 202. stavkom 6. Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, zaprimljen 29. studenog 2013.

18. veljače 2013. podnositelj predstavke uputio je elektroničku poštu predsjedniku Europskog 
parlamenta napisavši sljedeće: „Poštovani predsjedniče Europskog parlamenta g. Schulz, kao 
njemački liječnik protivim se sljedećem projektu: 
http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-verordnung-eu-will-arzneimittelversuche-an-
menschen-erleichtern-1.1602508". Ova se poveznica odnosi na članak koji je istoga dana 
objavljen u njemačkim novinama Süddeutsche Zeitung, u kojem se navodi da „EU želi 
olakšati medicinska ispitivanja na ljudima radi promicanja medicinske industrije”. Članak je 
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priložen elektroničkoj pošti podnositelja predstavke.

Primjedbe Komisije 

Direktivu 2001/20/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica koji se odnose na 
provedbu dobre kliničke prakse prilikom provođenja kliničkih ispitivanja lijekova za ljudsku 
uporabu1 trenutačno se revidira u okviru redovnog zakonodavnog postupka2. 

Podnositelj se protivi prijedlogu Komisije za reviziju na temelju novinskog članka čiji su 
sadržaj osporile službe Komisije koje su 19. veljače 2013. poslale pobijajuće pismo uredniku 
novina Süddeutsche Zeitung koje sadrži sljedeći tekst:

„Pozivajući se na članak „EU želi olakšati ispitivanja na ljudima” na naslovnoj stranici 
jučerašnjeg izdanja Vaših novina, molim Vas da objavite sljedeće pismo upućeno uredniku:

Suprotno nedavnim izvješćima njemačkih medija Europska komisija ne namjerava smanjiti 
prepreke za klinička ispitivanja lijekova na ljudima.

Događa se upravo suprotno. U nacrtu uredbe predviđa se obvezatna sveobuhvatna neovisna 
revizija svih kliničkih ispitivanja. Svaka država članica sama utvrđuje tko u njoj provodi tu 
provjeru (nacionalno tijelo ili etički odbor). Preduvjet je da se provjera provodi posve 
neovisno i uz potrebno stručno znanje te da je u reviziju uvijek uključen i etički odbor.

Ovim nacrtom uredbe Europska će komisija povećati zaštitu pacijenata koji sudjeluju u 
kliničkim ispitivanjima:

Osobe koje sudjeluju u odobravanju budućeg kliničkog ispitivanja moraju također biti 
neovisne od istraživačkog centra koji u njemu sudjeluje. Postoji primjerice mogućnost da 
liječnik koji sudjeluje u radu etičkog odbora donosi odluke o kliničkom ispitivanju koje 
uključuje njegove kolege ili šefove. 

Prijedlog su pozdravili europski istraživači, liječnici i pacijenti. To je posebice točno u 
pogledu tzv. „nekomercijalnih” kliničkih ispitivanja: ta ispitivanja primjerice ne provodi 
farmaceutska industrija nego javne i akademske istraživačke institucije. Uredbom će se 
ukloniti nepotrebna birokracija i na taj način osigurati da Europa i dalje bude privlačno mjesto 
za takva klinička ispitivanja. Istraživači, zahvaljujući tome, više neće trebati različitim 
agencijama i zemljama više puta i zasebno podnositi gotovo iste informacije o pojedinom 
kliničkom ispitivanju. 

Klinička ispitivanja često predstavljaju jedini put do liječenja nužnog za preživljavanje, 
osobito za pacijente koji pate od ozbiljnih ili rijetkih bolesti.

Prijedlogom Europske komisije održavaju se trenutačni visoki standardi sigurnosti pacijenta 
te osnovanost i pouzdanosti podataka dobivenih kliničkim ispitivanjima. Osim toga, njime se 
uvelike jača transparentnost kliničkih ispitivanja, kako u pogledu provedbe tako i u pogledu 
rezultata. Javnosti će stoga općenito biti omogućen pristup budućoj bazi podataka EU-a o 
kliničkim ispitivanjima.

Postupak donošenja nove uredbe bio je potpuno transparentan. Prije usvajanja prijedloga 

                                               
1 SL L 121, 1.5.2001., str. 34.
2 COM(2012) 369 završna verzija 2012/0192 (COD)
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Europska je komisija tijekom više od pet godina provela nekoliko javnih savjetovanja sa 
zainteresiranim stranama, organizacijama i institucijama iz svih država članica. 

Europska komisija je u srpnju 2012. donijela prijedlog Uredbe koji je otada više puta 
predstavila u javnosti.”

Zaključak

Podnositelj predstavke protivi se prijedlogu Komisije na temelju novinskog članka čije su 
sadržaje osporile službe Komisije. Zakonodavci trenutačno u okviru redovnog zakonodavnog 
postupka raspravljaju o prijedlogu kojemu se podnositelj predstavke protivi.

Komisija stoga ne može intervenirati u korist podnositelja.


