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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója attól tart, hogy az emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekkel 
végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó javaslat (COM(2012)0369) túlságosan csökkenteni 
fogja a gyógyszerkészítményekkel végzett klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos követelmények 
mértékét. Véleménye szerint a javaslat kizárólag a gyógyszeripar hasznára válik. Ezáltal a 
független etikai bizottság semmilyen szerepet nem fog játszani a klinikai vizsgálatokban. Az 
eredmény az lesz, hogy az emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények klinikai 
vizsgálataiba beépített védekező mechanizmusok kevésbé lesznek szigorúak, mint az állati 
felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények klinikai vizsgálatai esetében. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a vizsgálatok során a „kritikus” jelentőségű tagállamok 
megkerülhetők lennének. Mindezek miatt az új javaslat ellen tiltakozik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 4-én. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

2013. február 18-án a petíció benyújtója egy e-mailt írt az Európai Parlament elnökének, 
amelynek a szövege a következő: „Tisztelt Schulz Elnök Úr! Német orvosfizikusként 
tiltakozom a következő projekt ellen: http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-
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verordnung-eu-will-arzneimittelversuche-an-menschen-erleichtern-1.1602508”. A link egy, az 
e-mail elküldésének napján megírt cikkre vezet, amely a „Süddeutsche Zeitung” német lapban 
jelent meg, és amely azt állította, hogy „az Unió engedélyezni kívánja az embereken elvégzett 
gyógyszerkísérleteket annak érdekében, hogy támogassa a gyógyszeripart”. A petíció 
benyújtója csatolta a cikket az e-mailjéhez.

A Bizottság észrevételei 

Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során 
alkalmazandó helyes klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 2001/20/EK irányelv1 jelenleg rendes 
jogalkotási eljárás keretében zajló felülvizsgálat alatt áll2. 

A petíció benyújtója egy olyan sajtócikk alapján tiltakozik a Bizottságnak a felülvizsgálatra 
vonatkozó javaslata ellen, amelynek a tartalmát a bizottsági szolgálatok már megcáfolták, és 
amellyel kapcsoltban 2013. február 19-én cáfoló levelet küldtek a „Süddeutsche Zeitung” 
szerkesztőjének a következő szöveggel:

„Az Önök lapjának tegnapi számában, a címlapon megjelent, »Az Unió engedélyezni kívánja 
az emberkísérleteket« című cikkre hivatkozva arra kérem, hogy tegye közzé a következő 
szerkesztői levelet:

A német médiában nemrégiben megjelent híradásokkal ellentétben az Európai Bizottság nem 
tervezi mérsékelni azokat az akadályokat, amelyek tiltják az embereken elvégzett klinikai 
gyógyszervizsgálatokat.

Ennek éppen az ellenkezője az igazság. A rendelettervezet előírja a teljes klinikai vizsgálat 
kötelezően elvégzendő, átfogó, független felülvizsgálatát. A tagállamoknak kell határozniuk 
arról, hogy ki végzi el országukban ezt az ellenőrzést (a nemzeti hatóság vagy egy etikai 
bizottság). Előfeltételként határozták meg, hogy az ellenőrzésért felelős szervezetnek teljes 
függetlenséggel kell dolgoznia, rendelkeznie kell a megfelelő szakértelemmel, valamint 
minden esetben etikai bizottságot is be kell vonni a felülvizsgálatba.

Az Európai Bizottság ezzel a rendelettervezettel meg fogja erősíteni a klinikai vizsgálatokban 
részt vevő betegek védelmét.

A jövőbeli klinikai vizsgálatok engedélyezésében részt vevőknek az abban részt vevő 
kutatóintézettől is függetlennek kell lenniük. Lehetséges például, hogy egy etikai bizottságban 
dolgozó orvos úgy dönt, hogy a kollégái vagy főnökei részvételével klinikai vizsgálatot indít.

Az európai kutatók, orvosok és betegek is üdvözölték a javaslatot. Ez főként az úgynevezett 
„nem kereskedelmi jellegű” klinikai vizsgálatok esetében igaz: ezek a kutatásokat például 
nem a gyógyszeripar, hanem köz- vagy tudományos kutatóintézetek végzik el. A rendelet 
mérsékelni fogja a felesleges bürokráciát, és ezzel biztosítani fogja, hogy Európa vonzó hely 
maradjon az ilyen klinikai vizsgálatok számára. Így a kutatóknak nem kell a különböző 
ügynökségeknek és országoknak külön-külön és ismételten nagyrészt azonos információkat 
benyújtaniuk a klinikai vizsgálatokról.

                                               
1 HL L 121., 2001.5.1., 34. o.
2 COM(2012)0369– 2012/0192 (COD)
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A klinikai vizsgálatok gyakran az egyetlen módjai annak, hogy a (különösen a súlyos vagy 
ritka betegségekben szenvedő) betegek életmentő kezelésekhez jussanak.

Az Európai Bizottság javaslata megőrzi a betegbiztonság jelenlegi magas színvonalát és a 
klinikai vizsgálatokból származó adatok kifogástalanságát és megbízhatóságát. Továbbá a 
javaslat (a végrehajtás és az eredmények szempontjából egyaránt) jelentősen megerősíti a 
klinikai vizsgálatok átláthatóságát. Tehát a klinikai vizsgálatokra vonatkozó jövőbeli uniós 
adatbázis általánosan hozzáférhető lesz a nyilvánosság számára.

Az új rendelet jogalkotási folyamata teljes mértékben átlátható lesz. A javaslat elfogadását 
megelőző öt évben az Európai Bizottság több alkalommal is nyilvános konzultációt folytatott 
a tagállamok érdekelt feleivel, szervezeteivel és intézményeivel.

2012 júliusában az Európai Bizottság elfogadta a rendeletre irányuló javaslatot és azóta 
ismételten nyilvánosságra hozta azt.”1

Összegzés

A petíció benyújtója egy olyan sajtócikk alapján tiltakozik a bizottsági javaslat ellen, 
amelynek a bizottsági szolgálatok megcáfolták a tartalmát. A javaslat, amely ellen a petíció 

                                               
1 „Tisztelt hölgyeim és uraim!
Az Önök lapjának tegnapi számában, a címlapon megjelent, »Az Unió engedélyezni kívánja az emberkísérleteket« című 
cikkre hivatkozva arra kérem, hogy tegye közzé a következő szerkesztői levelet::

A német médiában nemrégiben megjelent híradásokkal ellentétben az Európai Bizottság nem tervezi mérsékelni azokat az 
akadályokat, amelyek tiltják az embereken elvégzett klinikai gyógyszervizsgálatokat.  

Ennek éppen az ellenkezője az igazság. A rendelettervezet előírja a teljes klinikai vizsgálat kötelezően elvégzendő, átfogó, 
független felülvizsgálatát. A tagállamoknak kell határozniuk arról, hogy ki végzi el országukban ezt az ellenőrzést (a nemzeti 
hatóság vagy egy etikai bizottság). Előfeltételként határozták meg, hogy az ellenőrzésért felelős szervezetnek teljes 
függetlenséggel kell dolgoznia, rendelkeznie kell a megfelelő szakértelemmel, valamint minden esetben etikai bizottságot is 
be kell vonni a felülvizsgálatba. 

Az Európai Bizottság ezzel a rendelettervezettel meg fogja erősíteni a klinikai vizsgálatokban részt vevő betegek védelmét.

A jövőbeli klinikai vizsgálatok engedélyezésében részt vevőknek az abban részt vevő kutatóintézettől is függetlennek kell 
lenniük. Lehetséges például, hogy egy etikai bizottságban dolgozó orvos úgy dönt, hogy a kollégái vagy főnökei 
részvételével klinikai vizsgálatot indít. 

Az európai kutatók, orvosok és betegek is üdvözölték a javaslatot. Ez főként az úgynevezett „nem kereskedelmi jellegű” 
klinikai vizsgálatok esetében igaz: ezek a kutatásokat például nem a gyógyszeripar, hanem köz- vagy tudományos 
kutatóintézetek végzik el. A rendelet mérsékelni fogja a felesleges bürokráciát, és ezzel biztosítani fogja, hogy Európa vonzó 
hely maradjon az ilyen klinikai vizsgálatok számára. Így a kutatóknak nem kell a különböző ügynökségeknek és országoknak 
külön-külön és ismételten nagyrészt azonos információkat benyújtaniuk a klinikai vizsgálatokról. 

Így a kutatóknak nem kell a különböző ügynökségeknek és országoknak külön-külön és ismételten nagyrészt azonos 
információkat benyújtaniuk a klinikai vizsgálatokról.

Az Európai Bizottság javaslata megőrzi a betegbiztonság jelenlegi magas színvonalát és a klinikai vizsgálatokból származó 
adatok kifogástalanságát és megbízhatóságát. Továbbá a javaslat (a végrehajtás és az eredmények szempontjából egyaránt) 
jelentősen megerősíti a klinikai vizsgálatok átláthatóságát. Tehát a klinikai vizsgálatokra vonatkozó jövőbeli uniós adatbázis 
általánosan hozzáférhető lesz a nyilvánosság számára.

Az új rendelet jogalkotási folyamata teljes mértékben átlátható lesz. A javaslat elfogadását megelőző öt évben az Európai 
Bizottság több alkalommal is nyilvános konzultációt folytatott a tagállamok érdekelt feleivel, szervezeteivel és 
intézményeivel.

2012 júliusában az Európai Bizottság elfogadta a rendeletre irányuló javaslatot és azóta ismételten nyilvánosságra hozta azt.”
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benyújtója tiltakozik, jelenleg rendes jogalkotási eljárás keretében zajló felülvizsgálat alatt áll.

Ezért a Bizottságnak nem áll módjában beavatkozni a petíció benyújtójának kérésére.


