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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas susirūpinęs, kad pasiūlymu dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų 
(COM(2012) 369) bus pernelyg susilpninti reikalavimai, reglamentuojantys vaistų klinikinius 
tyrimus. Jis mano, kad pasiūlymas parengtas tik siekiant naudos farmacijos pramonei. Todėl 
nepriklausomas etikos komitetas neteks savo vaidmens atliekant klinikinius tyrimus. Atliekant 
bandymus tai lems žemesnį žmonių apsaugos mechanizmo lygį nei gyvūnų. Peticijos 
pateikėjas taip pat įsitikinęs, kad atliekant bandymus bus galima aplenkti valstybes nares, 
kuriose padėtis „kritinė“. Peticijos pateikėjas protestuoja prieš naują pasiūlymą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„2013 m. vasario 18 d. peticijos pateikėjas parašė elektroninį laišką Europos Parlamento 
Pirmininkui, kuriame buvo pateikiamas šis tekstas: „Gerb. Europos Parlamento Pirmininke 
M. Schulzai, kadangi esu gydytojas, prieštarauju šiam projektui: 
http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-verordnung-eu-will-arzneimittelversuche-an-
menschen-erleichtern-1.1602508“. Šia nuoroda nurodomas straipsnis, kurį tą pačią dieną 
išspausdino Vokietijos laikraštis „Süddeutsche Zeitung“ ir kuriame teigiama, kad „ES nori 
supaprastinti vaistų tyrimus su žmonėmis medicinos pramonės skatinimo tikslais“. Straipsnis 
buvo pridėtas prie peticijos pateikėjo el. laiško.
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Komisijos pastabos

Šiuo metu pagal įprastą teisėkūros procedūrą1 persvarstoma Direktyva 2001/20/EB dėl 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos 
įgyvendinimu atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, suderinimo2.

Peticijos pateikėjas prieštarauja Komisijos pasiūlymui dėl peržiūros, remdamasis laikraščio 
straipsniu, kurio turinį Komisijos tarnybos paneigė 2013 m. vasario 19 d. nusiųsdamos 
paneigimo laišką „Süddeutsche Zeitung“ redaktoriui, kuriame pateiktas toks tekstas:

„Atsižvelgdamas į vakarykščio leidinio numerio pirmajame puslapyje išspausdintą straipsnį 
„ES nori supaprastinti bandymus su žmonėmis“ prašau jūsų išspausdinti šį redaktoriui skirtą 
laišką:

Priešingai nei pastaruoju metu pranešama Vokietijos žiniasklaidoje, Europos Komisija 
neplanuoja sumažinti apribojimų vaistų klinikiniams tyrimams, kuriuose dalyvauja žmonės.

Situacija yra priešinga. Pasiūlyme dėl reglamento numatytas privalomas visapusis 
nepriklausomas viso klinikinio tyrimo aspektų vertinimas. Kiekviena valstybė narė pati 
nustato, kas atlieka šį patikrinimą valstybėje narėje (nacionalinė valdžios institucija ar etikos 
komitetas). Būtina sąlyga – šį patikrinimą atliekantis subjektas turi būti visiškai 
nepriklausomas ir turėti reikiamą kompetenciją, taip pat vertinime bet kuriuo atveju turi 
dalyvauti etikos komitetas.

Šiuo pasiūlymu dėl reglamento Europos Komisija padidins klinikiniuose tyrimuose 
dalyvaujančių pacientų apsaugą.

Leidimų išdavimo būsimiems klinikiniams tyrimams procese dalyvaujantys subjektai taip pat 
turi būti nepriklausomi nuo tyrimuose dalyvaujančių mokslinių tyrimų centrų. Gali būti, kad, 
pavyzdžiui, etikos komitete dirbantis gydytojas priims sprendimą dėl klinikinio tyrimo, 
kuriame dalyvauja jo kolegos ar vadovai.

Europos mokslininkai, gydytojai ir pacientai palankiai įvertino pasiūlymą. Tai ypač 
pasakytina apie vadinamuosius nekomercinius klinikinius tyrimus: tai tyrimai, kuriuos, 
pavyzdžiui, atlieka ne farmacijos pramonės atstovai, o viešosios ir akademinės mokslinių 
tyrimų įstaigos. Reglamentu bus sumažinta nereikalinga biurokratinė našta ir taip bus 
užtikrinama, kad Europa liktų patrauklia vieta tokiems klinikiniams tyrimams. Taigi 
mokslininkams nebereikės atskirai ar pakartotinai pateikti iš esmės tos pačios informacijos 
apie klinikinį tyrimą skirtingoms agentūroms ir šalims.

Ypač sunkiomis ar retomis ligomis sergantiems pacientams klinikiniai tyrimai dažnai yra 
vienintelis gyvybiškai svarbaus gydymo būdas.

Europos Komisijos pasiūlyme išsaugomi dabartiniai aukšto lygio standartai dėl pacientų 
saugos, taip pat dėl atliekant klinikinius tyrimus gautų duomenų tvarumo ir patikimumo. Be 
to, juo smarkiai padidinamas klinikinių tyrimų skaidrumas – tiek vykdymo, tiek rezultatų 
požiūriu. Taigi būsima ES klinikinių tyrimų duomenų bazė bus visuotinai prieinama 
visuomenei.

                                               
1 COM(2012) 369 final 2012/0192 (COD).
2 OL L 121, 2001 5 1, p. 34.
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Naujojo reglamento teisėkūros procedūra buvo visiškai skaidri. Prieš priimdama pasiūlymą 
Europos Komisija per penkerių metų laikotarpį surengė kelias viešąsias konsultacijas su 
suinteresuotaisiais subjektais, organizacijomis ir institucijomis iš visų valstybių narių.

2012 m. liepos mėn. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento ir nuo tada kelis 
kartus pristatė jį visuomenei.“

Išvada

Peticijos pateikėjas prieštarauja Komisijos pasiūlymui, atsižvelgdamas į laikraščio straipsnį, 
kurio turinį Komisijos tarnybos paneigė. Pasiūlymą, kuriam prieštarauja peticijos pateikėjas, 
šiuo metu svarsto teisės aktų leidėjai vykdydami įprastą teisėkūros procedūrą.

Todėl Komisija negali kištis ir imtis peticijos pateikėjui palankių veiksmų.“


