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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0075/2013, którą złożył Nutan Sampat (Niemcy), w sprawie 
nowego rozporządzenia dotyczącego produktów leczniczych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję obawia się, że wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie badań 
klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (COM(2012)0369) przyczyni się 
do zbytniego złagodzenia wymogów mających zastosowanie do badań klinicznych produktów 
leczniczych. Jego zdaniem wniosek ten powstał wyłącznie z myślą o korzyściach dla 
przemysłu farmaceutycznego. Niezależna komisja etyczna nie będzie już zatem odgrywała 
żadnej roli w badaniach klinicznych. W rezultacie mechanizmy zapewniające ochronę 
w trakcie badań będą słabsze w przypadku badań z udziałem ludzi niż z udziałem zwierząt. 
Składający petycję twierdzi również, że „krytycznie nastawione” państwa członkowskie 
mogłyby zostać pomijane podczas badań. Wyraża zatem sprzeciw wobec tego nowego 
wniosku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Dnia 18 lutego 2013 r. składający petycję przesłał do przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego wiadomość e-mail o następującej treści: „Szanowny przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego Martinie Schulzu, jako niemiecki fizyk medyczny wyrażam 
sprzeciw wobec następującego wniosku: http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-
verordnung-eu-will-arzneimittelversuche-an-menschen-erleichtern-1.1602508”. Powyższy 
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link odnosi się do artykułu opublikowanego tego samego dnia przez niemiecki dziennik 
„Süddeutsche Zeitung”, z którego wynika, że rzekomo „UE chce ułatwić przeprowadzanie 
badań klinicznych na ludziach, aby wesprzeć przemysł medyczny”. Artykuł ten został 
dołączony do wiadomości e-mail przesłanej przez składającego petycję.

Uwagi Komisji

W ramach zwykłej procedury ustawodawczej dokonuje się obecnie przeglądu1 dyrektywy 
2001/20/WE w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej 
w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania 
przez człowieka2.

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec wniosku Komisji w sprawie zmiany dyrektywy, 
opierając się na artykule prasowym, którego treść została obalona przez służby Komisji. Dnia 
19 lutego 2013 r. służby Komisji przekazały redaktorowi naczelnemu „Süddeutsche Zeitung”
pismo obalające o następującej treści:

„W nawiązaniu do artykułu, w którym stwierdza się, że »UE chce ułatwić przeprowadzanie 
badań klinicznych na ludziach«, opublikowanego na pierwszej stronie wczorajszego wydania 
dziennika, prosimy o publikację niniejszego listu do redakcji:

Wbrew ostatnim doniesieniom w niemieckich mediach Komisja Europejska nie zamierza 
łagodzić wymogów dotyczących badań klinicznych produktów leczniczych z udziałem ludzi.

Wręcz przeciwnie. W projekcie rozporządzenia przewidziano obowiązkowy, kompleksowy 
i niezależny przegląd całości badania klinicznego. Decyzja o tym, kto w państwie
członkowskim ponosi odpowiedzialność za weryfikację badania (organ krajowy lub komisja
etyczna), należy do tego państwa członkowskiego. Wymogiem wstępnym jest niezależne 
przeprowadzenie takiej weryfikacji w oparciu o niezbędną wiedzę fachową oraz, w każdym 
przypadku, z udziałem komisji etycznej.

Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej ma na celu zwiększenie stopnia ochrony 
pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych:

Również osoby zaangażowane w proces udzielania zezwoleń na badania kliniczne 
w przyszłości muszą być niezależne od uczestniczącego ośrodka badawczego. W ten sposób 
wyklucza się na przykład możliwość podejmowania przez lekarza pracującego w komisji 
etycznej decyzji w sprawie badania klinicznego, w którego przeprowadzenie są zaangażowani
jego współpracownicy lub przełożeni.

Projekt rozporządzenia został dobrze przyjęty w Europie przez naukowców, lekarzy oraz 
pacjentów, szczególnie w kontekście tzw. niekomercyjnych badań klinicznych, np. badań 
przeprowadzanych nie przez branżę farmaceutyczną, lecz publiczne i akademickie instytucje 
badawcze. Celem tego rozporządzenia jest ograniczenie niepotrzebnej biurokracji 
i zapewnienie w ten sposób atrakcyjności Europy jako miejsca przeprowadzania takich badań
klinicznych. Naukowcy nie muszą już zatem każdorazowo udostępniać w dużej mierze 
identycznych informacji o badaniu klinicznym różnym instytucjom i państwom.

                                               
1 COM(2012)0369 final – 2012/0192(COD).
2 Dz.U. L 121 z 1.5.2001, s. 34.
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Badania kliniczne są często jedynym sposobem na uzyskanie dostępu do leczenia ratującego 
życie, szczególnie w przypadku pacjentów cierpiących na poważne lub rzadkie choroby.

We wniosku Komisji Europejskiej utrzymano obecne, wysokie standardy bezpieczeństwa 
pacjenta oraz poprawności i rzetelności danych pochodzących z badań klinicznych. Ponadto 
znacznie wzmocniono przejrzystość badań klinicznych – zarówno w kontekście ich 
przeprowadzania, jak i wyników. W przyszłości unijna baza danych dotyczących badań 
klinicznych będzie zatem ogólnodostępna.

Procedura ustawodawcza dotycząca nowego rozporządzenia była całkowicie przejrzysta. 
Podczas pięciu lat poprzedzających przyjęcie wniosku Komisja Europejska przeprowadziła 
kilka konsultacji społecznych z zainteresowanymi stronami, organizacjami i instytucjami ze 
wszystkich państw członkowskich.

W lipcu 2012 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia i od tamtego
momentu wielokrotnie prezentowała go publicznie”.

Wniosek

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec wniosku Komisji, opierając się na artykule
prasowym, którego treść została obalona przez służby Komisji. Wniosek, wobec którego 
składający petycję wnosi sprzeciw, jest obecnie rozważany przez ustawodawców zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą.

W związku z powyższym Komisja nie może podjąć działań na rzecz składającego petycję.


