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Ref.: Petiția nr. 0075/2013, adresată de Nutan Sampat, de cetățenie germană, privind 
noul regulament privind medicamentele

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este îngrijorat că propunerea privind trialurile clinice cu medicamente de uz uman 
(COM2012) 369) va atenua prea mult cerințele care reglementează trialurile clinice cu 
medicamente. El consideră că propunerea este concepută numai în beneficiul industriei 
farmaceutice. Prin urmare, comitetul de etică independent nu va mai avea niciun rol în 
trialurile clinice . Rezultatul va fi că mecanismele de protecție din cadrul trialurilor vor fi mai 
reduse pentru oameni decât pentru animale. Petiționarul susține, de asemenea, că statele 
membre „critice” ar putea fi ocolite pe parcursul trialurilor. Petiționarul protestează împotriva 
noii propuneri.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

La 18 februarie 2013 petiționarul a trimis un e-mail Președintelui Parlamentului European, cu 
următorul text: „Stimate Președinte al Parlamentului European, dle Schulz, în calitate de 
medic german, protestez împotriva următorului proiect: 
http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-verordnung-eu-will-arzneimittelversuche-an-
menschen-erleichtern-1.1602508”. Link-ul se referă la un articol publicat în aceeași zi în 
ziarul german „Süddeutsche Zeitung” în care se afirmă că „UE dorește să faciliteze trialurile 
clinice pe oameni pentru a promova industria medicală”. Articolul a fost anexat la e-mailul 
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petiționarului.

Observațiile Comisiei 

Directiva 2001/20/CE de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale 
statelor membre privind aplicarea bunelor practici clinice în cazul efectuării de studii clinice 
pentru evaluarea produselor medicamentoase de uz uman1 este în curs de revizuire în cadrul 
procedurii legislative ordinare2. 

Petiționarul protestează împotriva propunerii de revizuire a Comisiei, pe baza unui articol de 
ziar al cărui conținut a fost respins de către serviciile Comisiei care, la 19 februarie 2013, au 
trimis o scrisoare de contestație redactorului ziarului „Süddeutsche Zeitung”, având următorul 
text:

„Referitor la articolul „UE dorește să faciliteze testarea pe oameni” de pe prima pagină a 
ediției dvs. de ieri, vă cer să publicați următoarea scrisoare către redactor:

Contrar relatărilor recente din media germană, Comisia Europeană nu intenționează să reducă 
barierele pentru trialurile clinice cu medicamente pe oameni.

Lucrurile stau exact invers. Proiectul de regulament prevede o analiză globală independentă 
obligatorie a întregului studiu clinic. Este de competența fiecărui stat membru să stabilească 
cine desfășoară această verificare în statul membru (o autoritate națională sau un comitet de 
etică). Una dintre premize este efectuarea verificării în condiții de independență totală și cu 
expertiza necesară, cu participarea obligatorie a unui comitet de etică la fiecare verificare.

Prin acest proiect de regulament, Comisia Europeană va crește protecția pacienților care 
participă în trialurile clinice:

Persoanele implicate în autorizarea unui trial clinic viitor trebuie de asemenea să fie 
independente de centrul de cercetare implicat. Este posibil ca, de exemplu, un medic care 
lucrează într-un comitet de etică să decidă referitor la un studiu la care participă colegii sau 
șefii săi.

În Europa, propunerea a fost salutată de către cercetători, medici și pacienți. Acest lucru este 
mai ales valabil în ceea ce privește așa-numitele studii clinice „necomerciale”: acestea sunt 
studii care, de exemplu, sunt desfășurate nu de industria farmaceutică, ci de instituții publice 
și universitare de cercetare. Regulamentul va reduce birocrația inutilă și va garanta astfel că 
Europa rămâne un mediu atrăgător pentru astfel de studii clinice. Astfel, cercetătorii nu vor 
mai fi obligați să depună separat și în mod repetat informații în mare parte identice referitoare 
la un studiu clinic la diferite agenții și în diferite țări.

Mai ales în cazul pacienților care suferă de boli grave sau rare, studiile clinice sunt de multe 
ori unica șansă de a beneficia de un tratament salvator.

Propunerea Comisiei Europene menține standardele ridicate actuale pentru siguranța 
pacienților, precum și soliditatea și fiabilitatea datelor provenite din trialurile clinice. În plus, 
propunerea consolidează simțitor transparența trialurilor clinice - atât în ceea ce privește 

                                               
1 JO L 121, 1.5.2001, p. 34
2 COM(2012)0369 final  – 2012/0192(COD).
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implementarea, cât și rezultatele. Astfel, baza de date a UE pentru trialuri clinice va fi general 
accesibilă publicului.

Procesul legislativ pentru noul regulament s-a desfășurat în mod absolut transparent. Înainte
de adoptarea propunerii, Comisia Europeană a organizat pe parcursul a cinci ani mai multe 
consultări publice cu părțile interesate, organizații și instituții din toate statele membre.

În iulie 2012, Comisia Europeană a adoptat o propunere de regulament, pe care a prezentat-o 
public în repetate rânduri din acel moment.

Concluzie

Petiționarul protestează împotriva unei propuneri a Comisiei, bazându-se pe un articol de ziar, 
al cărui conținut a fost respins de către serviciile Comisiei. Propunerea împotriva căreia 
protestează petiționarul este discutată în prezent de către legiuitori în cadrul procedurii 
legislative ordinare.

Prin urmare, Comisia nu poate să intervină în favoarea reclamantului.


