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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0075/2013, ktorú predkladá Nutan Sampat, nemecký štátny občan, 
o novom nariadení o liekoch

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa obáva, že návrhom o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie 
(COM (2012) 369) sa príliš oslabia požiadavky, ktorými sa upravuje klinické skúšanie liekov. 
Domnieva sa, že návrh bol vypracovaný výlučne v prospech farmaceutického priemyslu. 
Nezávislá etická komisia preto už nebude pri klinickom skúšaní zohrávať žiadnu rolu. 
Výsledkom bude, že mechanizmy ochrany pri skúšaní budú pri ľuďoch nižšie ako pri 
zvieratách. Predkladateľ petície zároveň tvrdí, že „kritické“ členské štáty by sa mohli pri 
skúšaní obísť. Predkladateľ petície protestuje proti novému návrhu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 4. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie, doručená 29. novembra 2013

Predkladateľ petície napísal 18. februára 2013 e-mail predsedovi Európskeho parlamentu 
v tomto znení: „Vážený pán predseda Európskeho parlamentu pán Schulz, ako nemecký 
odborník na lekársku fyziku protestujem proti nasledujúcemu projektu: 
http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-verordnung-eu-will-arzneimittelversuche-an-
menschen-erleichtern-1.1602508“. Toto prepojenie odkazuje na článok, ktorý bol v ten istý 
deň uverejnený v novinách „Süddeutsche Zeitung“ a v ktorom sa tvrdí, že „EÚ plánuje 
zjednodušiť klinické skúšania na ľuďoch s cieľom podporiť odvetvie medicíny“. Tento článok 
tvoril prílohu e-mailu zaslaného predkladateľom petície.
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Poznámky Komisie 

Smernica 2001/20/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov týkajúcich sa uplatňovania dobrej klinickej praxe počas klinických pokusov 
s humánnymi liekmi1 sa v súčasnosti skúma v rámci riadneho legislatívneho postupu2 . 

Predkladateľ petície protestuje proti návrhu revízie Komisie na základe novinového článku, 
ktorého obsah vyvrátili útvary Komisie, ktoré 19. februára 2013 zaslali vydavateľovi 
„Süddeutsche Zeitung“ list s týmto znením:

„Pokiaľ ide o článok „EÚ plánuje zjednodušiť testovanie na ľuďoch“, uverejnený na titulnej 
strane vášho včerajšieho vydania, žiadame vás o uverejnenie nasledujúceho listu 
vydavateľovi:

Na rozdiel od nedávnych správ, ktoré uverejnili nemecké médiá, Európska komisia nemá 
v úmysle zmierniť prekážky pre klinické skúšanie liekov na ľuďoch.

Práve naopak. V návrhu nariadenia sa stanovuje povinné a komplexné nezávislé preskúmanie 
celej klinickej štúdie. Úlohou každého členského štátu je určiť, kto toto overovanie v 
členskom štáte vykonáva (vnútroštátny orgán alebo etický výbor). Podmienkou je, aby sa toto 
overovanie vykonávalo úplne nezávisle a s potrebnými odbornými znalosťami, pričom na 
preskúmaní sa musí vždy podieľať etická komisia.

Európska komisia pomocou tohto návrhu nariadenia zvýši ochranu pacientov, ktorí sa 
zúčastňujú na klinickom skúšaní:

osoby podieľajúce sa na schválení budúcich klinických štúdií musia byť nezávislé od 
zúčastneného výskumného centra. Je napríklad možné, aby lekár, ktorý je členom etickej 
komisie, rozhodoval o klinickom skúšaní, na ktorom sa zúčastňujú jeho kolegovia alebo 
nadriadení.

Tento návrh uvítali európski výskumní pracovníci, lekári a pacienti. Platí to najmä pokiaľ ide 
o tzv. „nekomerčné“ klinické skúšanie: patria sem napríklad štúdie, ktoré sa nevykonávajú vo 
farmaceutickom priemysle, ale vo verejných a akademických výskumných inštitúciách. 
Týmto nariadením sa zníži zbytočná byrokracia, čím sa zabezpečí, že Európa bude pre takéto 
klinické štúdie aj naďalej atraktívnym miestom. Výskumní pracovníci tak už nebudú musieť 
osobitne a opakovane predkladať v podstate identické informácie o klinickom skúšaní rôznym 
agentúram a krajinám.

Najmä v prípade pacientov, ktorí trpia závažnými alebo zriedkavými ochoreniami, je klinické 
skúšanie často jedinou možnosťou liečby, ktorá by im mohla zachrániť život.

V návrhu Európskej komisie sa zachováva súčasná vysoká úroveň ochrany bezpečnosti 
pacientov, ako aj jednotnosť a spoľahlivosť údajov z klinického skúšania. Okrem toho sa 
výrazne posilňuje transparentnosť klinického skúšania, pokiaľ ide o realizáciu aj výsledky. 
Budúca databáza EÚ o klinických štúdiách tak bude vo všeobecnosti dostupná verejnosti.

Legislatívny proces pre toto nové nariadenie bol úplne transparentný. Európska komisia pred 

                                               
1 Ú. v. ES L 121, 1.5.2001, s. 34.
2 COM(2012) 369 final – 2012/0192 (COD)
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prijatím návrhu uskutočnila v priebehu piatich rokov niekoľko verejných konzultácií 
zúčastnených strán, organizácií a inštitúcií zo všetkých členských štátov.

V júli 2012 prijala Európska komisia návrh nariadenia, ktorý odvtedy opakovane prezentovala 
verejnosti.“

Záver

Predkladateľ petície protestuje proti návrhu Komisie na základe novinového článku, ktorého 
obsah útvary Komisie vyvrátili. O návrhu, proti ktorému predkladateľ petície protestuje, 
zákonodarcovia v súčasnosti rokujú v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Komisia preto nemôže zasiahnuť v prospech predkladateľa petície.


