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Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1812/2012, внесена от H.М., с британско гражданство, относно 
подобряване на фармакологичната бдителност при клиничните изпитвания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е представляван от адвокат на Короната и повдига въпроси, 
свързани с фармацевтични продукти за хуманна употреба. В частност той повдига 
въпроси, които следва да бъдат разгледани в законодателството на ЕС относно 
лекарствата: 1. липсата на задължение изследователите да докладват на компетентните 
органи при съмнения за неблагоприятни ефекти преди издаване на разрешение за 
използване на въпросния лекарствен продукт; 2. липсата на задължение 
изследователите да докладват за неверни твърдения, направени по отношение на 
лекарствен продукт, за чиято употреба вече е било издадено разрешение или предстои 
да бъде издадено разрешение; 3. липсата на санкции, предвидени в Европейското 
законодателство за държавите членки, в случай че не упоменат неблагоприятните 
ефекти; 4. няма изискване, което задължава насърчителя на изследването да публикува 
метода на извършване на изследването, както и подробните резултати от него. 5. За 
насърчителите на изпитването се казва, че „следва“ непрекъснато да преценяват 
очакваните ползи и рискове от клиничното изпитване, а предвид на рисковете за 
човешкото здраве, ако те не правят това, следва да е включена задължителна 
формулировка, т.е. „Насърчителят на изпитването непрекъснато преценява...“. 
Вносителят на петицията призовава ЕП да предприеме действия по отношение на петте 
посочени аспекта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Директива 2001/20/EC относно сближаването на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки по прилагането на добрата 
клинична практика при провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти 
за хуманна употреба1 понастоящем се преразглежда в съответствие с обикновената 
законодателна процедура2. 

Клиничните изпитвания са от решаващо значение за разработката на нови безопасни 
лекарствени средства и за подобряване на медицинските лечения. Те трябва да получат 
разрешение, преди да им се даде ход, и се провеждат в условия на изключителен 
надзор. Отговорностите за провеждането и управлението на клиничните изпитвания са 
предвидени в законодателството.
В Директива 2001/20/EО се предвижда отговорността за провеждането на клиничното 
изпитване да се носи от насърчителя. По тази причина, в съответствие с 
международните насоки3, Директивата определя управлението на докладите за 
безопасност към компетентните органи да бъде задължение на насърчителя. 
Отговорност на насърчителя е да докладва на компетентните органи за нежелани 
реакции и нежелани събития, които могат да бъдат свързани с клиничното изпитване. 
Правилата относно фармакологичната бдителност са предвидени в Директива 
2001/83/EО4, а Регламент (ЕО) № 726/20045 се прилага вместо това след издаване на 
разрешение за търговия с лекарствен продукт за хуманна употреба. След издаване на 
разрешение за търговия е важно пациентите, докторите, фармацевтите или всеки друг 
професионалист в областта на здравеопазването да има възможност да докладва за 
сериозни нежелани реакции на компетентните органи, тъй като в противен случай може 
да бъде пропусната ценна информация. По тази причина листовките в лекарствените 
опаковки в наши дни съдържат декларация, която призовава пациентите да докладват 
за всяка една нежелана реакция. 

Определението за нежелано събитие в контекста на клиничните изпитвания е 
предвидено в член 2, буква м) на Директива 2001/20/EО: „ всяка вредна лекарствена 
проява при пациент или участник в клинично изпитване, лекуван с лекарствен продукт, 
която не е непременно свързана с това лечение“. Нежелана реакция е нежелано 
събитие, за което е определена формална връзка с назначения медицински продукт в 
съответствие с член 2, буква н: „всички вредни и неочаквани отговори към изпитван 
лекарствен продукт, свързани с каквато и да е назначена доза“.
Тези две категории са различни и не бива да бъдат обърквани. 

Параграф 59 от насоките,6 подготвен в съответствие с член 18 от директивата, посочва, 
че следва да бъде записвана липсата на съгласие между насърчителя и изследователите 
относно класификацията на което и да е нежелано събитие. Освен това съгласно 
                                               
1 OВ L 121, 1.5.2001 г., стp. 34
2 COM(2012) 369 final 2012/0192 (COD)
3 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf
4 ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1.
5 ОВ L 136, 30.04.2004, стр. 1.
6 2011/C 172/01
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член 19 от Директива 2001/20/EО, правилата на директивата не засягат гражданската и 
наказателната отговорност както на насърчителя, така и на изследователя. 
Следователно изследователят има възможност във всеки един момент да информира 
компетентните органи за всяко нарушение в управлението на изпитването, за което 
научи. Отговорността за установяване на правила за гражданска и наказателна 
отговорност остава на държавите членки. 

Всички клинични изпитвания в Европа подлежат на предварително одобрение и трябва 
да бъде предоставен протокол от изпитванията за оценка и одобрение. Компетентните 
национални органи имат възможност да инспектират насърчителя или мястото на 
провеждане на клиничното изпитване във всеки един момент и имат достъп до всички 
документи от клиничните изпитвания. Резултатите от клиничните изпитвания, свързани 
с разработката на лекарствени продукти, се представят в рамката на заявлението за 
разрешение за търговия и съответно се оценяват и преглеждат от отговорните органи. 
Що се отнася до публикуването на клиничните изпитвания, предложението на 
Европейската комисия за регламент относно клиничните изпитвания (COM(2012) 369 
окончателен по процедура 2012/0192 (COD)) предвижда увеличена прозрачност по 
отношение на документите, представени с оглед получаване както на разрешително за 
провеждане на клинични изпитвания, така и за резултатите от клиничните изпитвания. 

Относно употребата на „следва да“ в насоките на Комисията, това е продиктувано от 
естеството на документите. Насоките са незадължителни инструменти. 

Задължението постоянно да се претегля очакваната полза и рискът от клиничните 
изпитвания е предвидено в член 3, параграф 2, буква a) от Директива 2001/20/EО.

Заключение

Правилата относно докладите за безопасност в контекста на клиничните изпитвания са 
предвидени в Директива 2001/20/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 
2001 г., както и в подробните насоки, изготвени от Комисията в съответствие с член 18 
от гореспоменатата Директива. Преразглеждането на тези правила, включително на 
свързаните с докладите по безопасността, понастоящем се обсъждат от законодателите 
по обикновената законодателна процедура.

Поради това не е възможно Комисията да се намеси в подкрепа на вносителя на 
петицията.


