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Om: Andragende 1812/2012 af H.M., britisk statsborger, om forbedring af 
lægemiddelovervågningen ved kliniske forsøg

1. Sammendrag

Andrageren repræsenteres af en senioradvokat og fremfører spørgsmål vedrørende 
humanmedicinske lægemidler. Han tager navnlig emner op, der skal behandles inden for EU's 
lægemiddellovgivning: 1. Den manglende pligt for investigatorer til at rapportere til den 
kompetente myndighed om potentielle bivirkninger inden en godkendelse af det pågældende 
lægemiddel. 2. Den manglende pligt for investigatorer til at indberette falske anprisninger af 
et lægemiddel, der enten er tilladt, eller som der er søgt om tilladelse for. 3. I henhold til EU-
lovgivningen skal medlemsstaterne ikke iværksætte sanktioner ved manglende oplysning om 
bivirkninger. 4. Der er ikke krav om, at sponsoren offentliggør metoden for samt detaljerede 
resultater af forsøget. 5. Sponsorerne får at vide, at de til stadighed "bør" vurdere forventede 
fordele og risici ved det kliniske forsøg, hvor dette i betragtning af de sundhedsmæssige risici 
ved en manglende vurdering bør være en forpligtelse i obligatoriske vendinger, dvs. at 
"sponsoren skal til stadighed vurdere ...". Andrageren beder Europa-Parlamentet om at handle 
i forhold til de fem afdækkede aspekter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

"Direktiv 2001/20/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om anvendelse af god klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg med 
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lægemidler til human brug1 er i øjeblikket ved at blive revideret som led i den almindelige 
lovgivningsprocedure. 

Kliniske forsøg er et meget vigtigt skridt i udviklingen af nye og sikre lægemidler og i 
forbedringen af medicinske behandlinger. Der skal gives tilladelse til kliniske forsøg, inden de 
påbegyndes, og de gennemføres under yderst kontrollerede forhold. Ansvaret for 
gennemførelsen og forvaltningen af kliniske forsøg er fastlagt i lovgivningen.
Det er fastsat i direktiv 2001/20/EF, at sponsor er ansvarlig for gennemførelsen af et klinisk 
forsøg. Af denne grund og i overensstemmelse med internationale retningslinjer2 er det 
fastlagt i direktivet, at sponsor skal varetage sikkerhedsindberetningen til de kompetente 
myndigheder. Det er sponsors ansvar at indberette bivirkninger og hændelser, der kan have 
forbindelse med det kliniske forsøg, til de kompetente myndigheder. 
Bestemmelser om lægemiddelovervågning som fastsat i direktiv 2001/83/EF3 og forordning 
(EF) nr. 726/20044 finder i stedet anvendelse, efter at der er givet tilladelse til markedsføring 
af et humanmedicinsk produkt. Efter at der er givet tilladelse til markedsføring, er det vigtigt, 
at patienter, læger, apoteker eller andre fagfolk i sundhedsvæsenet har mulighed for at 
indberette alvorlige bivirkninger til de kompetente myndigheder, da værdifulde oplysninger 
ellers kan gå tabt. Det er også grunden til, at indlægssedler i øjeblikket indeholder en 
meddelelse om, at patienter opfordres til at indberette eventuelle bivirkninger. 

Definitionen af hændelse i forbindelse med et klinisk forsøg er fastlagt i artikel 2, litra m), i 
direktiv 2001/20/EF: "enhver uønsket hændelse hos en patient eller en forsøgsperson i et 
klinisk forsøg efter behandling med et lægemiddel, uden at der nødvendigvis er sammenhæng 
mellem denne behandling og den uønskede hændelse". En bivirkning er en hændelse, hvor der 
er fastslået en årsagssammenhæng med det lægemiddel, en forsøgsperson er behandlet med, 
som fastsat i artikel 2, litra n): "enhver skadelig og uønsket reaktion på et testpræparat uanset 
dosis".
Disse to kategorier er forskellige og bør ikke blandes sammen. 

I nr. 59 i de retningslinjer5, der er udarbejdet i henhold til direktivets artikel 18, er det angivet, 
at uoverensstemmelser mellem sponsor og investigatorer om klassificeringen af en hændelse 
skal indberettes. Direktivets bestemmelser berører desuden ikke sponsors eller investigators 
civile og strafferetlige ansvar, jf. artikel 19 i direktiv 2001/20/EF. Investigator har følgelig på 
ethvert tidspunkt mulighed for at underrette de kompetente myndigheder om 
uregelmæssigheder ved forsøgets afvikling, som han får kendskab til. Ansvaret for at fastsætte 
bestemmelser om civilt og strafferetligt ansvar henhører fortsat under medlemsstaterne. 

Alle kliniske forsøg i Europa kræver en forhåndstilladelse, og forsøgsprotokollen skal 
forelægges til vurdering og godkendelse. De nationale kompetente myndigheder har mulighed 
for at føre tilsyn med en sponsor eller en facilitet, hvor der foretages et klinisk forsøg, på 
ethvert tidspunkt og få adgang til alle dokumenter om et klinisk forsøg. Resultaterne af 
kliniske forsøg i forbindelse med udviklingen af lægemidler forelægges som led i en 
ansøgning om en markedsføringstilladelse, og de ansvarlige myndigheder vurderer og 
                                               
1 EFT L 121 af 1.5.2001, s. 34.
2 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf
3 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.
4 EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1.
5 EUT C 172 af 11.6.2011, s.1.
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gennemgår følgelig disse resultater. Med hensyn til offentliggørelsen af resultater af kliniske 
forsøg indeholder Kommissionens forslag til forordning om kliniske forsøg (COM(2012) 369 
endel. 2012/0192 (COD)) bestemmelser om øget åbenhed med hensyn til både de 
dokumenter, der skal forelægges med henblik på at opnå tilladelse til at gennemføre et klinisk 
forsøg, og resultaterne af kliniske forsøg. 

Med hensyn til brugen af "bør" i Kommissionens retningslinjer skyldes dette dokumenternes 
art. Retningslinjer er ikkebindende dokumenter. 

Kravet om, at den forventede gevinst og risiko ved et klinisk forsøg hele tiden skal afvejes, er 
fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), i direktiv 2001/20/EF.

Konklusion

Bestemmelserne om sikkerhedsindberetning som led i et klinisk forsøg er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv af 4. april 2001 og i de detaljerede retningslinjer, som 
Kommissionen har udarbejdet i overensstemmelse med artikel 18 i ovennævnte direktiv. 
Revisionen af disse bestemmelser og herunder bestemmelserne om sikkerhedsindberetning 
behandles i øjeblikket af den lovgivende myndigheds to grene som led i den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Det er derfor ikke muligt for Kommissionen at gribe ind til fordel for andrageren."


