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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1812/2012 του H.M., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
βελτίωση της φαρμακοεπαγρύπνησης σε κλινικές δοκιμές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκπροσωπείται από τον συνήγορο QC και θέτει ζητήματα σχετικά με 
φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Ειδικότερα, εγείρει 
ζητήματα τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
φάρμακα: 1. την έλλειψη υποχρέωσης των ερευνητών να αναφέρουν στην αρμόδια αρχή 
υποψίες για αρνητικές επιπτώσεις πριν από την έγκριση του φαρμάκου που εξετάζεται· 2. την 
έλλειψη υποχρέωσης των ερευνητών να αναφέρουν εσφαλμένους ισχυρισμούς που έγιναν σε 
σχέση με ένα φάρμακο είτε αυτό εγκρίθηκε είτε ζητήθηκε η έγκρισή του· 3. το δίκαιο της ΕΕ 
δεν απαιτεί την επιβολή κυρώσεων από τα κράτη μέλη για περιπτώσεις αδυναμίας 
γνωστοποίησης αρνητικών επιπτώσεων· 4. δεν υφίσταται απαίτηση ο ανάδοχος να δημοσιεύει 
τη μέθοδο και λεπτομερή πορίσματα της δοκιμής· 5. οι ανάδοχοι ενημερώνονται ότι «πρέπει» 
να σταθμίζουν διαρκώς τα αναμενόμενα οφέλη και τους κινδύνους της κλινικής δοκιμής, ενώ 
δεδομένων των κινδύνων για την υγεία σε διαφορετική περίπτωση, κάτι τέτοιο πρέπει να 
συνιστά υποχρέωση με ρητή διατύπωση, ήτοι «Ο ανάδοχος θα σταθμίζει διαρκώς…». Καλεί 
το ΕΚ να δράσει και στους 5 τομείς που αναφέρθηκαν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Η οδηγία 2001/20/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις 
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κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο1βρίσκεται υπό αναθεώρηση στο 
πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας2. 

Οι κλινικές δοκιμές αποτελούν σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη νέων και ασφαλών 
φαρμάκων και τη βελτίωση των θεραπευτικών αγωγών. Οι δοκιμές πρέπει να εγκρίνονται 
πριν την έναρξή τους και διεξάγονται σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες. Η νομοθεσία 
προβλέπει ευθύνες για τη διεξαγωγή και τη διαχείριση των κλινικών δοκιμών.
Η οδηγία 2001/20/ΕΚ ορίζει ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή κλινικών 
δοκιμών. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές3, η οδηγία ορίζει 
την υποχρέωση του ανάδοχου να διαχειρίζεται την υποβολή εκθέσεων ασφαλείας στις 
αρμόδιες αρχές. Είναι ευθύνη του ανάδοχου να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές ανεπιθύμητα 
συμβάντα και παρενέργειες που θα μπορούσαν να συνδέονται με την κλινική δοκιμή. 
Αντίθετα, οι κανόνες φαρμακοεπαγρύπνησης, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ4 και 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/20045, εφαρμόζονται αφότου ένα φάρμακο που προορίζεται 
για τον άνθρωπο λάβει άδεια κυκλοφορίας στην αγορά. Μετά τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας, είναι σημαντικό να μπορούν οι ασθενείς, οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί ή άλλοι 
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές τυχόν σοβαρές παρενέργειες, 
διαφορετικά ενδέχεται να χαθούν πολύτιμες πληροφορίες. Για το λόγο αυτό, τα σημερινά 
φύλλα οδηγιών περιλαμβάνουν δήλωση που καλεί τους ασθενείς να αναφέρουν τυχόν 
παρενέργειες. 

Ο ορισμός του ανεπιθύμητου συμβάντος στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών παρέχεται στο άρθρο 
2 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2001/20/ΕΚ: «κάθε επιβλαβής εκδήλωση σε ασθενή ή σε 
συμμετέχοντα στον οποίο χορηγείται φάρμακο, η οποία δεν συνδέεται αναγκαστικά με την 
αγωγή αυτή». Παρενέργεια είναι το ανεπιθύμητο συμβάν το οποίο έχει αιτιώδη σχέση με το 
χορηγηθέν φάρμακο, όπως ορίζει το άρθρο 2 στοιχείο ιδ): «κάθε επιβλαβής και ανεπιθύμητη 
αντίδραση σε δοκιμαζόμενο φάρμακο, ανεξάρτητα από τη χορηγηθείσα δόση».
Οι δύο αυτές κατηγορίες είναι διαφορετικές και δεν πρέπει να συγχέονται. 

Η παράγραφος 59 των κατευθυντήριων γραμμών6, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
18 της οδηγίας, ορίζει ότι κάθε διαφωνία μεταξύ ανάδοχου και ερευνητών σχετικά με την 
ταξινόμηση ανεπιθύμητου συμβάντος πρέπει να καταγράφεται. Παράλληλα, σύμφωνα με το 
άρθρο 19 της οδηγίας 2001/20/ΕΚ, οι κανόνες της οδηγίας δεν θίγουν την αστική και ποινική 
ευθύνη του ανάδοχου και του ερευνητή. Επομένως, ο ερευνητής μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τυχόν πταίσματα που εντοπίζει στη διαχείριση της 
δοκιμής. Η ευθύνη για τον καθορισμό κανόνων αστικής και ποινικής ευθύνης παραμένει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. 
                                               
1 ΕΕ L 121 της 1.5.2001, σ. 34.

2 COM(2012) 369 τελικό 2012/0192 (COD)

3 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf

4 ΕΕ L 311, της 28.11.2001, σ. 1.

5 ΕΕ L 136, της 30.4.2004, σ. 1.

6 2011/C 172/01
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Όλες οι κλινικές δοκιμές στην Ευρώπη απαιτούν έγκριση εκ των προτέρων και το 
πρωτόκολλο δοκιμών πρέπει να υποβάλλεται για αξιολόγηση και έγκριση. Οι εθνικές 
αρμόδιες αρχές μπορούν να επιθεωρήσουν έναν ανάδοχο ή έναν τόπο διεξαγωγής κλινικών 
δοκιμών ανά πάσα στιγμή και να έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα κλινικών δοκιμών. Τα 
αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών που συνδέονται με την ανάπτυξη φαρμάκων 
διαβιβάζονται στο πλαίσιο αιτήματος για άδεια κυκλοφορίας και συνεπώς αξιολογούνται και 
επανεξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Όσον αφορά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 
κλινικών δοκιμών, η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με τις κλινικές δοκιμές 
(COM(2012) 369 τελικό 2012/0192 (COD)) προβλέπει αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά 
τόσο τα έγγραφα που υποβάλλονται για την αδειοδότηση της διεξαγωγής κλινικής δοκιμής, 
όσο και για τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής. 

Όσον αφορά τη χρήση της λέξης «πρέπει» στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, αυτή 
υπαγορεύεται από τη φύση των εγγράφων. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν έχουν δεσμευτικό 
χαρακτήρα. 

Η υποχρέωση για συνεχή στάθμιση του προσδοκώμενου ωφελήματος και του κινδύνου 
κλινικής δοκιμής προβλέπεται στο άρθρο στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 
2001/20/ΕΚ.

Συμπέρασμα

Οι κανόνες για υποβολή εκθέσεων ασφαλείας όσον αφορά κλινικές δοκιμές ορίζονται στην 
οδηγία 2001/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 
2001 και στις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές που κατάρτισε η Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 18 της εν λόγω οδηγίας. Η αναθεώρηση των κανόνων αυτών, περιλαμβανομένων 
όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων ασφαλείας, βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση 
στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει υπέρ του αναφέροντος.


