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Tema: Peticija Nr. 1812/2012 dėl farmakologinio budrumo tobulinimo atliekant 
klinikinius tyrimus, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis H. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuriam atstovauja karališkasis advokatas, kelia su žmonėms vartoti 
skirtais vaistais susijusius klausimus. Visų pirma jis kelia problemas, kurias reikia spręsti ES 
lygmeniu taikomuose su vaistais susijusiuose teisės aktuose: 1) prieš išduodant leidimą 
konkrečiam vaistui tyrėjai neprivalo pranešti kompetentingai institucijai apie įtariamą 
nepageidaujamą jo poveikį; 2) tyrėjai neprivalo pranešti apie klaidingus pareiškimus apie 
vaistą, kuriam išduotas leidimas, arba apie vaistą, dėl kurio leidimo išdavimo buvo kreiptasi; 
3) pagal ES teisės aktus iš valstybių narių nereikalaujama taikyti sankcijų už nepageidaujamo 
poveikio neatskleidimą; 4) rėmėjams netaikomas reikalavimas skelbti tyrimo metodą ir 
išsamius tyrimo rezultatus; 5) rėmėjams teigiama, kad jie „turėtų“ nuolat vertinti numatomą 
klinikinio tyrimo naudą ir riziką, nors, atsižvelgiant pavojų sveikatai, kuris gali kilti, jeigu jie 
to nedarys, šis įpareigojimas turėtų būti privalomas, t. y. formuluotė turėtų būti „rėmėjas 
nuolat vertina...“. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis veiksmų dėl šių penkių 
nurodytų aspektų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Šiuo metu pagal įprastą teisėkūros procedūrą1 persvarstoma Direktyva 2001/20/EB dėl 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos 
                                               
1 COM (2012) 0369 final, 2012/0192 (COD).
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įgyvendinimu atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, suderinimo1.

Klinikiniai tyrimai – svarbus naujų ir saugių vaistų kūrimo bei medicininio gydymo būdų 
tobulinimo etapas. Prieš pradedant klinikinius tyrimus turi būti gaunamas leidimas, ir jie turi 
būti atliekamai itin gerai kontroliuojamomis sąlygomis. Atsakomybė už klinikinių tyrimų 
atlikimą ir valdymą nustatyta teisės aktuose.
Direktyvoje 2001/20/EB nustatyta, kad už klinikinio tyrimo atlikimą atsakingas rėmėjas. 
Todėl, remiantis tarptautinėmis gairėmis2, šioje direktyvoje nustatyta rėmėjo pareiga valdyti 
saugumo pranešimų teikimo kompetentingoms institucijoms procesą. Rėmėjas turi pranešti 
kompetentingoms institucijoms apie nepageidaujamas reakcijas ir nepageidaujamus 
reiškinius, kurie gali būti susiję su klinikiniu tyrimu.
Tačiau Direktyvoje 2001/83/EB3 ir Reglamente (EB) Nr. 726/20044 nustatytos 
farmakologinio budrumo taisyklės taikomos po žmonėms skirtų vaistų rinkodaros leidimo 
išdavimo. Išdavus rinkodaros leidimą svarbu užtikrinti, kad pacientai, gydytojai, vaistininkai 
ar bet kurie kiti sveikatos priežiūros specialistai turėtų galimybę pranešti kompetentingoms 
institucijoms apie sunkias nepageidaujamas reakcijas, nes kitaip galima prarasti vertingą 
informaciją. Būtent todėl šiuo metu pakuotės lapeliuose pateikiamas pareiškimas, kuriuo 
pacientai raginami pranešti apie bet kokią nepageidaujamą reakciją.

Direktyvos 2001/20/EB 2 straipsnio m punkte pateikta nepageidaujamo reiškinio atliekant 
klinikinį tyrimą apibrėžtis: tai – „bet koks nepageidaujamas gydymo reiškinys, kurį patiria 
vaistą naudojantis pacientas arba klinikiniame tyrime dalyvaujantis asmuo, ir kuris atsiranda 
nebūtinai dėl šio gydymo.“ Nepageidaujama reakcija yra nepageidaujamas reiškinys, 
nustatytas dėl paskirto vaisto vartojimo, kaip nurodyta 2 straipsnio n punkte, t. y. 
„nepageidaujama ir nenumatyta reakcija į tiriamą vaistą, susijusi su bet kokia paskirta doze.“
Šios dvi kategorijos yra skirtingos ir jų nereikėtų painioti.

Pagal šios direktyvos 18 straipsnio nuostatas parengtų rekomendacijų5 59 dalyje nurodyta, 
kad reikia užregistruoti kiekvieną rėmėjo ir tyrėjo nesutarimo dėl nepageidaujamo reiškinio 
priskyrimo tam tikrai kategorijai atvejį. Be to, kaip nurodyta Direktyvos 2001/20/EB 
19 straipsnyje, dėl šioje direktyvoje nustatytų taisyklių nesumažėja nei rėmėjo, nei tyrėjo 
civilinė ir baudžiamoji atsakomybė. Todėl tyrėjas, vos tik sužinojęs apie bet kokį tyrimo 
valdymo pažeidimą, bet kada gali apie jį pranešti kompetentingoms institucijoms. 
Atsakomybė nustatyti civilinės ir baudžiamosios atsakomybės taisykles tenka valstybėms 
narėms.

Visi klinikiniai tyrimai Europoje turi būti atliekami tik gavus išankstinį leidimą, be to, 
įvertinimui ir patvirtinimui reikia pateikti tyrimo protokolą. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos bet kuriuo metu gali patikrinti rėmėją ar klinikinio tyrimo vietą ir susipažinti su 
visais klinikinio tyrimo dokumentais. Klinikinių tyrimų, susijusių su vaistų kūrimu, rezultatai 
pateikiami kartu su paraiška išduoti rinkodaros leidimą, todėl atsakingos institucijos juos 

                                               
1 OL L 121, 2001 5 1, p. 34.
2 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf.
3 OL L 311, 2001 11 28, p. 1.
4 OL L 136, 2004 4 30, p. 1.
5 2011/C 172/01.
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nuolat vertina ir tikrina. Dėl klinikinių tyrimų rezultatų skelbimo Europos Komisijos 
pasiūlyme dėl reglamento dėl klinikinių tyrimų (COM(2012) 0369 final, 2012/0192 (COD)) 
numatyta užtikrinti didesnį tiek dokumentų, teikiamų siekiant gauti leidimą atlikti klinikinį 
tyrimą, tiek klinikinių tyrimų rezultatų skaidrumą.

Kiek tai sietina su Komisijos rekomendacijose vartojamu žodžiu „turėtų“, ši formuluotė 
pasirinkta atsižvelgiant į dokumentų pobūdį. Rekomendacijos yra neprivalomi dokumentai.

Įpareigojimas nuolat vertinti numatomą klinikinio tyrimo naudą ir riziką nustatytas 
Direktyvos 2001/20/EB 3 straipsnio 2 dalies a punkte.

Išvada

Saugumo pranešimų atliekant klinikinius tyrimus teikimo taisyklės nustatytos 2001 m. 
balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2001/20/EB. Be to, pagal šios 
direktyvos 18 straipsnio nuostatas Komisija parengė išsamias rekomendacijas. Šiuo metu 
teisės aktų leidėjai pagal įprastą teisėkūros procedūrą svarsto šių taisyklių, įskaitant saugumo 
pranešimų teikimo taisykles, peržiūros klausimus.

Todėl Komisija negali kištis ir imtis peticijos pateikėjui palankių veiksmų.“


