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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1812/2012, którą złożył H.M. (Zjednoczone Królestwo) w sprawie
poprawy nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w badaniach 
klinicznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest reprezentowany przez adwokata królewskiego i porusza kwestie 
związane z produktami farmaceutycznymi przeznaczonymi do spożycia przez ludzi. 
W szczególności porusza on kwestie, które należy uwzględnić w prawodawstwie UE 
dotyczącym produktów leczniczych: 1. brak obowiązku zgłaszania właściwemu organowi 
podejrzewanych skutków niepożądanych przez badaczy przed dopuszczeniem danego leku do 
obrotu; 2. brak obowiązku zgłaszania przez badaczy nieprawdziwych stwierdzeń na temat 
leku, który został dopuszczony do obrotu albo co do którego złożono wniosek o dopuszczenie 
do obrotu; 3. brak wymaganych w prawie UE sankcji, które miałyby stosować państwa 
członkowskie w przypadku nieujawnienia tych skutków niepożądanych; 4. brak wymogu 
publikacji metody i szczegółowych wyników badania przez sponsora; 5. sponsorów informuje 
się, że „powinni” stale rozważać oczekiwane korzyści i ryzyko związane z badaniem 
klinicznym, podczas gdy – biorąc pod uwagę zagrożenia dla zdrowia w przeciwnym 
przypadku – powinno być to obowiązkiem wyrażonym sformułowaniem nakazującym, tj. 
„Sponsor stale rozważa...”. Zwraca się on do PE o podjęcie działania w związku z pięcioma 
wskazanymi aspektami.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 16 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.
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W ramach zwykłej procedury ustawodawczej1 dokonuje się obecnie przeglądu dyrektywy 
2001/20/WE w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej 
w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania 
przez człowieka2.  

Badania kliniczne są kluczowe przy opracowywaniu nowych bezpiecznych produktów 
leczniczych oraz w dążeniu do poprawy jakości opieki medycznej. Ich podjęcie wymaga 
zezwolenia i są one prowadzone w wyjątkowo kontrolowanych warunkach. 
Odpowiedzialność za prowadzenie badań klinicznych i zarządzanie nimi jest przewidziana w 
przepisach. 
W dyrektywie 2001/20/WE przewidziano, że to sponsor jest odpowiedzialny za prowadzenie
badań klinicznych. W związku z powyższym zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi3 w 
dyrektywie ustanowiono spoczywający na sponsorze obowiązek zarządzania zgłaszaniem 
właściwym organom krajowym danych dotyczących bezpieczeństwa.  Do obowiązków 
sponsora należy zgłaszanie właściwym organom niepożądanych działań i zdarzeń, które 
mogłyby być kojarzone z badaniami klinicznymi. 
Zasady nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii zawarte w dyrektywie 2001/83/WE4 i 
rozporządzeniu (WE) nr 726/20045 mają natomiast zastosowanie po uzyskaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Po wydaniu pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu istotne jest, by pacjenci, lekarze, apteki i inni pracownicy służby 
zdrowia mieli możliwość zgłaszania właściwemu organowi niepożądanego działania, w 
przeciwnym wypadku wartościowe informacje mogłyby zostać pominięte. Dlatego też ulotki 
dołączone do opakowań zawierają obecnie oświadczenie zachęcające do zgłaszania wszelki 
niepożądanych działań produktów leczniczych. 

Definicja niepożądanego zdarzenia w kontekście badań klinicznych została zawarta w art. 2 
lit. m) dyrektywy 2001/20/WE: „jakiekolwiek niepożądane zdarzenie natury medycznej 
występujące u pacjenta lub uczestnika badania klinicznego, któremu podano produkt 
leczniczy; nie musi ono wykazywać związku przyczynowego z tym leczeniem”. Niepożądane 
działanie produktu leczniczego jest niepożądanym zdarzeniem, w odniesieniu do którego 
stwierdzono nieprzewidziany wcześniej związek z podawanym produktem leczniczym, jak 
stwierdzono w art. 2 lit. n): „jakakolwiek niekorzystna i niezamierzona reakcja na badany 
produkt leczniczy związana z podaniem go w jakiejkolwiek dawce”.
Są to dwie odrębne kategorie, których nie należy ze sobą łączyć. 

W ust. 59 wytycznych6 przygotowanych zgodnie z art. 18 dyrektywy wskazano, że należy 
odnotować wszelkie różnice zdań między sponsorem a badaczami co do klasyfikacji 
niepożądanego wydarzenia. Ponadto, jak przewidziano w art. 19 dyrektywy 2001/20/WE, 
przepisy dyrektywy pozostają bez uszczerbku dla odpowiedzialności cywilnej i karnej 
sponsora lub prowadzącego badanie. W związku z powyższym badacz może poinformować 

                                               
1 Dokument COM(2012)069 final – 2012/0192 (COD)
2 Dz. U. L 121 z 1.5.2001, s. 34.
3 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf
4 Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s 1.
5 Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s 1.
6 2011/C 172/01
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właściwe organy o wszelkim uchybieniu w zarządzaniu badaniami, o którym się dowiedział. 
Odpowiedzialność za ustanowienie przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej i 
karnej spoczywa na państwach członkowskich. 

Wszelkie badania kliniczne w Europie wymagają uprzedniego zezwolenia, a protokół badania 
musi zostać przedstawiony do oceny i zatwierdzenia. Właściwe organy krajowe mają 
możliwość skontrolowania sponsora lub ośrodka badawczego w każdej chwili i mają dostęp 
do wszystkich dokumentów dotyczących badań klinicznych. Wyniki badań klinicznych 
związane z opracowywaniem produktów leczniczych są przedkładane w ramach wniosku o 
zezwolenie na dopuszczenie do obroty, a następnie właściwe ograny dokonują ich oceny i 
przeglądu. W odniesieniu do publikacji wyników badań klinicznych, we wniosku Komisji 
Europejskiej dotyczącym rozporządzenia w sprawie badań klinicznych (COM(2012)0369 
final - 2012/0192 (COD)) przewidziano większą przejrzystość zarówno w zakresie 
dokumentów przedkładanych w celu otrzymania zezwolenia na prowadzenie badań 
klinicznych, jak i w zakresie wyników tych badań. 

W odniesieniu do zastosowania słowa „powinni” w wytycznych Komisji, jest to podyktowane 
charakterem takich dokumentów. Wytyczne nie są instrumentem wiążącym. 

Obowiązek stałego rozważania oczekiwanych korzyści i ryzyka związanego z badaniem 
klinicznym został przewidziany w art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2001/20/WE.

Wniosek

Przepisy w sprawie zgłaszania danych dotyczących bezpieczeństwa w kontekście badań 
klinicznych są przewidziane w dyrektywie 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 4 kwietnia 2001 r. oraz w szczegółowych wytycznych opracowanych przez Komisję na 
postawie art. 18 wspomnianej dyrektywy. Zmiana tych przepisów, w tym w odniesieniu do 
zgłaszana informacji o bezpieczeństwie, stanowi obecnie przedmiot dyskusji między 
ustawodawcami w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

W związku z powyższym Komisja nie może podjąć działań na rzecz składającego petycję.


