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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1812/2012, adresată de H.M., de cetățenie britanică, privind 
îmbunătățirea farmacovigilenței la realizarea studiilor clinice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este reprezentat de un avocat al Coroanei (Queen's Counsel – QC) și supune 
atenției probleme legate de produsele farmaceutice de uz uman. În special, petiționarul ridică 
probleme care trebuie abordate din perspectiva legislației UE privind medicamentele: 1. 
absența unei obligații potrivit căreia investigatorii trebuie să raporteze autorității competente 
efectele adverse suspectate ale unui medicament înainte de autorizarea acestuia; 2. lipsa unei 
obligații a investigatorilor de a raporta declarațiile false făcute cu privire la un medicament 
care fie a fost autorizat, fie face obiectul unei cereri de autorizare; 3. legislația UE nu impune 
statelor membre să aplice sancțiuni în caz de nedivulgare a efectelor adverse; 4. sponsorul nu 
are obligația de a publica metoda și rezultatele detaliate ale studiului; 5. sponsorilor li se 
comunică faptul că „ar trebui” să compare în permanență beneficiile și riscurile anticipate ale 
studiului clinic, deși realizarea acestor comparații ar trebui să constituie o obligație exprimată 
într-un limbaj coercitiv, și anume „Sponsorul compară permanent ...”, deoarece, în caz 
contrar, există riscuri pentru sănătate. Petiționarul solicită PE să ia măsuri cu privire la cele 
cinci aspecte menționate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Directiva 2001/20/CE de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale 
statelor membre privind aplicarea bunelor practici clinice în cazul efectuării de studii clinice 
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pentru evaluarea produselor medicamentoase de uz uman1 este în curs de revizuire în cadrul 
procedurii legislative ordinare2. 

Studiile clinice reprezintă o etapă esențială în dezvoltarea unor noi medicamente sigure și în 
îmbunătățirea tratamentelor medicale. Acestea trebuie să fie autorizate înainte de a începere și 
se desfășoară în medii extrem de controlate. Responsabilitățile pentru realizarea și gestionarea 
studiilor clinice sunt prevăzute în legislație.
Directiva 2001/20/CE prevede că sponsorul este responsabil pentru realizarea unui studiu 
clinic. Din acest motiv, în conformitate cu orientările internaționale3, directiva stabilește 
obligația sponsorului de a asigura protecția subiecților și consimțământul în cunoștință de 
cauză în cazul raportării către autoritățile competente. Sponsorul are responsabilitatea de a 
raporta autorităților competente reacțiile adverse și evenimentele adverse care ar putea fi 
asociate studiului clinic. 
În schimb, normele de farmacovigilență prevăzute în Directiva 2001/83/CE4 și în 
Regulamentul (CE) nr. 726/20045 se aplică după ce autorizația de introducere pe piață a unui 
medicament de uz uman a fost acordată. După autorizarea introducerii pe piață, este important 
ca pacienții, medicii, farmaciile sau orice alt profesionist din domeniul sănătății să aibă 
posibilitatea de a raporta autorităților competente reacțiile adverse grave, întrucât, în caz 
contrar, informații valoroase pot trece neobservate. Acesta este, de asemenea, motivul pentru 
care prospectele conțin în prezent o specificațiecare încurajează pacienții să raporteze orice 
reacție adversă. 

Definiția evenimentului advers în contextul studiilor clinice este prevăzută la articolul 2 litera 
(m) din Directiva 2001/20/CE: „orice manifestare nocivă survenită la un pacient sau 
participant la un studiu clinic, tratat cu un produs medicamentos și care nu este neapărat 
legată de acel tratament”. O reacție adversă este un eveniment advers pentru care relația de 
cauzalitate cu un medicament administrat a fost determinată astfel cum se prevede la articolul 
2 litera (n): „orice reacție nocivă și nedorită față de un produs medicamentos experimental, 
indiferent de doza administrată”.
Aceste două categorii sunt diferite și nu ar trebui confundate. 

Alineatul (59) din orientările6 elaborate în conformitate cu articolul 18 din directivă, indică 
faptul că orice dezacord între sponsor și investigator privind clasificarea unui eveniment 
advers trebuie să fie înregistrat. În plus, astfel cum se prevede la articolul 19 din Directiva 
2001/20/CE, dispozițiile directivei nu aduc atingere răspunderii civile și penale a sponsorului 
sau a investigatorului. În consecință, investigatorul are în orice moment posibilitatea de a 
informa autoritățile competente cu privire la orice abatere în gestionarea studiului de care 
acesta a luat cunoștință. Responsabilitatea pentru stabilirea normelor de răspundere civilă și 
penală aparține statelor membre. 

Toate studiile clinice realizate în Europa sunt supuse unei autorizări prealabile, iar protocolul 
de studiu trebuie să fie prezentat pentru evaluare și aprobare. Autoritățile naționale 
                                               
1 JO L 121, 1.5.2001, p. 34.
2 COM(2012)0369 – 2012/0192(COD).
3 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf
4 JO L 311, 28.11.2001, p. 1.
5 JO L 136, 30.4.2004, p. 1.
6 2011/C 172/01
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competente au posibilitatea de a inspecta în orice moment un sponsor sau locul de desfășurare 
a studiului clinic și au acces la toate documentele referitoare la studiile clinice. Rezultatele 
studiilor clinice legate de elaborarea de produse medicamentoase sunt prezentate în cadrul 
unei cereri pentru o autorizare de introducere pe piață și, în consecință, trebuie evaluate și 
revizuite de autoritățile responsabile. În ceea ce privește publicarea rezultatelor studiilor 
clinice, propunerea Comisiei Europene de regulament privind studiile clinice 
(COM(2012)0369 — 2012/0192(COD)) prevede o mai mare transparență în ceea ce privește 
documentele prezentate în vederea obținerii autorizației de a realiza un studiu clinic, și 
rezultatele studiului clinic.

În ceea ce privește folosirea sintagmei „ar trebui” în orientările Comisiei, aceasta este dictată 
de natura a documentelor. Orientările sunt instrumente fără caracter obligatoriu. 

Obligația de a compara în permanență beneficiile și riscurile anticipate ale unui studiu clinic 
este prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2001/20/CE.

Concluzii

Normele de raportare privind siguranța în cadrul unui studiu clinic sunt stabilite prin Directiva 
2001/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001, precum și în 
orientările detaliate elaborate de către Comisie în conformitate cu articolul 18 din directiva 
menționată anterior. Revizuirea acestor norme, inclusiv cele referitoare la raportarea privind 
siguranța, este discutată în prezent de către legiuitori în cadrul procedurii legislative ordinare.

Prin urmare, Comisia nu poate să intervină în favoarea reclamantului.


