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Módosítás 75
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Klinikai vizsgálat során a vizsgálati 
alanyok biztonságát és jogait védeni kell, a 
kapott adatoknak pedig megbízhatóknak és 
megalapozottaknak kell lenniük.

(1) Klinikai vizsgálat során a vizsgálati 
alanyok biztonságát, jogait és jóllétét 
védeni kell, a kapott adatoknak pedig 
megbízhatóknak és megalapozottaknak kell 
lenniük.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet 3. cikke, valamint az emberi alanyokat bevonó orvosi kutatás etikai 
elveiről szóló, az Orvosok Világszövetsége Helsinki Nyilatkozatának (Szöul, 2008) 6. cikke 
értelmében az egyének biztonságát, jogait és jóllétét kiemelt kérdésként kell kezelni.

Módosítás 76
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Klinikai vizsgálat során a vizsgálati 
alanyok biztonságát és jogait védeni kell, a 
kapott adatoknak pedig megbízhatóknak és 
megalapozottaknak kell lenniük.

(1) Klinikai vizsgálat során a vizsgálati 
alanyok biztonságát, jogait és egészségét
védeni kell, a kapott adatoknak pedig 
megbízhatóknak és megalapozottaknak kell 
lenniük.

Or. en

Módosítás 77
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Klinikai vizsgálat során a vizsgálati 
alanyok biztonságát és jogait védeni kell, a 
kapott adatoknak pedig megbízhatóknak és 
megalapozottaknak kell lenniük.

(1) Klinikai vizsgálat során a vizsgálati 
alanyok biztonságát és jogait védeni kell, a 
kapott adatoknak pedig megbízhatóknak és 
megalapozottaknak kell lenniük, valamint 
tükrözniük kell a népesség életkor és nemi 
megoszlás szerinti változatosságát.

Or. en

Módosítás 78
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Klinikai vizsgálat során a vizsgálati 
alanyok biztonságát és jogait védeni kell, a 
kapott adatoknak pedig megbízhatóknak és 
megalapozottaknak kell lenniük.

(1) Klinikai vizsgálat során a vizsgálati 
alanyok biztonságát és jogait védeni kell, a 
kapott adatoknak pedig megbízhatóknak és 
megalapozottaknak kell lenniük. A 
résztvevők érdekeinek mindenkor 
elsőbbséget kell élvezniük más érdekekkel 
szemben.

Or. sl

Módosítás 79
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy független 
ellenőrzés biztosítsa ezen elvek betartását, 
a klinikai vizsgálatra előzetes engedélyezés 
vonatkozik.

(2) Annak érdekében, hogy független 
ellenőrzés biztosítsa ezen elvek betartását, 
a klinikai vizsgálatra előzetes engedélyezés 
vonatkozik, és biztosítani kell, hogy az 
engedélyező fél esetében nem áll fenn 
összeférhetetlenség, illetve hogy 
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tevékenysége a megbízótól, a vizsgálat 
helyszínéül szolgáló intézménytől és a 
részt vevő vizsgálóktól független.

Or. en

Módosítás 80
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy független 
ellenőrzés biztosítsa ezen elvek betartását, 
a klinikai vizsgálatra előzetes engedélyezés 
vonatkozik.

(2) Annak érdekében, hogy független 
ellenőrzés biztosítsa ezen elvek betartását, 
a klinikai vizsgálatra előzetes engedélyezés 
vonatkozik, valamint egy etikai bizottság 
jóváhagyása a vizsgálatot megelőzően.

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés a javasolt rendelet preambulumbekezdéseiben a 2001/20/EK irányelv 9. 
cikkének (1) bekezdéséhez igazodik, és rögzíti a vizsgálati terv előzetes engedélyezésének 
elvét, az Orvosok Világszövetsége Helsinki Nyilatkozatának (Szöul, 2008) 15. cikkében, 
valamint a helyes klinikai gyakorlatra (GCP) vonatkozó ICH-irányelv 2.6. szakaszában 
foglaltaknak megfelelően.

Módosítás 81
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy független 
ellenőrzés biztosítsa ezen elvek betartását, 
a klinikai vizsgálatra előzetes engedélyezés 

(2) Annak érdekében, hogy független 
ellenőrzés biztosítsa ezen elvek betartását, 
a klinikai vizsgálatra előzetes engedélyezés 
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vonatkozik. vonatkozik, amelynek egy etikai bizottság 
által végzett felülvizsgálatot is magában 
kell foglalnia.

Or. en

Indokolás

Jóllehet egyetértünk azzal, hogy szükséges egy etikai bizottság jóváhagyása, határozottan 
támogatjuk a tagállamonként egy döntést szorgalmazó aktuális javaslatot. A jelenlegi 
megfogalmazás azt a benyomást kelti, hogy a folyamat két lépésből áll, miközben 
egyértelműen nem ez jelentené a kívánt megoldást. A szöveget úgy kell megfogalmazni, hogy 
az etikai bizottság jóváhagyása az engedélyezés szerves részét képezze a határidők tiszteletben 
tartása mellett, és fontos, hogy arról a rendelet célzottan rendelkezzen.

Módosítás 82
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy független 
ellenőrzés biztosítsa ezen elvek betartását, 
a klinikai vizsgálatra előzetes engedélyezés 
vonatkozik.

(2) Annak érdekében, hogy független 
ellenőrzés biztosítsa ezen elvek betartását, 
a klinikai vizsgálatra előzetes engedélyezés 
vonatkozik. Az engedélyezésnek a 
tudományos, az etikai és az igazgatási 
szempontokra egyaránt ki kell terjednie.

Or. en

Indokolás

A tudományos és az etikai értékelés nem különválasztható.

Módosítás 83
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel végzett klinikai 
vizsgálatok során alkalmazandó helyes 
klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 2001. április 4-i 2001/20/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben szereplő, 
a klinikai vizsgálatokra vonatkozó jelenlegi 
fogalommeghatározást pontosítani kell. E 
célból a klinikai vizsgálat 
fogalommeghatározását pontosabban kell 
definiálni, bevezetve a „klinikai kutatás”
tágabb fogalmát, melynek egyik 
kategóriáját a klinikai vizsgálat alkotja. 
Az említett kategóriát konkrét kritériumok 
alapján kell meghatározni. Ez a 
megközelítés kellően figyelembe veszi a 
nemzetközi iránymutatásokat, és 
összhangban van a gyógyszereket 
szabályozó uniós joggal, amely a „klinikai 
vizsgálat” és a „beavatkozással nem járó 
kutatás” dichotómiájára épül.

(3) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel végzett klinikai 
vizsgálatok során alkalmazandó helyes 
klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 2001. április 4-i 2001/20/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben szereplő, 
a klinikai vizsgálatokra vonatkozó jelenlegi 
fogalommeghatározást pontosítani kell.

Or. en

Indokolás

A „klinikai vizsgálat” 2001/20/EK irányelvből származó régi fogalommeghatározását meg 
kell őrizni a kismértékű beavatkozással járó vizsgálatok újonnan történő bevezetése mellett is, 
egyetlen pontosítással: világossá kell tenni, hogy a „klinikai vizsgálat”
fogalommeghatározása, ezáltal pedig a rendelet hatálya az engedélyezés utáni 
biztonságossági/hatásossági vizsgálatokra is kiterjed. E változtatásokat a 3., 4. és 5. 
módosításunk vezeti be.

Módosítás 84
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendelet hatálya alapvetően 
megegyezik a 2001/20/EK irányelv 
hatályával. A hatály az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerekre 
irányuló orvostudományi kutatásra 
korlátozódik, ugyanakkor mégis igen 
széles, mivel csak a beavatkozással nem 
járó vizsgálatok nem tartoznak bele (pl. 
orvosok által végzett vizsgálatok, amelyek 
esetében nincs további beavatkozás). A 
beavatkozással nem járó vizsgálatok az 
engedélyezést követő, a biztonságosságra 
vonatkozó vizsgálatok, amelyeket a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja 
indít, irányít vagy finanszíroz. E 
vizsgálatok révén adatbányászatra 
kerülhet sor. E vizsgálatok az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartoznak.

Or. fr

Módosítás 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2001/20/EK irányelv célja az volt, 
hogy egyszerűsítse és összehangolja az 
Európai Unióban a klinikai vizsgálatokra 
irányadó közigazgatási rendelkezéseket. A 
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 
csak részben sikerült elérni a harmonizált 
megközelítést a klinikai vizsgálatok 
szabályozásával kapcsolatban. Ez számos 
tagállamban különösen megnehezíti a 
klinikai vizsgálatok elvégzését. A 

(4) A 2001/20/EK irányelv célja az volt, 
hogy egyszerűsítse és összehangolja az 
Európai Unióban a klinikai vizsgálatokra 
irányadó közigazgatási rendelkezéseket. A 
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 
csak részben sikerült elérni a harmonizált 
megközelítést a klinikai vizsgálatok 
szabályozásával kapcsolatban. Ez számos 
tagállamban különösen megnehezíti a 
klinikai vizsgálatok elvégzését. A 
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tudományos fejlődés ugyanakkor arra 
enged következtetni, hogy a jövőben 
végzendő klinikai vizsgálatok egyre 
specifikusabb népességcsoportokra, így 
például genomikus információ alapján 
beazonosított alcsoportokra fognak 
irányulni. Ahhoz, hogy az ilyen 
vizsgálatokhoz megfelelő számú beteget 
lehessen találni, több, esetleg valamennyi 
tagállam bevonására is szükség lehet. A 
klinikai vizsgálatok engedélyezésére 
irányuló új eljárások célja, hogy a lehető 
legtöbb tagállam bevonására 
ösztönözzenek. Ezért a benyújtási eljárások 
egyszerűsítése érdekében el kell kerülni, 
hogy többször is benyújtásra kerüljenek 
nagyrészt ugyanazon információk, és 
ehelyett egyetlen, az engedélyezéshez 
szükséges dokumentáció benyújtását kell 
előírni egy valamennyi uniós tagállam 
rendelkezésére álló, a benyújtásra szolgáló 
egységes portálon keresztül.

tudományos fejlődés ugyanakkor arra 
enged következtetni, hogy a jövőben 
végzendő klinikai vizsgálatok egyre 
specifikusabb népességcsoportokra, így 
például genomikus információ alapján 
beazonosított alcsoportokra fognak 
irányulni. Ahhoz, hogy az ilyen 
vizsgálatokhoz megfelelő számú beteget 
lehessen találni, több, esetleg valamennyi 
tagállam bevonására is szükség lehet. A 
klinikai vizsgálatok engedélyezésére 
irányuló új eljárások célja, hogy a lehető 
legtöbb tagállam bevonására 
ösztönözzenek. Ezért a benyújtási eljárások 
egyszerűsítése érdekében el kell kerülni, 
hogy többször is benyújtásra kerüljenek 
nagyrészt ugyanazon információk, és 
ehelyett egyetlen, az engedélyezéshez 
szükséges dokumentáció benyújtását kell 
előírni egy valamennyi uniós tagállam 
rendelkezésére álló, a benyújtásra szolgáló 
egységes portálon keresztül. A portálnak a 
felesleges adminisztrációt elkerülve úgy 
kell működnie, hogy annak használata 
hasznos legyen a nemzetközi vizsgálatokat 
végző megbízók, a tudományos kutatók és 
a hatóságok számára egyaránt.

Or. fi

Módosítás 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2001/20/EK irányelv célja az volt, 
hogy egyszerűsítse és összehangolja az 
Európai Unióban a klinikai vizsgálatokra 
irányadó közigazgatási rendelkezéseket. A 
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 
csak részben sikerült elérni a harmonizált 
megközelítést a klinikai vizsgálatok 
szabályozásával kapcsolatban. A 

(4) A 2001/20/EK irányelv célja az volt, 
hogy egyszerűsítse és összehangolja az 
Európai Unióban a klinikai vizsgálatokra 
irányadó közigazgatási rendelkezéseket. A 
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 
csak részben sikerült elérni a harmonizált 
megközelítést a klinikai vizsgálatok 
szabályozásával kapcsolatban. A 
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tudományos fejlődés ugyanakkor arra 
enged következtetni, hogy a jövőben 
végzendő klinikai vizsgálatok egyre 
specifikusabb népességcsoportokra, így 
például genomikus információ alapján 
beazonosított alcsoportokra fognak 
irányulni. Ahhoz, hogy az ilyen 
vizsgálatokhoz megfelelő számú beteget 
lehessen találni, több, esetleg valamennyi 
tagállam bevonására is szükség lehet. A 
klinikai vizsgálatok engedélyezésére 
irányuló új eljárások célja, hogy a lehető 
legtöbb tagállam bevonására 
ösztönözzenek. Ezért a benyújtási eljárások 
egyszerűsítése érdekében el kell kerülni, 
hogy többször is benyújtásra kerüljenek 
nagyrészt ugyanazon információk, és 
ehelyett egyetlen, az engedélyezéshez 
szükséges dokumentáció benyújtását kell 
előírni egy valamennyi uniós tagállam 
rendelkezésére álló, a benyújtásra szolgáló 
egységes portálon keresztül.

tudományos fejlődés ugyanakkor arra 
enged következtetni, hogy a jövőben 
végzendő klinikai vizsgálatok egyre 
specifikusabb népességcsoportokra, így 
például genomikus információ alapján 
beazonosított alcsoportokra fognak 
irányulni. Ahhoz, hogy az ilyen 
vizsgálatokhoz megfelelő számú beteget 
lehessen találni, több, esetleg valamennyi 
tagállam bevonására is szükség lehet. A 
klinikai vizsgálatok engedélyezésére 
irányuló új eljárások célja, hogy a lehető 
legtöbb tagállam bevonására 
ösztönözzenek. Ezért a benyújtási eljárások 
egyszerűsítése érdekében el kell kerülni, 
hogy többször is benyújtásra kerüljenek 
nagyrészt ugyanazon információk, és 
ehelyett egyetlen, az engedélyezéshez 
szükséges dokumentáció benyújtását kell 
előírni egy valamennyi uniós tagállam 
rendelkezésére álló, a benyújtásra szolgáló 
egységes portálon keresztül. Mivel azok a 
klinikai vizsgálatok is nélkülözhetetlenek 
az európai klinikai kutatásban, amelyeket 
csak egy tagállamban végeznek el, az e 
rendeletben előírt eljárásnak ezekre a 
vizsgálatokra is ki kell terjednie. E 
vizsgálatok tekintetében az 
engedélyezéshez szükséges dokumentációt 
is az egységes uniós portálon keresztül 
kell benyújtani.

Or. fr

Módosítás 87
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2001/20/EK irányelvvel kapcsolatos 
tapasztalat továbbá azt is megmutatta, hogy 
az Unióban a klinikai vizsgálatokra 
vonatkozó igazgatási rendelkezések 

(5) A 2001/20/EK irányelvvel kapcsolatos 
tapasztalat továbbá azt is megmutatta, hogy 
az Unióban a klinikai vizsgálatokra 
vonatkozó rendelkezések egyszerűsítésére 
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egyszerűsítésére és összehangolására 
irányuló célkitűzés az irányelv jogi 
formáján keresztül nem valósítható meg, 
hanem kizárólag a rendelet mint jogi forma 
által érhető el. Kizárólag a rendelet mint 
jogi forma biztosítja azt, hogy a tagállamok 
a klinikai vizsgálat engedélyezése iránti 
kérelem értékelését egységes 
kritériumokra, nem pedig eltérő nemzeti 
átültető intézkedésekre alapozzák. Ez nem 
csupán az engedélyezési eljárás egészére, 
hanem az e rendeletben szabályozott más 
kérdésekre is vonatkozik, mint például: a 
biztonságossági jelentés a klinikai 
vizsgálatok során, valamint a klinikai 
vizsgálat keretében alkalmazott 
gyógyszerek címkézésére vonatkozó 
követelmények.

és összehangolására irányuló célkitűzés az 
irányelv jogi formáján keresztül nem 
valósítható meg, hanem kizárólag a 
rendelet mint jogi forma által érhető el. 
Kizárólag a rendelet mint jogi forma 
biztosítja azt, hogy a tagállamok a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelem 
értékelését egységes kritériumokra, nem 
pedig eltérő nemzeti átültető 
intézkedésekre alapozzák. Ez nem csupán 
az engedélyezési eljárás egészére, hanem 
az e rendeletben szabályozott más 
kérdésekre is vonatkozik, mint például: a 
biztonságossági jelentés a klinikai 
vizsgálatok során, valamint a klinikai 
vizsgálat keretében alkalmazott 
gyógyszerek címkézésére vonatkozó 
követelmények.

Or. en

Indokolás

Az „igazgatási” jelzőt törölni kell, hiszen nemcsak az igazgatási, hanem az etikai szempontok 
összehangolására is szükség van.

Módosítás 88
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az érintett tagállamoknak együtt kell 
működniük a klinikai vizsgálat iránti 
engedélyezés értékelésében. Ez az 
együttműködés nem foglalja magában a 
klinikai vizsgálatok alapvetően nemzeti 
jellegű vagy etikai szempontjait (mint pl. a 
beleegyező nyilatkozat).

(6) Az érintett tagállamoknak együtt kell 
működniük a klinikai vizsgálat iránti 
engedélyezés értékelésében.

Or. fr
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Módosítás 89
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az érintett tagállamoknak együtt kell 
működniük a klinikai vizsgálat iránti 
engedélyezés értékelésében. Ez az 
együttműködés nem foglalja magában a 
klinikai vizsgálatok alapvetően nemzeti 
jellegű vagy etikai szempontjait (mint pl. a 
beleegyező nyilatkozat).

(6) Az érintett tagállamoknak együtt kell 
működniük a klinikai vizsgálat iránti 
engedélyezés értékelésében. Ez az 
együttműködés nem foglalja magában a 
klinikai vizsgálatok alapvetően nemzeti 
jellegű szempontjait.

Or. en

Módosítás 90
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klinikai vizsgálat engedélyezéséhez 
szükséges dokumentáció értékelésére 
szolgáló határidőnek megfelelően 
hosszúnak kell lennie a dosszié 
értékeléséhez, ugyanakkor biztosítania kell 
az új, innovatív kezelésekhez való gyors 
hozzáférést, valamint azt, hogy az Unió 
továbbra is vonzó helyszín maradjon 
klinikai vizsgálatok elvégzéséhez. Ebben 
az összefüggésben a 2001/20/EK irányelv 
bevezeti a hallgatólagos engedélyezés 
fogalmát. E fogalmat fenn kell tartani a 
határidők betartásának biztosítása 
érdekében. Népegészségügyi krízishelyzet 
esetén a tagállamoknak lehetőségük kell, 
hogy legyen arra hogy egy klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet 
mielőbbi értékeljenek és engedélyezzenek. 
Ezért az engedélyezésnek nincs minimális 
határideje.

(8) A klinikai vizsgálat engedélyezéséhez 
szükséges dokumentáció értékelésére 
szolgáló határidőnek megfelelően 
hosszúnak kell lennie a dosszié 
értékeléséhez, ugyanakkor biztosítania kell 
az új, innovatív kezelésekhez való gyors 
hozzáférést, valamint azt, hogy az Unió 
továbbra is vonzó helyszín maradjon 
klinikai vizsgálatok elvégzéséhez. Ebben 
az összefüggésben a 2001/20/EK irányelv 
bevezeti a hallgatólagos engedélyezés 
fogalmát. E fogalmat fenn kell tartani a 
határidők betartásának biztosítása 
érdekében. Ha egy érintett tagállam és egy 
jelentéskészítő tagállam nem nyújtja be az 
előírt határidőn belül az értékelő jelentést, 
az értékelését vagy a határozatot, 
automatikusan alkalmazandó a 
hallgatólagos engedélyezés elve.
Népegészségügyi krízishelyzet esetén a 
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tagállamoknak lehetőségük kell, hogy 
legyen arra, hogy egy klinikai vizsgálat 
engedélyezése iránti kérelmet mielőbbi 
értékeljenek és engedélyezzenek. Ezért az 
engedélyezésnek nincs minimális 
határideje.

Or. fr

Módosítás 91
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klinikai vizsgálat engedélyezéséhez 
szükséges dokumentáció értékelésére 
szolgáló határidőnek megfelelően
hosszúnak kell lennie a dosszié 
értékeléséhez, ugyanakkor biztosítania kell 
az új, innovatív kezelésekhez való gyors 
hozzáférést, valamint azt, hogy az Unió 
továbbra is vonzó helyszín maradjon 
klinikai vizsgálatok elvégzéséhez. Ebben 
az összefüggésben a 2001/20/EK irányelv 
bevezeti a hallgatólagos engedélyezés 
fogalmát. E fogalmat fenn kell tartani a 
határidők betartásának biztosítása 
érdekében. Népegészségügyi krízishelyzet 
esetén a tagállamoknak lehetőségük kell 
hogy legyen arra, hogy egy klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet 
mielőbbi értékeljenek és engedélyezzenek. 
Ezért az engedélyezésnek nincs minimális 
határideje.

(8) A klinikai vizsgálat engedélyezéséhez 
szükséges dokumentáció értékelésére 
szolgáló határidőnek megfelelően 
hosszúnak kell lennie a dosszié 
értékeléséhez, ugyanakkor biztosítania kell 
az új, innovatív kezelésekhez való gyors 
hozzáférést, valamint azt, hogy az Unió 
továbbra is vonzó helyszín maradjon 
klinikai vizsgálatok elvégzéséhez. Ebben 
az összefüggésben a 2001/20/EK irányelv 
bevezeti a hallgatólagos engedélyezés 
fogalmát. E fogalmat fenn kell tartani a 
határidők betartásának biztosítása 
érdekében, kivéve, ha a tagállamok jelzik, 
hogy rendkívüli körülmények esete áll 
fenn, ami indokolttá teszi a minimális 
késedelmeket. Népegészségügyi 
krízishelyzet esetén a tagállamoknak 
lehetőségük kell hogy legyen arra, hogy 
egy klinikai vizsgálat engedélyezése iránti 
kérelmet mielőbbi értékeljenek és 
engedélyezzenek. Ezért az 
engedélyezésnek nincs minimális 
határideje.

Or. en
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Indokolás

Miközben a határidőket be kell tartani, a tagállamok képessége a határidők teljesítésére a 
kérelem tartalmához és a műveleti kapacitáshoz fűződő szokásos és előre nem látható 
tényezőktől egyaránt függ, amelyek gátolhatják a gyors elbírálást. Rendkívüli körülmények 
esetén a tagállamok számára lehetővé kell tenni az ilyen kérelmek megkülönböztető 
megjelölését a hallgatólagos engedélyezés elkerülése érdekében, miközben továbbra is arra 
törekednek, hogy az értékelést megfelelő időben elvégezzék.

Módosítás 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klinikai vizsgálat engedélyezéséhez 
szükséges dokumentáció értékelésére 
szolgáló határidőnek megfelelően 
hosszúnak kell lennie a dosszié 
értékeléséhez, ugyanakkor biztosítania kell 
az új, innovatív kezelésekhez való gyors 
hozzáférést, valamint azt, hogy az Unió 
továbbra is vonzó helyszín maradjon 
klinikai vizsgálatok elvégzéséhez. Ebben 
az összefüggésben a 2001/20/EK irányelv 
bevezeti a hallgatólagos engedélyezés 
fogalmát. E fogalmat fenn kell tartani a 
határidők betartásának biztosítása 
érdekében. Népegészségügyi krízishelyzet 
esetén a tagállamoknak lehetőségük kell 
hogy legyen arra, hogy egy klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet 
mielőbbi értékeljenek és engedélyezzenek. 
Ezért az engedélyezésnek nincs minimális 
határideje.

(8) A klinikai vizsgálat engedélyezéséhez 
szükséges dokumentáció értékelésére 
szolgáló határidőnek megfelelően 
hosszúnak kell lennie a dosszié 
értékeléséhez, ugyanakkor biztosítania kell 
az új, innovatív kezelésekhez való gyors 
hozzáférést, valamint azt, hogy az Unió 
továbbra is vonzó helyszín maradjon 
klinikai vizsgálatok elvégzéséhez. Ebben 
az összefüggésben a 2001/20/EK irányelv 
bevezeti a hallgatólagos engedélyezés
fogalmát, amennyiben azt az etikai 
bizottság szavazatával támogatta, az 
illetékes hatóság pedig a határidőn belül 
nem emelt ellene kifogást. E fogalmat fenn 
kell tartani a határidők betartásának 
biztosítása érdekében. Népegészségügyi 
krízishelyzet esetén a tagállamoknak 
lehetőségük kell hogy legyen arra, hogy 
egy klinikai vizsgálat engedélyezése iránti 
kérelmet mielőbbi értékeljenek és 
engedélyezzenek. Népegészségügyi 
válsághelyzet esetén ezért az 
engedélyezésnek nincs minimális 
határideje.

Or. en
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Indokolás

A 2001/20/EK irányelvre történő hivatkozás legyen pontosabb. Az irányelv értelmében az 
engedélyezésnek hallgatólagosnak kell lennie, azaz ha az etikai bizottság azt szavazatával 
támogatta, az illetékes hatóság pedig egy adott időszakon belül nem emelt ellene kifogást. 
Különösen összetett problémákat felvető kivételes esetekben ugyanakkor kifejezett írásbeli 
engedélyt kell előírni. Világosabbá kell tenni, hogy a bekezdés utolsó mondata csupán a 
népegészségügyi válsághelyzet esetére vonatkozik.

Módosítás 93
Georgios Koumoutsakos

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klinikai vizsgálat engedélyezéséhez 
szükséges dokumentáció értékelésére 
szolgáló határidőnek megfelelően 
hosszúnak kell lennie a dosszié 
értékeléséhez, ugyanakkor biztosítania kell 
az új, innovatív kezelésekhez való gyors 
hozzáférést, valamint azt, hogy az Unió 
továbbra is vonzó helyszín maradjon 
klinikai vizsgálatok elvégzéséhez. Ebben 
az összefüggésben a 2001/20/EK irányelv 
bevezeti a hallgatólagos engedélyezés 
fogalmát. E fogalmat fenn kell tartani a 
határidők betartásának biztosítása 
érdekében. Népegészségügyi krízishelyzet 
esetén a tagállamoknak lehetőségük kell, 
hogy legyen arra, hogy egy klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet 
mielőbbi értékeljenek és engedélyezzenek. 
Ezért az engedélyezésnek nincs minimális 
határideje.

(8) A klinikai vizsgálat engedélyezéséhez 
szükséges dokumentáció értékelésére 
szolgáló határidőnek megfelelően 
hosszúnak kell lennie a dosszié 
értékeléséhez, ugyanakkor biztosítania kell 
az új, innovatív kezelésekhez való gyors 
hozzáférést, valamint azt, hogy az Unió 
továbbra is vonzó helyszín maradjon 
klinikai vizsgálatok elvégzéséhez, 
biztosítva legfőképpen minden résztvevő 
biztonságát és jólétét. Ebben az 
összefüggésben a 2001/20/EK irányelv 
bevezeti a hallgatólagos engedélyezés 
fogalmát. E fogalmat fenn kell tartani a 
határidők betartásának biztosítása 
érdekében. Népegészségügyi krízishelyzet 
esetén a tagállamoknak lehetőségük kell, 
hogy legyen arra, hogy egy klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet 
mielőbb értékeljenek és engedélyezzenek. 
Ezért az engedélyezésnek nincs minimális 
határideje.

Or. el

Módosítás 94
Antonyia Parvanova
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klinikai vizsgálat engedélyezéséhez 
szükséges dokumentáció értékelésére 
szolgáló határidőnek megfelelően 
hosszúnak kell lennie a dosszié 
értékeléséhez, ugyanakkor biztosítania kell 
az új, innovatív kezelésekhez való gyors 
hozzáférést, valamint azt, hogy az Unió 
továbbra is vonzó helyszín maradjon 
klinikai vizsgálatok elvégzéséhez. Ebben 
az összefüggésben a 2001/20/EK irányelv 
bevezeti a hallgatólagos engedélyezés 
fogalmát. E fogalmat fenn kell tartani a 
határidők betartásának biztosítása 
érdekében. Népegészségügyi krízishelyzet 
esetén a tagállamoknak lehetőségük kell 
hogy legyen arra, hogy egy klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet 
mielőbbi értékeljenek és engedélyezzenek. 
Ezért az engedélyezésnek nincs minimális 
határideje.

(8) A klinikai vizsgálat engedélyezéséhez 
szükséges dokumentáció értékelésére 
szolgáló határidőnek megfelelően 
hosszúnak kell lennie a dosszié 
értékeléséhez, ugyanakkor biztosítania kell 
az új, innovatív, illetve a rendelkezésre 
álló (pl. generikus gyógyszerekkel történő)
kezelésekhez való gyors hozzáférést, 
valamint azt, hogy az Unió továbbra is 
vonzó helyszín maradjon klinikai 
vizsgálatok elvégzéséhez. Ebben az 
összefüggésben a 2001/20/EK irányelv 
bevezeti a hallgatólagos engedélyezés 
fogalmát. E fogalmat fenn kell tartani a 
határidők betartásának biztosítása 
érdekében. Népegészségügyi krízishelyzet 
esetén a tagállamoknak lehetőségük kell 
hogy legyen arra, hogy egy klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet 
mielőbbi értékeljenek és engedélyezzenek. 
Ezért az engedélyezésnek nincs minimális 
határideje.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az ilyen típusú, generikus gyógyszerek engedélyezéséhez kapcsolódó vizsgálatok 
esetében biztosítsák a klinikai vizsgálatok hatékony engedélyezési rendszerét (különösen a 
határidők tekintetében), annak érdekében, hogy az aktuális, lejáró szabadalmú kezeléseket 
rövid időn belül generikus gyógyszerekként bejegyezhessék, hogy annak előnyeiből a betegek 
nagyobb számban részesülhessenek, az egészségügyi rendszerek pedig megtakarításokra 
tehessenek szert.

Módosítás 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)



AM\928644HU.doc 17/78 PE506.158v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a klinikai vizsgálatokat – egyenlő 
feltételek mellett – mind állami, mind 
magánintézetekben el lehessen végezni, 
amennyiben ezek eleget tesznek a 
jogszabályokban meghatározható 
követelményeknek.

Or. es

Indokolás

E pontosításra azért van szükség, hogy azokban a tagállamokban, így például 
Spanyolországban, ahol az állami egészségügyi rendszer és a magántulajdonban lévő 
egészségügyi rendszer jelentősen különbözik, a magánintézeteket ne fosszák meg attól a 
lehetőségtől, hogy létesítményeikben vizsgálatokat végezzenek.

Módosítás 96
Tadeusz Cymański

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Annak érdekében, hogy a tagállamok 
könnyebben alkalmazkodhassanak az 
engedélyezés határidejéhez, az 
informatikai infrastruktúra korszerűsítése 
társfinanszírozható a strukturális 
alapokból is. 

Or. pl

Módosítás 97
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A vizsgálati alany biztonságát 
fenyegető kockázat nagyrészt két forrásból 
származik: a vizsgálati készítményből és a 
beavatkozásból. Számos klinikai vizsgálat 
ugyanakkor a standard klinikai 
gyakorlathoz viszonyítva csak minimális 
további kockázatot jelent a vizsgálati 
alanyok biztonságára nézve. Ez különösen 
igaz abban az esetben, ha a vizsgálati 
készítmény forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezik (vagyis minőségét, 
biztonságosságát és hatásosságát a 
forgalombahozatali engedélyre vonatkozó 
eljárás során már értékelték), és ahol a 
beavatkozás a standard klinikai 
gyakorlattal összehasonlítva csak igen 
korlátozott mértékű további kockázatot 
jelent a vizsgálati alany számára. Az 
említett, „kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatok” gyakran rendkívül 
fontosak a standard kezelések és 
diagnózisok értékeléséhez, ezáltal 
optimalizálva a gyógyszerek alkalmazását 
és így hozzájárulva a népegészségügy 
magas szintjéhez. Ezekre kevésbé szigorú 
szabályoknak, pl. rövidebb engedélyezési 
határidőknek kell vonatkozniuk.

(9) A vizsgálati alany biztonságát 
fenyegető kockázat nagyrészt két forrásból 
származik: a vizsgálati készítményből és a 
beavatkozásból. Számos klinikai vizsgálat 
ugyanakkor a standard klinikai 
gyakorlathoz viszonyítva csak minimális 
további kockázatot jelent a vizsgálati 
alanyok biztonságára nézve. Ez különösen 
igaz abban az esetben, ha a vizsgálati 
készítmény forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezik (vagyis minőségét, 
biztonságosságát és hatásosságát a 
forgalombahozatali engedélyre vonatkozó 
eljárás során már értékelték), és ahol a 
beavatkozás a jelenleg bizonyított legjobb 
beavatkozással összehasonlítva csak igen 
korlátozott mértékű további kockázatot 
jelent a vizsgálati alany számára. Az 
említett, „kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatok” gyakran rendkívül 
fontosak a standard kezelések és 
diagnózisok értékeléséhez, ezáltal 
optimalizálva a gyógyszerek alkalmazását 
és így hozzájárulva a népegészségügy 
magas szintjéhez. Ezekre kevésbé szigorú 
szabályoknak, pl. rövidebb engedélyezési 
határidőknek kell vonatkozniuk.

Or. en

Módosítás 98
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A vizsgálati alany biztonságát 
fenyegető kockázat nagyrészt két forrásból 
származik: a vizsgálati készítményből és a 
beavatkozásból. Számos klinikai vizsgálat 
ugyanakkor a standard klinikai 

(9) A vizsgálati alany biztonságát 
fenyegető kockázat nagyrészt két forrásból 
származik: a vizsgálati készítményből és a 
beavatkozásból. Számos klinikai vizsgálat 
ugyanakkor a standard klinikai
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gyakorlathoz viszonyítva csak minimális 
további kockázatot jelent a vizsgálati 
alanyok biztonságára nézve. Ez különösen 
igaz abban az esetben, ha a vizsgálati 
készítmény forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezik (vagyis minőségét, 
biztonságosságát és hatásosságát a 
forgalombahozatali engedélyre vonatkozó 
eljárás során már értékelték), és ahol a 
beavatkozás a standard klinikai 
gyakorlattal összehasonlítva csak igen 
korlátozott mértékű további kockázatot 
jelent a vizsgálati alany számára. Az 
említett, „kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatok” gyakran rendkívül 
fontosak a standard kezelések és 
diagnózisok értékeléséhez, ezáltal 
optimalizálva a gyógyszerek alkalmazását 
és így hozzájárulva a népegészségügy 
magas szintjéhez. Ezekre kevésbé szigorú 
szabályoknak, pl. rövidebb engedélyezési 
határidőknek kell vonatkozniuk.

gyakorlathoz viszonyítva csak minimális 
további kockázatot jelent a vizsgálati 
alanyok biztonságára nézve. Ez különösen 
igaz abban az esetben, ha a vizsgálati 
készítmény forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezik (vagyis minőségét, 
biztonságosságát és hatásosságát a 
forgalombahozatali engedélyre vonatkozó 
eljárás során már értékelték), és ahol a 
beavatkozás a standard klinikai 
gyakorlattal összehasonlítva csak igen 
korlátozott mértékű további kockázatot 
jelent a vizsgálati alany számára. Az 
említett, „kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatok” gyakran rendkívül 
fontosak a standard kezelések és 
diagnózisok értékeléséhez, ezáltal 
optimalizálva a gyógyszerek alkalmazását 
és így hozzájárulva a népegészségügy 
magas szintjéhez. Ezekre kevésbé szigorú 
adminisztratív szabályoknak, pl. rövidebb 
engedélyezési határidőknek kell 
vonatkozniuk.

Or. en

Indokolás

A „kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálatok” koncepciója támogatást élvez, a 
rövidebb határidő pedig üdvözlendő. Mindez azonban nem jelentheti a vizsgálati alanyok 
alacsonyabb szintű védelmét. Továbbá a javasolt EC-teszt a jelek szerint ellentétes a 
farmakovigilanciára vonatkozó, nemrégiben elfogadott jogszabállyal, amely hangsúlyozza, 
hogy a gyógyszerbiztonság magas szintjére a jóváhagyás előtti és utáni szakaszban 
mindenkor gondosan kell ügyelni.

Módosítás 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A vizsgálati alany biztonságát 
fenyegető kockázat nagyrészt két forrásból 
származik: a vizsgálati készítményből és a 

(9) A vizsgálati alany biztonságát 
fenyegető kockázat nagyrészt két forrásból 
származik: a vizsgálati készítményből és a 
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beavatkozásból. Számos klinikai vizsgálat 
ugyanakkor a standard klinikai 
gyakorlathoz viszonyítva csak minimális 
további kockázatot jelent a vizsgálati 
alanyok biztonságára nézve. Ez különösen 
igaz abban az esetben, ha a vizsgálati 
készítmény forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezik (vagyis minőségét, 
biztonságosságát és hatásosságát a 
forgalombahozatali engedélyre vonatkozó 
eljárás során már értékelték), és ahol a 
beavatkozás a standard klinikai 
gyakorlattal összehasonlítva csak igen 
korlátozott mértékű további kockázatot 
jelent a vizsgálati alany számára. Az 
említett, „kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatok” gyakran rendkívül 
fontosak a standard kezelések és 
diagnózisok értékeléséhez, ezáltal 
optimalizálva a gyógyszerek alkalmazását 
és így hozzájárulva a népegészségügy 
magas szintjéhez. Ezekre kevésbé szigorú 
szabályoknak, pl. rövidebb engedélyezési 
határidőknek kell vonatkozniuk.

beavatkozásból. Számos klinikai vizsgálat 
ugyanakkor a standard klinikai 
gyakorlathoz viszonyítva csak minimális 
további kockázatot jelent a vizsgálati 
alanyok biztonságára nézve. Ez különösen 
igaz abban az esetben, ha a vizsgálati 
készítmény forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezik (vagyis minőségét, 
biztonságosságát és hatásosságát a 
forgalombahozatali engedélyre vonatkozó 
eljárás során már értékelték), és ahol a 
beavatkozás a standard klinikai 
gyakorlattal összehasonlítva csak igen 
korlátozott mértékű további kockázatot 
jelent a vizsgálati alany számára. Az 
említett, „kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatok” gyakran rendkívül 
fontosak a standard kezelések és 
diagnózisok értékeléséhez, ezáltal 
optimalizálva a gyógyszerek alkalmazását 
és így hozzájárulva a népegészségügy 
magas szintjéhez. E vizsgálatokra – a 
tudományos kiválóság veszélyeztetése 
nélkül és a betegek biztonságának 
folyamatos biztosítása mellett – kevésbé 
szigorú szabályoknak, pl. rövidebb 
engedélyezési határidőknek kell 
vonatkozniuk. 

Or. es

Módosítás 100
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A vizsgálati alany biztonságát 
fenyegető kockázat nagyrészt két forrásból 
származik: a vizsgálati készítményből és a 
beavatkozásból. Számos klinikai vizsgálat 
ugyanakkor a standard klinikai 
gyakorlathoz viszonyítva csak minimális 
további kockázatot jelent a vizsgálati 

(9) A vizsgálati alany biztonságát 
fenyegető kockázat nagyrészt két forrásból 
származik: a vizsgálati készítményből és a 
beavatkozásból. Számos klinikai vizsgálat 
ugyanakkor a standard klinikai 
gyakorlathoz viszonyítva csak minimális 
további kockázatot jelent a vizsgálati 
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alanyok biztonságára nézve. Ez különösen 
igaz abban az esetben, ha a vizsgálati 
készítmény forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezik (vagyis minőségét, 
biztonságosságát és hatásosságát a 
forgalombahozatali engedélyre vonatkozó 
eljárás során már értékelték), és ahol a 
beavatkozás a standard klinikai 
gyakorlattal összehasonlítva csak igen 
korlátozott mértékű további kockázatot 
jelent a vizsgálati alany számára. Az 
említett, „kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatok” gyakran rendkívül 
fontosak a standard kezelések és 
diagnózisok értékeléséhez, ezáltal 
optimalizálva a gyógyszerek alkalmazását 
és így hozzájárulva a népegészségügy 
magas szintjéhez. Ezekre kevésbé szigorú 
szabályoknak, pl. rövidebb engedélyezési 
határidőknek kell vonatkozniuk.

alanyok biztonságára nézve. Ez különösen 
igaz abban az esetben, ha a vizsgálati 
készítmény forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezik (vagyis minőségét, 
biztonságosságát és hatásosságát a 
forgalombahozatali engedélyre vonatkozó 
eljárás során már értékelték), és ahol a 
beavatkozás a standard klinikai 
gyakorlattal összehasonlítva csak igen 
korlátozott mértékű további kockázatot 
jelent a vizsgálati alany számára. Az 
említett, „kismértékű kockázattal járó 
klinikai vizsgálatok” gyakran rendkívül 
fontosak a standard kezelések és 
diagnózisok értékeléséhez, ezáltal 
optimalizálva a gyógyszerek alkalmazását 
és így hozzájárulva a népegészségügy 
magas szintjéhez. Ezekre kevésbé szigorú 
szabályoknak, pl. rövidebb engedélyezési 
határidőknek kell vonatkozniuk.

Or. fr

Módosítás 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Sürgős helyzetben, valamint olyan 
ritka vagy nagyon ritka betegségek 
esetében, amelyek életveszélyesek, illetve 
amelyekre nézve a kezelési lehetőségek és 
a szakmai ismeretek korlátozottak és 
földrajzi szempontból világviszonylatban 
elszórtan állnak rendelkezésre, a 
tagállamok számára lehetőséget kell 
biztosítani a klinikai vizsgálat iránti 
kérelmek kiemelt eljárás keretében 
történő elbírálására és engedélyezésére.

Or. en
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Módosítás 102
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A „standard klinikai gyakorlat”
fogalma létfontosságú annak 
megállapításában, hogy egy kérelmet 
„kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat” formájában engedélyeznek-e. A
„standard klinikai gyakorlat”
fogalommeghatározását a bizottsági 
iránymutatásoknak kell pontosítaniuk. 

Or. en

Indokolás

A „standard klinikai gyakorlat” fogalommeghatározása létfontosságú az engedélyezési 
eljárás első szakaszában, amikor a jelentéskészítő tagállam elvégzi a klinikai vizsgálat iránti 
– 5. cikkben említett – kérelem első értékelését. E fogalommeghatározásnak rugalmasnak kell 
lennie, jóllehet a Bizottságnak a folyamat elősegítése érdekében nem jogalkotási 
iránymutatásokat kell biztosítania e kérdésre vonatkozóan.

Módosítás 103
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9c) A generikus gyógyszerek bejegyzését 
támogató klinikai tanulmányok (pl. a 
bioekvivalenciát vagy a terápiás 
egyenértéket vizsgáló tanulmányok) 
minimális kockázattal vagy 
kellemetlenséggel járnak a vizsgálati 
alanyokra nézve a szóban forgó 
rendeletben meghatározott standard 
klinikai gyakorlathoz képest, hiszen az 



AM\928644HU.doc 23/78 PE506.158v01-00

HU

összehasonlító készítményként 
alkalmazott referenciagyógyszer jól 
meghatározott, engedélyezett termék, 
amelynek esetében már elvégezték a 
biztonsági és hatásossági 
minőségértékelést.

Or. en

Módosítás 104
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
9 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9d) „vizsgálati készítmény”: gyógyszer 
vagy placebo formájában megjelenő 
minden olyan hatóanyag, amelyet egy 
klinikai vizsgálat során viszonyítási 
alapként kísérleteznek ki vagy 
használnak, beleértve a forgalomba 
hozatali engedéllyel rendelkező, valamint 
a forgalomba hozatali engedéllyel 
rendelkező, de a megjelölttől eltérően vagy 
a rendes klinikai gyakorlat szerint 
alkalmazott gyógyszert is.

Or. fr

Módosítás 105
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
9 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9e) „kiegészítő gyógyszer vagy 
készítmény”: klinikai vizsgálatban 
alkalmazott gyógyszer vagy készítmény, 
amelyet az adott vizsgálatban nem 
vizsgálati készítményként alkalmaznak. A 
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kiegészítő gyógyszerek vagy készítmények 
többek között az alapkezeléshez használt
gyógyszereket, a farmakológiai szereket, a 
tüneti kezelésekhez használt 
gyógyszereket, vagy a klinikai vizsgálat 
végpontjainak értékeléséhez használt 
gyógyszereket takarják. A kiegészítő 
gyógyszerek vagy készítmények közé nem 
tartoznak az olyan gyógyszerek, amelyek 
nem kapcsolódnak a klinikai vizsgálathoz, 
és amelyek nem relevánsak a klinikai 
vizsgálat elrendezése szempontjából.

Or. fr

Módosítás 106
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
9 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9f) Az e rendeletben előírt valamennyi 
határidő naptári napban értendő. Mivel az 
Európai Unió tagállamaiban eltérőek a 
naptárak és az azokban szereplő 
ünnepnapok, ha az e rendelet szerinti 
eljárást munkanapokra alapoznánk, 
akkor az érintett tagállamokra különböző 
elfogadhatósági, értékelési és döntési 
határidők vonatkoznának.

Or. fr

Indokolás

A rendelettervezetnek naptári napokon, nem pedig munkanapokon kell alapulnia. A határidők 
betartásához – ami az európai klinikai kutatás versenyképességének egyik tényezője –
hatékony együttműködésre van szükség az érintett tagállamok körében. A tagállamokban 
eltérőek a naptárban szereplő ünnepnapok. Ha az eljárást munkanapokra alapoznánk, akkor 
az érintett tagállamokra különböző validálási, értékelési és döntési határidők vonatkoznának.



AM\928644HU.doc 25/78 PE506.158v01-00

HU

Módosítás 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti kérelem értékelésekor különösen a 
várt terápiás és népegészségügyi előnyöket 
(„relevancia”), valamint a vizsgálati alanyt 
érintő kockázatot és kellemetlenségeket 
kell vizsgálni. A relevancia tekintetében 
számos tényezőt kell figyelembe venni, 
beleértve azt, hogy a klinikai vizsgálatot a 
gyógyszerek forgalomba hozatalának 
értékeléséért és engedélyezéséért felelős 
szabályozó hatóságok ajánlották-e vagy 
írták-e elő.

(10) A klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti kérelem értékelésekor különösen a 
várt terápiás és népegészségügyi előnyöket 
(„relevancia”), valamint a vizsgálati alanyt 
érintő kockázatot és kellemetlenségeket 
kell vizsgálni. A relevancia tekintetében 
számos tényezőt kell figyelembe venni, így 
például a vizsgálandó alpopulációkat, 
valamint egyes alpopulációk esetében a 
hatásosság és/vagy biztonság 
szempontjából fennálló lehetséges 
különbségeket, különös tekintettel az 
életkori és nemi eltérésekre, vagy hogy a 
klinikai vizsgálatot a gyógyszerek 
forgalomba hozatalának értékeléséért és 
engedélyezéséért felelős szabályozó 
hatóságok ajánlották-e vagy írták-e elő.

Or. en

Módosítás 108
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti kérelem értékelésekor különösen a 
várt terápiás és népegészségügyi előnyöket 
(„relevancia”), valamint a vizsgálati alanyt 
érintő kockázatot és kellemetlenségeket 
kell vizsgálni. A relevancia tekintetében 
számos tényezőt kell figyelembe venni, 
beleértve azt, hogy a klinikai vizsgálatot a 
gyógyszerek forgalomba hozatalának 
értékeléséért és engedélyezéséért felelős 

(10) A klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti kérelem értékelésekor különösen a 
várt terápiás és népegészségügyi előnyöket 
(„relevancia”), valamint a vizsgálati alanyt 
érintő kockázatot és kellemetlenségeket 
kell vizsgálni. A relevancia tekintetében 
számos tényezőt kell figyelembe venni, 
ebbe beletartozik annak biztosítása is, 
hogy a vizsgálati alanyok csoportja 
reprezentatív legyen azon népességi 
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szabályozó hatóságok ajánlották-e vagy 
írták-e elő.

csoportra nézve – a nőket és az időseket is 
ideértve –, akikre a kezelés irányul, illetve 
beleértve azt is, hogy a klinikai vizsgálatot 
a gyógyszerek forgalomba hozatalának 
értékeléséért és engedélyezéséért felelős 
szabályozó hatóságok ajánlották-e vagy 
írták-e elő.

Or. en

Módosítás 109
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti kérelem értékelésekor különösen a 
várt terápiás és népegészségügyi előnyöket 
(„relevancia”), valamint a vizsgálati alanyt 
érintő kockázatot és kellemetlenségeket 
kell vizsgálni. A relevancia tekintetében 
számos tényezőt kell figyelembe venni, 
beleértve azt, hogy a klinikai vizsgálatot a 
gyógyszerek forgalomba hozatalának 
értékeléséért és engedélyezéséért felelős 
szabályozó hatóságok ajánlották-e vagy 
írták-e elő.

(10) A klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti kérelem értékelésekor különösen a 
várt terápiás és népegészségügyi előnyöket 
(„relevancia”), valamint a vizsgálati alanyt 
érintő kockázatot és kellemetlenségeket 
kell vizsgálni. A relevancia tekintetében 
számos tényezőt kell figyelembe venni, 
beleértve azt, hogy a vizsgálati alanyok 
csoportja a kezelés által megcélzott 
népességi csoport szempontjából releváns 
legyen, illetve azt is, hogy a klinikai 
vizsgálatot a gyógyszerek forgalomba 
hozatalának értékeléséért és 
engedélyezéséért felelős szabályozó 
hatóságok ajánlották-e vagy írták-e elő.

Or. en

Módosítás 110
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti kérelem értékelésekor különösen a 
várt terápiás és népegészségügyi előnyöket 
(„relevancia”), valamint a vizsgálati alanyt 
érintő kockázatot és kellemetlenségeket 
kell vizsgálni. A relevancia tekintetében 
számos tényezőt kell figyelembe venni, 
beleértve azt, hogy a klinikai vizsgálatot a 
gyógyszerek forgalomba hozatalának 
értékeléséért és engedélyezéséért felelős 
szabályozó hatóságok ajánlották-e vagy 
írták-e elő.

(10) A klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti kérelem értékelésekor különösen a 
várt terápiás és népegészségügyi előnyöket 
(„relevancia”), valamint a vizsgálati alanyt 
érintő kockázatot és kellemetlenségeket 
kell vizsgálni. A relevancia tekintetében 
számos tényezőt kell figyelembe venni; a 
vizsgálat későbbi szakaszaiban ide kell 
sorolni azt is, hogy a vizsgálati alanyok 
reprezentatívak-e az adott gyógyszer által 
megcélzott népességi csoportra nézve, és 
beleértve azt is, hogy a klinikai vizsgálatot 
a gyógyszerek forgalomba hozatalának 
értékeléséért és engedélyezéséért felelős 
szabályozó hatóságok ajánlották-e vagy 
írták-e elő.

Or. en

Indokolás

A vizsgálati alanyok csoportjának a lehető legpontosabban le kell képeznie a vizsgált 
gyógyszer célközönségét. Ez különösen fontos a III. és IV. fázisú vizsgálatoknál, amikor a 
gyógyszerek biztonságát és hatásosságát olyan egyénekkel végzett vizsgálatok útján értékelik, 
akik várhatóan használni fogják majd a terméket, amint az a piacon elérhetővé válik. A 
korábbi fázisokban alapvetőbb biztonsági szempontokat vizsgálnak, ezért itt kevésbé lényeges 
a vizsgálati résztvevők reprezentatív csoportjának összeállítása.

Módosítás 111
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A veszélyeztetett népességi 
csoportok, így például a legyengült vagy 
idős emberek, valamint a többféle 
krónikus betegségben vagy mentális 
zavarokban szenvedők számára elérhető 
kezelések javítása érdekében teljes körűen 
és megfelelően ki kell vizsgálni a 
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várhatóan jelentős klinikai értéket 
képviselő gyógyszerek szóban forgó 
csoportokra gyakorolt hatásait, az egyéni 
sajátosságaikhoz, valamint az egészségük 
és jóllétük védelméhez kapcsolódó 
kívánalmakat is ideértve.

Or. en

Módosítás 112
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A 2001/20/EK irányelv tapasztalatai 
egyúttal azt mutatták, hogy a klinikai 
vizsgálatok 60%-át a gyógyszeripar 
támogatja, 40%-át pedig egyéb érdekelt 
felek, így például egyetemek. Fontos 
lenne, hogy a tagállamok kellőképpen 
elismerjék a tudományos körök értékes 
hozzájárulásait. A tudomány világából 
érkező támogatók gyakran olyan 
finanszírozásra támaszkodnak, amely 
részben vagy teljes egészében 
közforrásokból vagy jótékonysági 
szervezetektől származik. Az ilyen értékes 
hozzájárulások maximális kihasználása, 
valamint a tudományos kutatás további 
ösztönzése érdekében – ugyanakkor 
mellőzve a vizsgálatok minőségét érintő 
mindennemű megkülönböztetést – a 
tagállamoknak intézkedéseket kell 
elfogadniuk azzal a céllal, hogy megfelelő 
díjfizetés (jelentkezési díj, ellenőrzési díj 
stb.) alóli mentességet biztosítsanak a 
tudományos szponzorok által végzett 
vizsgálatokhoz.

Or. en
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Indokolás

A díjfizetés alóli mentesség nem befolyásolja a vizsgálat minőségét. A közforrásokat és a 
jótékonysági szervezetektől érkező támogatást nem lenne szabad díjak és egyéb illetékek 
fizetésére használni, hanem azokat kutatások elvégzésére kell fordítani, amelyek máskülönben 
nem valósulhatnának meg.

Módosítás 113
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az engedélyezési eljárásnak lehetővé 
kell tennie az értékelési eljárás 
megszakítását annak érdekében, hogy a 
megbízó reagálni tudjon az 
engedélyezéshez szükséges dokumentáció 
értékelése során felmerült kérdésekre és 
észrevételekre. A felfüggesztés maximális 
időtartamának tükröznie kell, hogy a 
klinikai vizsgálat kismértékű 
beavatkozással járó vizsgálat-e, vagy sem. 
Emellett biztosítani kell, hogy a 
felfüggesztést követően mindig elegendő 
idő álljon rendelkezésre a benyújtott 
kiegészítő információk értékelésére.

(11) Az engedélyezési eljárásnak lehetővé 
kell tennie az értékelési eljárás 
megszakítását annak érdekében, hogy a 
megbízó reagálni tudjon az 
engedélyezéshez szükséges dokumentáció 
értékelése során felmerült kérdésekre és 
észrevételekre. A felfüggesztés maximális 
időtartamának tükröznie kell, hogy a 
klinikai vizsgálat kis- vagy közepes 
mértékű kockázattal járó vizsgálat-e vagy 
sem. Emellett biztosítani kell, hogy a 
felfüggesztést követően mindig elegendő 
idő álljon rendelkezésre a benyújtott 
kiegészítő információk értékelésére.

Or. fr

Módosítás 114
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Egy adott vizsgálatnak a kezdeti 
etikai jóváhagyástól egészen a végső 
publikációig történő nyomon követése 
érdekében a klinikai vizsgálatokra 
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vonatkozó egységes nyilvántartási számot
(UTRN) kell hozzárendelni minden olyan 
vizsgálathoz, amelyet az Európai Unióban 
végeznek majd, vagy amelynek 
eredményeit felhasználják a gyógyszerek 
forgalomba hozatali engedélyéhez 
kapcsolódó közös műszaki dokumentum 
részeként.

Or. en

Módosítás 115
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az uniós jogszabályokban 
meghatározott ritka betegségek esetében 
előfordulhat, hogy a klinikai vizsgálat 
engedélyezése iránti kérelem alapos 
értékeléséhez szükséges adatok és 
szakértelem nemzeti szinten nem áll kellő 
mértékben rendelkezésre. Ezért e 
szakértelmet uniós szinten kell igénybe 
venni. E célból a jelentéskészítő 
tagállamnak az értékelési folyamatban 
együtt kell működnie az Európai 
Gyógyszerügynökség tudományos 
tanácsadással foglalkozó 
munkacsoportjával, amely véleményt 
készít az érintett betegségről vagy 
betegségcsoportról. Adott esetben ez a 
vélemény kiterjedhet az értékelés második 
részéhez kapcsolódó szempontokra is; 
ilyen esetben a jelentéskészítő 
tagállamnak erről értesítenie kell az 
érintett tagállamokat. Az ilyen 
együttműködést ugyanazon határidőkön 
belül kell megszervezni, mint amelyeket e 
rendelet a ritka betegségektől eltérő 
betegségek terén végzett klinikai 
vizsgálatokra vonatkozóan kilátásba 



AM\928644HU.doc 31/78 PE506.158v01-00

HU

helyez.

Or. en

Módosítás 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Mivel a klinikai vizsgálatok 
többsége kezelések értékelésére irányul, a 
betegek tág körét célozza, és a 
népességcsoportok kiterjedt mintáját veszi 
alapul, a jelenlegi rendeletnek nem 
szabad megkülönböztetést alkalmaznia a 
ritka vagy nagyon ritka betegségekben 
szenvedő egyénekkel szemben, és a 
vizsgálatok értékelésébe a ritkán 
előforduló betegségek sajátosságait is bele 
kell foglalnia.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat nem tükrözi a ritka és a nagyon ritka betegségek sajátosságait. A 
jövőbeli rendeletnek figyelembe kell vennie a terápiás innovációkat, és összhangban kell 
állnia a ritka és nagyon ritka betegségekre vonatkozóan a 2001/20/EK irányelv elfogadása 
óta kidolgozott szakpolitikákkal.

Módosítás 117
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Egy klinikai vizsgálat 
engedélyezésekor a vizsgálati alany 

(13) Egy klinikai vizsgálat 
engedélyezésekor a vizsgálati alany 
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védelme, valamint az adatok 
megbízhatóságát és megalapozottságát 
érintő valamennyi szempontnak figyelmet 
kell szentelni. A klinikai vizsgálat 
elvégzésére vonatkozó engedélyt tehát az 
érintett tagállam egyetlen igazgatási
határozatába kell belefoglalni.

védelme, valamint az adatok 
megbízhatóságát és megalapozottságát 
érintő valamennyi szempontnak figyelmet 
kell szentelni. A klinikai vizsgálat 
elvégzésére vonatkozó engedélyt tehát az 
érintett tagállam egyetlen határozatába kell 
belefoglalni.

Or. en

Indokolás

Ami az (5) preambulumbekezdést illeti, az „igazgatási” jelzőt törölni kell. Az etikai 
jóváhagyási folyamat lerövidítésére van szükség anélkül, hogy közben csökkenne a betegek 
védelme. Egy vizsgálat kezdeményezéséhez egyetlen jóváhagyásra legyen szükség, amely az 
etikai bizottságra és az igazgatási szempontokra is kiterjed.

Módosítás 118
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az érintett tagállam hatáskörében kell 
maradnia az értékelésben részt vevő 
testület vagy testületek meghatározásának. 
Az erre vonatkozó határozat az egyes 
tagállamok belső szervezési kérdése. A 
tagállamoknak a megfelelő testület vagy 
testületek meghatározása során 
biztosítaniuk kell laikus személyek és 
betegek bevonását. Azt is biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy megfelelő szakértelem álljon 
rendelkezésre. Mindenesetre és a 
nemzetközi iránymutatásokkal 
összhangban az értékelést megfelelő számú 
személynek közösen kell végeznie, akik 
összességében nézve rendelkeznek a 
szükséges képesítésekkel és tapasztalattal. 
A kérelmet értékelő személyeknek a 
megbízótól, a vizsgálat helyszínéül 
szolgáló intézménytől, a részt vevő 
vizsgálóktól, valamint minden egyéb 
indokolatlan befolyásolástól 

(14) Az érintett tagállam hatáskörében kell 
maradnia az értékelésben részt vevő 
testület vagy testületek meghatározásának. 
E testületeket a helyes klinikai 
gyakorlatra (GCP) vonatkozó „Topic E 6 
(R1)” ICH-irányelvnek megfelelően kell 
létrehozni, amely részletesen ismerteti az 
ilyen testületek feladatkörét, összetételét, 
funkcióját, működését és eljárásait. Az 
erre vonatkozó határozat az egyes 
tagállamok belső szervezési kérdése. A 
tagállamoknak a megfelelő testület vagy 
testületek meghatározása során 
biztosítaniuk kell laikus személyek és 
betegek bevonását. Azt is biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy megfelelő szakértelem álljon 
rendelkezésre. Mindenesetre és a 
nemzetközi iránymutatásokkal 
összhangban az értékelést megfelelő számú 
személynek közösen kell végeznie, akik 
összességében nézve rendelkeznek a 
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függetleneknek kell lenniük. szükséges képesítésekkel és tapasztalattal. 
A kérelmet értékelő személyeknek a 
megbízótól, a vizsgálat helyszínéül 
szolgáló intézménytől, a részt vevő 
vizsgálóktól, valamint minden egyéb 
indokolatlan befolyásolástól 
függetleneknek kell lenniük.

Or. en

Indokolás

A rendelet alapkoncepciójában nem hagyhatja figyelmen kívül a helyes klinikai gyakorlat 
által biztosított, nemzetközi szinten megállapodott módszertani és etikai szabványt.

Módosítás 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az érintett tagállam hatáskörében kell 
maradnia az értékelésben részt vevő 
testület vagy testületek meghatározásának. 
Az erre vonatkozó határozat az egyes 
tagállamok belső szervezési kérdése. A 
tagállamoknak a megfelelő testület vagy 
testületek meghatározása során 
biztosítaniuk kell laikus személyek és 
betegek bevonását. Azt is biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy megfelelő szakértelem álljon 
rendelkezésre. Mindenesetre és a 
nemzetközi iránymutatásokkal 
összhangban az értékelést megfelelő számú 
személynek közösen kell végeznie, akik 
összességében nézve rendelkeznek a 
szükséges képesítésekkel és tapasztalattal. 
A kérelmet értékelő személyeknek a 
megbízótól, a vizsgálat helyszínéül 
szolgáló intézménytől, a részt vevő 
vizsgálóktól, valamint minden egyéb 
indokolatlan befolyásolástól 
függetleneknek kell lenniük.

(14) Az érintett tagállam hatáskörében kell 
maradnia az értékelésben részt vevő 
testület vagy testületek meghatározásának. 
Az erre vonatkozó határozat az egyes 
tagállamok belső szervezési kérdése. A 
tagállamoknak a megfelelő testület vagy 
testületek meghatározása során 
biztosítaniuk kell laikus személyek és 
betegek bevonását. Azt is biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy megfelelő szakértelem álljon 
rendelkezésre. Mindenesetre és a 
nemzetközi iránymutatásokkal 
összhangban az értékelést megfelelő számú 
személynek közösen kell végeznie, akik 
összességében nézve rendelkeznek a 
szükséges képesítésekkel és tapasztalattal. 
A kérelmet értékelő személyeknek a 
megbízótól, a vizsgálat helyszínéül 
szolgáló intézménytől, a részt vevő 
vizsgálóktól, valamint minden egyéb 
indokolatlan befolyásolástól 
függetleneknek kell lenniük. A kérelmet 
értékelő személyek nevét és képesítéseit, 
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illetve érdekeltségi nyilatkozatát 
nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 120
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A forgalomba hozatali engedély 
megszerzése előtt a klinikai vizsgálatra 
vonatkozó adatok bizalmas üzleti 
információnak minősülnek. A forgalomba 
hozatali engedély megszerzésekor 
vélelmezni kell, hogy a forgalomba 
hozatali engedélyezéshez szükséges 
dokumentációban szereplő adatok 
bizalmas és érzékeny üzleti információkat 
is tartalmazhatnak.

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a klinikai vizsgálatokra vonatkozó adatok forgalomba hozatali 
engedélyezés előtti és utáni felhasználása között. A bizalmas jelleg vélelme a forgalomba 
hozatali engedély megszerzését követően összhangban áll az EMA/HMA-iránymutatásokkal.

Módosítás 121
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamok hatásköre az 
engedélyezéséhez szükséges 
dokumentációra vonatkozó nyelvi 
követelmények megállapítása. Annak 

(21) A tagállamok hatásköre az 
engedélyezéséhez szükséges 
dokumentációra vonatkozó nyelvi 
követelmények megállapítása. Annak 
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biztosítása érdekében, hogy a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelem 
értékelése zökkentőmentes legyen, a 
tagállamoknak mérlegelniük kell azt, hogy 
a nem a vizsgálati alanyoknak szánt 
dokumentumok nyelveként egy, az 
egészségügy területén széles körben ismert 
nyelv használatát fogadják el.

biztosítása érdekében, hogy a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelem 
értékelése zökkentőmentes legyen, a 
tagállamoknak arra kell törekedniük, hogy 
a nem a vizsgálati alanyoknak szánt 
dokumentumok – így például a betegeknek 
szánt tájékoztató és a beleegyező 
nyilatkozat – nyelveként egy, az 
egészségügy területén széles körben ismert 
nyelv használatát fogadják el.

Or. en

Módosítás 122
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
elismeri az emberi méltósághoz és a 
személyi sérthetetlenséghez való jogot. A 
Charta mindenekelőtt előírja, hogy az 
orvostudomány és a biológia területén az 
érintett személy szabad és tájékoztatáson 
alapuló beleegyező nyilatkozata nélkül 
semmilyen beavatkozás nem hajtható 
végre. A 2001/20/EK irányelv a vizsgálati 
alanyok védelmére kiterjedt 
szabályrendszert tartalmazott. E 
szabályokat fenn kell tartani. A 
cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vagy kiskorú személyek jogi 
képviseletének meghatározására irányuló 
szabályok tagállamonként eltérnek. Ezért a 
tagállamok hatásköre, hogy meghatározzák 
a cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vagy kiskorú személyek jogi 
képviselőjére vonatkozó szabályokat.

(22) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
elismeri az emberi méltósághoz és a 
személyi sérthetetlenséghez való jogot. A 
Charta mindenekelőtt előírja, hogy az 
orvostudomány és a biológia területén az 
érintett személy szabad és tájékoztatáson 
alapuló beleegyező nyilatkozata nélkül 
semmilyen beavatkozás nem hajtható 
végre. A veszélyeztetett népességi 
csoportokból származó vizsgálati alanyok 
– így például a cselekvőképességet 
korlátozó, illetve cselekvőképességet 
kizáró gondnokság alá helyezett vizsgálati 
alanyok, a kiskorúak vagy egyéb 
veszélyeztetett személyek – további védelmi 
intézkedéseket igényelnek. A 2001/20/EK 
irányelv a vizsgálati alanyok védelmére 
kiterjedt szabályrendszert tartalmazott, 
ideértve a gyermekeket és a 
cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vizsgálati alanyokat is. Emellett 
az etikai ajánlásban (EK, 2008) a 
gyermekpopulációra alkalmazandó egyedi 
szabályokat állapítottak meg. E 
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szabályokat fenn kell tartani, és fokozottan 
integrálni kell annak érdekében, hogy 
azok minden veszélyeztetett csoportra 
(várandós nők, idősek, szükségállapot 
stb.) kiterjedjenek. A cselekvőképességet 
korlátozó, illetve cselekvőképességet 
kizáró gondnokság alá helyezett vagy 
kiskorú személyek jogi képviseletének 
meghatározására irányuló szabályok 
tagállamonként eltérnek. Ezért a 
tagállamok hatásköre, hogy meghatározzák 
a cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vizsgálati alanyok vagy kiskorú 
személyek jogi képviselőjére vonatkozó 
szabályokat.

Or. en

Indokolás

E rendelet nem biztosíthat alacsonyabb védelmi szintet, mint a 2001/20/EK irányelv, valamint 
a kapcsolódó jogszabályok, így például a gyermekgyógyászati etikai ajánlások. Épp 
ellenkezőleg, a szóban forgó rendeletnek lehetőséget kell kínálnia a meglévő szabályok 
végrehajtására és az egyes ágazatokban fennálló hiányosságok orvoslására.

Módosítás 123
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
elismeri az emberi méltósághoz és a 
személyi sérthetetlenséghez való jogot. A 
Charta mindenekelőtt előírja, hogy az 
orvostudomány és a biológia területén az 
érintett személy szabad és tájékoztatáson 
alapuló beleegyező nyilatkozata nélkül 
semmilyen beavatkozás nem hajtható 
végre. A 2001/20/EK irányelv a vizsgálati 
alanyok védelmére kiterjedt 
szabályrendszert tartalmazott. E 
szabályokat fenn kell tartani. A 

(22) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
elismeri az emberi méltósághoz és a 
személyi sérthetetlenséghez való jogot. A 
Charta mindenekelőtt előírja, hogy az 
orvostudomány és a biológia területén az 
érintett személy szabad és tájékoztatáson 
alapuló beleegyező nyilatkozata nélkül 
semmilyen beavatkozás nem hajtható 
végre. A 2001/20/EK irányelv a vizsgálati 
alanyok védelmére kiterjedt 
szabályrendszert tartalmazott. E 
szabályokat fenn kell tartani. A 
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cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vagy kiskorú személyek jogi 
képviseletének meghatározására irányuló 
szabályok tagállamonként eltérnek. Ezért a 
tagállamok hatásköre, hogy meghatározzák 
a cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vagy kiskorú személyek jogi 
képviselőjére vonatkozó szabályokat.

veszélyeztetett népességi csoportokból 
származó alanyok – így például a 
cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá
helyezett vizsgálati alanyok, a kiskorúak, 
az idősek vagy egyéb veszélyeztetett 
személyek – további védelmi 
intézkedéseket igényelnek. A 
cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vagy kiskorú személyek jogi 
képviseletének meghatározására irányuló 
szabályok tagállamonként eltérnek. Ezért a 
tagállamok hatásköre, hogy meghatározzák 
a cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vizsgálati alanyok, idősek vagy 
kiskorú személyek jogi képviselőjére 
vonatkozó szabályokat.

Or. en

Módosítás 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
elismeri az emberi méltósághoz és a 
személyi sérthetetlenséghez való jogot. A 
Charta mindenekelőtt előírja, hogy az 
orvostudomány és a biológia területén az 
érintett személy szabad és tájékoztatáson 
alapuló beleegyező nyilatkozata nélkül 
semmilyen beavatkozás nem hajtható 
végre. A 2001/20/EK irányelv a vizsgálati 
alanyok védelmére kiterjedt 
szabályrendszert tartalmazott. E 
szabályokat fenn kell tartani. A 
cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vagy kiskorú személyek jogi 
képviseletének meghatározására irányuló 

(22) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
elismeri az emberi méltósághoz és a 
személyi sérthetetlenséghez való jogot. A 
Charta mindenekelőtt előírja, hogy az 
orvostudomány és a biológia területén az 
érintett személy szabad és tájékoztatáson 
alapuló beleegyező nyilatkozata nélkül 
semmilyen beavatkozás nem hajtható 
végre. A 2001/20/EK irányelv a vizsgálati 
alanyok védelmére kiterjedt 
szabályrendszert tartalmazott. E 
szabályokat fenn kell tartani. A 
cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vagy kiskorú személyek jogi 
képviseletének meghatározására irányuló 
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szabályok tagállamonként eltérnek. Ezért a 
tagállamok hatásköre, hogy meghatározzák 
a cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vagy kiskorú személyek jogi 
képviselőjére vonatkozó szabályokat

szabályok, valamint a cselekvőképességet 
korlátozó, illetve cselekvőképességet 
kizáró gondnokság alá helyezett vagy 
veszélyeztetett személyek 
fogalommeghatározása és az ebből fakadó 
rendelkezések tagállamonként eltérnek. 
Ezért a tagállamok hatásköre, hogy 
meghatározzák a cselekvőképességet 
korlátozó, illetve cselekvőképességet 
kizáró gondnokság alá helyezett vagy 
kiskorú személyek jogi képviselőjére 
vonatkozó szabályokat, valamint hogy 
adott esetben nemzeti szinten nagyobb 
védelmet biztosító rendelkezéseket 
vezessenek be.

Or. fr

Indokolás

Emlékeztetni kell arra, hogy a veszélyeztetett személyek csoportjainak védelme tekintetében e 
rendeletnek tiszteletben kell tartania az érintett tagállamok által a veszélyeztetett személyek 
más csoportjaira – pl. a terhes, a szülő és a szoptató nőkre, valamint a szabadságuktól 
megfosztott személyekre – vonatkozóan bevezetett korlátozó rendelkezéseket.

Módosítás 125
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
elismeri az emberi méltósághoz és a 
személyi sérthetetlenséghez való jogot. A 
Charta mindenekelőtt előírja, hogy az 
orvostudomány és a biológia területén az 
érintett személy szabad és tájékoztatáson 
alapuló beleegyező nyilatkozata nélkül 
semmilyen beavatkozás nem hajtható 
végre. A 2001/20/EK irányelv a vizsgálati 
alanyok védelmére kiterjedt 
szabályrendszert tartalmazott. E 
szabályokat fenn kell tartani. A 
cselekvőképességet korlátozó, illetve 

(22) Az Európai Unió Alapjogi Chartája és 
a C-34/10. sz., Oliver Brüstle kontra 
Greenpeace eV. ügyben hozott ítélet
elismeri az emberi méltósághoz és a 
személyi sérthetetlenséghez való jogot. A 
Charta mindenekelőtt előírja, hogy az 
orvostudomány és a biológia területén az 
érintett személy szabad és tájékoztatáson 
alapuló beleegyező nyilatkozata nélkül 
semmilyen beavatkozás nem hajtható 
végre. A 2001/20/EK irányelv a vizsgálati 
alanyok védelmére kiterjedt 
szabályrendszert tartalmazott. E 
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cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vagy kiskorú személyek jogi 
képviseletének meghatározására irányuló 
szabályok tagállamonként eltérnek. Ezért a 
tagállamok hatásköre, hogy meghatározzák 
a cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vagy kiskorú személyek jogi 
képviselőjére vonatkozó szabályokat.

szabályokat fenn kell tartani. A 
cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vagy kiskorú személyek jogi 
képviseletének meghatározására irányuló 
szabályok tagállamonként eltérnek. Ezért a 
tagállamok hatásköre, hogy meghatározzák 
a cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vagy kiskorú személyek jogi 
képviselőjére vonatkozó szabályokat.

Or. fr

Módosítás 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) E rendeletnek egyértelmű szabályokat 
kell előírnia a sürgősségi helyzetekre 
vonatkozó beleegyező nyilatkozatra. Ezen 
helyzetek például olyan eseteket foglalnak 
magukban, amikor a beteg egy hirtelen 
jelentkező, életveszélyes, orvosi kezelésre 
szoruló állapotba kerül többszöri 
traumatikus esemény, szélütés (stroke) 
vagy szívinfarktus miatt, ami azonnali 
orvosi beavatkozást tesz szükségessé. Ilyen 
esetekben helyénvaló lehet a folyamatban 
lévő és engedélyezett klinikai vizsgálat 
keretében történő beavatkozás. Bizonyos 
körülmények között, a beteg eszméletlen 
állapota miatt vagy azonnal elérhető jogi 
képviselő hiányában nincs mód azonban 
arra, hogy a beavatkozás előtt a beteg 
beleegyező nyilatkozatát adja. Ezért e 
rendeletben világos szabályokat kell 
megállapítani arra vonatkozóan, hogy 
milyen esetben vonhatók be ilyen betegek–
kifejezetten szigorú feltételek mellett – a 
klinikai vizsgálatba. Ezenfelül az említett 
klinikai vizsgálatnak közvetlen 

(23) E rendeletnek egyértelmű szabályokat 
kell előírnia a sürgősségi helyzetekre 
vonatkozó beleegyező nyilatkozatra. Ezen 
helyzetek például olyan eseteket foglalnak 
magukban, amikor a beteg egy hirtelen 
jelentkező, életveszélyes, orvosi kezelésre 
szoruló állapotba kerül többszöri 
traumatikus esemény, szélütés (stroke) 
vagy szívinfarktus miatt, ami azonnali 
orvosi beavatkozást tesz szükségessé. Ilyen 
esetekben helyénvaló lehet a folyamatban 
lévő és engedélyezett klinikai vizsgálat 
keretében történő beavatkozás. Bizonyos 
körülmények között, a beteg eszméletlen 
állapota miatt vagy azonnal elérhető jogi 
képviselő hiányában nincs mód azonban 
arra, hogy a beavatkozás előtt a beteg 
beleegyező nyilatkozatát adja. Ezért e 
rendeletben világos szabályokat kell 
megállapítani arra vonatkozóan, hogy 
milyen esetben vonhatók be ilyen betegek–
kifejezetten szigorú feltételek mellett – a 
klinikai vizsgálatba. Abban az esetben 
például, ha a kutatást haladéktalanul el 
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kapcsolatban kell állnia azzal az orvosi 
kezelésre szoruló állapottal, amelynek okán 
a beteg nem képes beleegyező 
nyilatkozatot adni. A beteg minden 
előzetes kifogását tiszteletben kell tartani 
és a lehető leghamarabb meg kell szerezni 
a vizsgálati alany vagy jogi képviselője 
beleegyező nyilatkozatát.

kell kezdeni, és ha okkal várható, hogy a 
klinikai vizsgálatban való részvétel a 
kockázatokat meghaladó mértékű kedvező 
hatásokkal vagy csak minimális 
kockázattal jár, a klinikai vizsgálat 
előzetes beleegyező nyilatkozat nélkül is 
megkezdhető. Ezenfelül az említett klinikai 
vizsgálatnak közvetlen kapcsolatban kell 
állnia azzal az orvosi kezelésre szoruló 
állapottal, amelynek okán a beteg nem 
képes beleegyező nyilatkozatot adni. A 
beteg minden előzetes kifogását 
tiszteletben kell tartani és a lehető 
leghamarabb meg kell szerezni a vizsgálati 
alany vagy jogi képviselője beleegyező 
nyilatkozatát.

Or. fr

Indokolás

Philippe Juvin üdvözli azt a lehetőséget, amelyet a rendelettervezet kínál, hogy a klinikai 
vizsgálatok esetében sürgős esetben el lehessen térni az előzetes beleegyező nyilatkozattól. 
Ugyanakkor ezt a lehetőséget nem szeretné a minimális kockázattal járó klinikai vizsgálatokra 
korlátozni. Ez a rendelkezés a gyakorlatban túl korlátozó lenne. Az újraélesztés és sürgősségi 
ellátás területén számos olyan kutatást kizárna, amelyek az innovatív termékekre 
vonatkoznak.

Módosítás 127
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) E rendeletnek egyértelmű szabályokat 
kell előírnia a sürgősségi helyzetekre 
vonatkozó beleegyező nyilatkozatra. Ezen 
helyzetek például olyan eseteket foglalnak 
magukban, amikor a beteg egy hirtelen 
jelentkező, életveszélyes, orvosi kezelésre 
szoruló állapotba kerül többszöri 
traumatikus esemény, szélütés (stroke) 
vagy szívinfarktus miatt, ami azonnali 
orvosi beavatkozást tesz szükségessé. Ilyen 

(23) E rendeletnek egyértelmű szabályokat 
kell előírnia a sürgősségi helyzetekre 
vonatkozó beleegyező nyilatkozatra. Ezen 
helyzetek például olyan eseteket foglalnak 
magukban, amikor a beteg egy hirtelen 
jelentkező, életveszélyes, orvosi kezelésre 
szoruló állapotba kerül többszöri 
traumatikus esemény, szélütés (stroke) 
vagy szívinfarktus miatt, ami azonnali 
orvosi beavatkozást tesz szükségessé. Ilyen 
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esetekben helyénvaló lehet a folyamatban 
lévő és engedélyezett klinikai vizsgálat 
keretében történő beavatkozás. Bizonyos 
körülmények között, a beteg eszméletlen 
állapota miatt vagy azonnal elérhető jogi 
képviselő hiányában nincs mód azonban 
arra, hogy a beavatkozás előtt a beteg 
beleegyező nyilatkozatát adja. Ezért e 
rendeletben világos szabályokat kell 
megállapítani arra vonatkozóan, hogy 
milyen esetben vonhatók be ilyen betegek–
kifejezetten szigorú feltételek mellett – a 
klinikai vizsgálatba. Ezenfelül az említett 
klinikai vizsgálatnak közvetlen 
kapcsolatban kell állnia azzal az orvosi 
kezelésre szoruló állapottal, amelynek okán 
a beteg nem képes beleegyező 
nyilatkozatot adni. A beteg minden 
előzetes kifogását tiszteletben kell tartani 
és a lehető leghamarabb meg kell szerezni 
a vizsgálati alany vagy jogi képviselője 
beleegyező nyilatkozatát.

esetekben helyénvaló lehet a folyamatban 
lévő és engedélyezett klinikai vizsgálat 
keretében történő beavatkozás. Bizonyos 
körülmények között, a beteg eszméletlen 
állapota miatt vagy azonnal elérhető jogi 
képviselő hiányában nincs mód azonban 
arra, hogy a beavatkozás előtt a beteg 
beleegyező nyilatkozatát adja. Ezért e 
rendeletben világos szabályokat kell 
megállapítani arra vonatkozóan, hogy 
milyen esetben vonhatók be ilyen betegek–
kifejezetten szigorú feltételek mellett – a 
klinikai vizsgálatba. Ezenfelül az említett 
klinikai vizsgálatnak közvetlen 
kapcsolatban kell állnia azzal az orvosi 
kezelésre szoruló állapottal, amelynek okán 
a beteg nem képes beleegyező 
nyilatkozatot adni. A beteg minden 
előzetes kifogását tiszteletben kell tartani 
és a lehető leghamarabb meg kell szerezni 
a vizsgálati alany vagy jogi képviselője 
beleegyező nyilatkozatát. Egy etikai 
bizottságnak pozitív értékelést kell 
nyújtania a klinikai vizsgálat közvetlen 
előnyeiről a betegre nézve, valamint arról, 
hogy a klinikai vizsgálat minimális 
kockázattal jár és minimális terhet jelent a 
vizsgálati alany számára.

Or. en

Indokolás

Az illetékes etikai bizottságnak fel kell mérnie a klinikai vizsgálat közvetlen előnyeit a beteg 
számára. Sürgősségi helyzetben végzett klinikai vizsgálatokra kizárólag azzal a céllal kerülhet 
sor, hogy azok az érintett vizsgálati alany hasznára váljanak.

Módosítás 128
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A nemzetközi iránymutatásokkal (24) A nemzetközi iránymutatásokkal 
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összhangban a vizsgálati alany szabad 
beleegyező nyilatkozatát írásba kell 
foglalni, kivéve sürgősségi helyzetekben. 
A nyilatkozatnak olyan információkon kell 
alapulnia, amelyek egyértelműek, 
relevánsak és a vizsgálati alany számára 
érthetőek.

összhangban a vizsgálati alany szabad 
beleegyező nyilatkozatát írásba kell 
foglalni, kivéve sürgősségi helyzetekben. 
A nyilatkozatnak olyan információkon kell 
alapulnia, amelyek egyértelműek, 
relevánsak és a vizsgálati alany számára 
érthetőek. Amennyiben lehetséges, ezeket 
az információkat szóban kell megadni, 
lehetőséget biztosítva a vizsgálati alany 
számára arra, hogy kérdéseket tegyen fel, 
az alanyt pedig mindenre kiterjedő 
írásbeli tájékoztatással kell ellátni, 
amelyet meg is tarthat. A vizsgálati alany 
számára megfelelő időt kell biztosítani, 
hogy mérlegelhesse döntését.

Or. en

Indokolás

Ezen a ponton meg kell említeni a vizsgálati alanyok számára biztosított szóbeli tájékoztatás 
lehetőségét.

Módosítás 129
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A nemzetközi iránymutatásokkal 
összhangban a vizsgálati alany szabad 
beleegyező nyilatkozatát írásba kell 
foglalni, kivéve sürgősségi helyzetekben. 
A nyilatkozatnak olyan információkon kell 
alapulnia, amelyek egyértelműek, 
relevánsak és a vizsgálati alany számára 
érthetőek.

(24) A nemzetközi iránymutatásokkal 
összhangban a vizsgálati alany szabad 
beleegyező nyilatkozatát írásba kell 
foglalni, kivéve sürgősségi helyzetekben. 
A nyilatkozatnak olyan információkon kell 
alapulnia, amelyek egyértelműek, 
relevánsak és a vizsgálati alany számára 
érthetőek, és annak az alany saját nyelvén 
kell íródnia.

Or. en
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Módosítás 130
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Az etikai ajánlásokkal (EK, 2008) 
összhangban és a korábban 
elmondottakon felül a 
gyermekgyógyászati klinikai vizsgálatok 
során megfelelő eljárásokat kell 
alkalmazni a beleegyező nyilatkozat 
megadására vonatkozóan. Ezen 
eljárásoknak figyelembe kell venniük a 
gyermekek életkorát és érettségi szintjét.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság által 2008-ban közzétett gyermekgyógyászati ajánlások kidolgozására 
annak érdekében került sor, hogy a kísérleti vizsgálatok összefüggésében növeljék a 
gyermekek védelmét. E szabályokat a rendelet keretében is végre kell hajtani, hogy 
elkerülhetővé váljon a gyermekek alapvető jogainak kiiktatása.

Módosítás 131
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Annak érdekében, hogy a betegek 
felmérhessék a klinikai vizsgálatban való 
részvétel lehetőségeit, valamint hogy az 
érintett tagállam biztosíthassa a klinikai 
vizsgálat hatékony felügyeletét, be kell 
jelenteni a klinikai vizsgálat kezdetét, a 
klinikai vizsgálatra való toborzás végét, 
valamint a klinikai vizsgálat lezárultát. A 
nemzetközi előírásokkal összhangban a 
klinikai vizsgálat eredményeit a klinikai 
vizsgálat befejezését követő egy éven belül 

(25) Annak érdekében, hogy a betegek 
felmérhessék a klinikai vizsgálatban való 
részvétel lehetőségeit, valamint hogy az 
érintett tagállam biztosíthassa a klinikai 
vizsgálat hatékony felügyeletét, be kell 
jelenteni a klinikai vizsgálat kezdetét, a 
klinikai vizsgálatra való toborzás végét, 
valamint a klinikai vizsgálat lezárultát. A 
nemzetközi előírásokkal összhangban a 
klinikai vizsgálat eredményeit a klinikai 
vizsgálat befejezését követő két éven belül 
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jelenteni kell az illetékes hatóságoknak. jelenteni kell az illetékes hatóságoknak.

Or. fr

Módosítás 132
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Annak érdekében, hogy a megbízó 
értékelhesse a biztonságra vonatkozó 
összes, potenciálisan releváns információt, 
a vizsgálónak jelentenie kell a megbízó 
számára minden súlyos nemkívánatos 
eseményt.

(26) Annak érdekében, hogy a megbízó 
értékelhesse a biztonságra vonatkozó 
összes, potenciálisan releváns információt, 
a vizsgálónak jelentenie kell a megbízó 
számára minden súlyos nemkívánatos 
eseményt és minden feltételezett súlyos 
nemkívánatos eseményt.

Or. en

Módosítás 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A megbízónak értékelnie kell a 
vizsgálótól kapott információkat, és 
jelentenie kell az Ügynökségnek az azokra 
a súlyos nemkívánatos eseményekre 
vonatkozó biztonsági információkat, 
amelyek feltételezett, nem várt súlyos 
mellékhatások.

(27) A megbízónak értékelnie kell a 
vizsgálótól kapott információkat, és – a 36. 
cikkben említett elektronikus adatbázison 
keresztül – haladéktalanul jelentenie kell 
az Ügynökségnek az azokra a súlyos 
nemkívánatos eseményekre vonatkozó 
biztonsági információkat, amelyek 
feltételezett, nem várt súlyos 
mellékhatások.

Or. en
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Módosítás 134
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az Ügynökségnek ezt az információt 
értékelés céljából továbbítania kell a 
tagállamoknak.

(28) Az Ügynökségnek ezt az információt 
értékelés céljából a lehető leghamarabb 
továbbítania kell a tagállamoknak.

Or. en

Módosítás 135
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek regisztrálása technikai 
feltételeinek harmonizációját célzó 
nemzetközi konferencia (ICH) tagjai 
megállapodtak a helyes klinikai gyakorlat 
részletes iránymutatásait illetően, és ezek 
mára nemzetközileg elfogadott előírásként 
szolgálnak a klinikai vizsgálatok 
elrendezése, lefolytatása, nyilvántartásba 
vétele és jelentése területén, összhangban
az Orvosok Világszövetségének Helsinki 
Nyilatkozatában lefektetett alapelvekkel. A 
klinikai vizsgálatok elrendezése, 
lefolytatása, nyilvántartásba vétele és 
jelentése során részletes kérdések 
merülhetnek fel a megfelelő minőségi 
előírásokat illetően. Ebben az esetben a 
helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó ICH-
irányelveket kell alkalmazni az e 
rendeletben megállapított szabályok 
alkalmazására vonatkozó iránymutatásként, 
amennyiben a Bizottság nem bocsátott ki 
egyéb specifikus iránymutatást, és 
amennyiben ezek az iránymutatások nem 

(29) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek regisztrálása technikai 
feltételeinek harmonizációját célzó 
nemzetközi konferencia (ICH) tagjai 
megállapodtak a helyes klinikai gyakorlat 
részletes iránymutatásait illetően, és ezek 
mára nemzetközileg elfogadott előírásként 
szolgálnak a klinikai vizsgálatok 
elrendezése, lefolytatása, nyilvántartásba 
vétele és jelentése területén, összhangban 
az Orvosok Világszövetségének Helsinki 
Nyilatkozatában lefektetett alapelvekkel. A 
klinikai vizsgálatok elrendezése, 
lefolytatása, nyilvántartásba vétele és 
jelentése során a helyes klinikai 
gyakorlatra (GCP) vonatkozó ICH-
irányelveket és az Európai Bizottság által 
közzétett egyéb alkalmazandó 
iránymutatásokat kell alkalmazni az e 
rendeletben megállapított szabályok 
alkalmazására vonatkozó iránymutatásként. 
E célból a GCP-nek e rendelet részévé kell 
válnia, és azt a(z) [xxx] mellékletbe kell 
beilleszteni.
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sértik e rendeletet rendelkezéseit.

Or. en

Indokolás

A 2001/20/EK irányelv hatálybalépését követően a GCP betartása jogszabályban foglalt 
kötelezettséggé vált Európában mindazon klinikai vizsgálatok esetében, amelyek során 
gyógyszerek kivizsgálására kerül sor. A GCP egy sor tudományos iránymutatással egészül ki, 
amelyeket a CHMP dolgozott ki a tagállamokkal konzultálva, és az Európai Bizottság tett 
közzé. Ezen iránymutatásoknak a továbbiakban is a forgalomba hozatali engedély iránti 
kérelmek alapját kell képezniük.

Módosítás 136
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A klinikai vizsgálat elvégzését a
megbízónak az eredmények 
megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása 
érdekében megfelelően figyelemmel kell 
kísérnie. A figyelemmel kísérés 
hozzájárulhat a vizsgálati alanyok 
biztonságához is, figyelembe véve a 
klinikai vizsgálat jellemzőit és tiszteletben 
tartva a vizsgálati alany alapvető jogait. A 
figyelemmel kísérés körének 
meghatározásakor figyelembe kell venni a 
klinikai vizsgálat jellemzőit.

törölve

Or. en

Indokolás

A helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó ICH-irányelvnek a rendelet részét kell képeznie, ezért 
azt melléklet formájában be kell illeszteni.

Módosítás 137
Philippe Juvin
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Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A klinikai vizsgálat elvégzését a 
megbízónak az eredmények 
megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása érdekében 
megfelelően figyelemmel kell kísérnie. A 
figyelemmel kísérés hozzájárulhat a 
vizsgálati alanyok biztonságához is, 
figyelembe véve a klinikai vizsgálat 
jellemzőit és tiszteletben tartva a vizsgálati 
alany alapvető jogait. A figyelemmel 
kísérés körének meghatározásakor 
figyelembe kell venni a klinikai vizsgálat 
jellemzőit.

(30) A klinikai vizsgálat elvégzését a 
megbízónak az eredmények 
megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása érdekében 
megfelelően figyelemmel kell kísérnie. A 
figyelemmel kísérés hozzájárulhat a 
vizsgálati alanyok biztonságához is, 
figyelembe véve a klinikai vizsgálat 
jellemzőit és tiszteletben tartva a vizsgálati 
alany alapvető jogait. A figyelemmel 
kísérést a vizsgálat jellegéhez kell 
igazítani, és annak a legfontosabb 
kockázatok mérséklésére kell 
összpontosítania.

Or. en

Indokolás

A vizsgálati kérelemhez kapcsolódó dokumentációnak a kockázati tényezők teljes körét lefedő 
kockázatértékelést is tartalmaznia kell, amely egyúttal ismerteti, hogy e tényezők milyen 
következményekkel járnak a klinikai vizsgálat irányítására nézve, a vizsgálat figyelemmel 
kísérését is ideértve (bár nem csak arra korlátozódva).

Módosítás 138
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A klinikai vizsgálat végzésében részt 
vevő személyeknek – különösen a 
vizsgálóknak és más egészségügyi 
személyzetnek – megfelelő képzettséggel 
kell rendelkezniük a klinikai vizsgálat 
során rájuk háruló feladatok 
elvégzéséhez, a klinikai vizsgálat 
helyszínéül szolgáló létesítményeknek 

törölve
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pedig alkalmasaknak kell lenniük a 
klinikai vizsgálat elvégzésére.

Or. en

Indokolás

A helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó ICH-irányelvnek a rendelet részét kell képeznie, ezért 
azt melléklet formájában be kell illeszteni.

Módosítás 139
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A klinikai vizsgálat végzésében részt 
vevő személyeknek – különösen a 
vizsgálóknak és más egészségügyi 
személyzetnek – megfelelő képzettséggel 
kell rendelkezniük a klinikai vizsgálat 
során rájuk háruló feladatok elvégzéséhez, 
a klinikai vizsgálat helyszínéül szolgáló 
létesítményeknek pedig alkalmasaknak kell 
lenniük a klinikai vizsgálat elvégzésére.

(31) A klinikai vizsgálat végzésében részt 
vevő személyeknek – különösen a 
vizsgálóknak és más egészségügyi 
szakembereknek – megfelelő képzettséggel 
kell rendelkezniük a klinikai vizsgálat 
során rájuk háruló feladatok elvégzéséhez, 
a klinikai vizsgálat helyszínéül szolgáló 
létesítményeknek pedig alkalmasaknak kell 
lenniük a klinikai vizsgálat elvégzésére.

Or. en

Módosítás 140
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A klinikai vizsgálat körülményeitől 
függően lehetővé kell tenni a vizsgálati 
készítmények és egyes kiegészítő 
gyógyszerek vagy készítmények nyomon 
követését a vizsgálati alanyok 
biztonságának, valamint az adatok 

törölve
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megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása 
érdekében. Ugyanezen okoknál fogva e 
termékeket szükség esetén meg kell 
semmisíteni, továbbá – a klinikai vizsgálat 
körülményeitől függően – meghatározott 
körülmények között kell tárolni.

Or. en

Indokolás

A helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó ICH-irányelvnek a rendelet részét kell képeznie, ezért 
azt melléklet formájában be kell illeszteni.

Módosítás 141
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Előfordulhat, hogy egy klinikai 
vizsgálat során a megbízó a klinikai 
vizsgálat elvégzésére vonatkozó előírások 
súlyos megsértéséről értesül. Ezt 
jelentenie kell az érintett tagállamoknak, 
hogy azok szükség esetén 
intézkedhessenek.

törölve

Or. en

Indokolás

A helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó ICH-irányelvnek a rendelet részét kell képeznie, ezért 
azt melléklet formájában be kell illeszteni.

Módosítás 142
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Előfordulhat, hogy egy klinikai 
vizsgálat során a megbízó a klinikai 
vizsgálat elvégzésére vonatkozó előírások 
súlyos megsértéséről értesül. Ezt jelentenie 
kell az érintett tagállamoknak, hogy azok 
szükség esetén intézkedhessenek.

(33) Előfordulhat, hogy egy klinikai 
vizsgálat során a megbízó a klinikai 
vizsgálat elvégzésére vonatkozó előírások 
súlyos megsértéséről értesül. Ezt jelentenie 
kell az érintett tagállamoknak és az 
Ügynökségnek, hogy azok szükség esetén 
intézkedhessenek.

Or. en

Módosítás 143
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A feltételezett, nem várt súlyos 
mellékhatások jelentésétől eltekintve 
előfordulhatnak más olyan események, 
amelyek az előny-kockázat viszony 
szempontjából relevánsak, és amelyeket 
időben jelenteni kell az érintett 
tagállamoknak.

törölve

Or. en

Indokolás

A helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó ICH-irányelvnek a rendelet részét kell képeznie, ezért 
azt melléklet formájában be kell illeszteni.

Módosítás 144
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Ha nem várt események a klinikai 
vizsgálat módosítását teszik szükségessé, 
lehetővé kell tenni, hogy a megbízó és a 
vizsgáló sürgős biztonsági intézkedéseket 
tegyen előzetes engedélyezés hiányában is.

törölve

Or. en

Indokolás

A helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó ICH-irányelvnek a rendelet részét kell képeznie, ezért 
azt melléklet formájában be kell illeszteni.

Módosítás 145
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
klinikai vizsgálat elvégzése megfelel a 
vizsgálati tervnek, valamint annak 
érdekében, hogy a vizsgálók tájékozottak 
legyenek az általuk alkalmazott vizsgálati 
készítményekkel kapcsolatban, a 
megbízónak el kell juttatnia a 
vizsgálókhoz a vizsgáló részére 
összeállított ismertetőt.

törölve

Or. en

Indokolás

A helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó ICH-irányelvnek a rendelet részét kell képeznie, ezért 
azt melléklet formájában be kell illeszteni.

Módosítás 146
Cristian Silviu Buşoi
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Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
klinikai vizsgálat elvégzése megfelel a 
vizsgálati tervnek, valamint annak 
érdekében, hogy a vizsgálók tájékozottak 
legyenek az általuk alkalmazott vizsgálati 
készítményekkel kapcsolatban, a 
megbízónak el kell juttatnia a vizsgálókhoz 
a vizsgáló részére összeállított ismertetőt.

(36) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
klinikai vizsgálat elvégzése megfelel a 
vizsgálati tervnek, valamint annak 
érdekében, hogy a vizsgálók tájékozottak 
legyenek az általuk alkalmazott vizsgálati 
készítményekkel kapcsolatban, a 
megbízónak el kell juttatnia a vizsgálókhoz 
a vizsgáló részére összeállított ismertetőt. 
Ezt az ismertetőt minden alkalommal 
frissíteni kell, amikor új biztonsági 
információ válik elérhetővé, a feltételezett, 
nem várt súlyos mellékhatásoktól eltérő 
eseményekről szóló információkat is 
ideértve.

Or. en

Módosítás 147
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A klinikai vizsgálat során kapott 
információkat megfelelő módon kell 
nyilvántartásba venni, kezelni és tárolni a 
következők céljából: a vizsgálati alanyok 
jogainak és biztonságának biztosítása; a 
klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása; pontos 
jelentésétel és értelmezés; a megbízó által 
végzett, hatékony figyelemmel kísérés; 
továbbá a tagállamok és a Bizottság által 
végzett hatékony ellenőrző vizsgálat.

törölve

Or. en
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Indokolás

A helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó ICH-irányelvnek a rendelet részét kell képeznie, ezért 
azt melléklet formájában be kell illeszteni.

Módosítás 148
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A klinikai vizsgálat során kapott 
információkat megfelelő módon kell 
nyilvántartásba venni, kezelni és tárolni a 
következők céljából: a vizsgálati alanyok 
jogainak és biztonságának biztosítása; a 
klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása; pontos 
jelentésétel és értelmezés; a megbízó által 
végzett, hatékony figyelemmel kísérés; 
továbbá a tagállamok és a Bizottság által 
végzett hatékony ellenőrző vizsgálat.

(37) A klinikai vizsgálat során kapott 
információkat megfelelő módon kell 
nyilvántartásba venni, kezelni és tárolni a 
következők céljából: a vizsgálati alanyok 
jogainak, biztonságának és jóllétének
biztosítása; a klinikai vizsgálat során kapott 
adatok megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása; pontos 
jelentésétel és értelmezés; a megbízó által 
végzett, hatékony figyelemmel kísérés; 
továbbá a tagállamok és a Bizottság által 
végzett hatékony ellenőrző vizsgálat.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet 3. cikke, valamint az emberi alanyokat bevonó orvosi kutatás etikai 
elveiről szóló, az Orvosok Világszövetsége Helsinki Nyilatkozatának (Szöul, 2008) 6. cikke 
értelmében az egyének biztonságát, jogait és jóllétét kiemelt kérdésként kell kezelni.

Módosítás 149
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A klinikai vizsgálat során kapott 
információkat megfelelő módon kell 
nyilvántartásba venni, kezelni és tárolni a 

(37) A klinikai vizsgálat során kapott 
információkat megfelelő módon kell 
nyilvántartásba venni, kezelni és tárolni a 
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következők céljából: a vizsgálati alanyok 
jogainak és biztonságának biztosítása; a 
klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása; pontos 
jelentésétel és értelmezés; a megbízó által 
végzett, hatékony figyelemmel kísérés; 
továbbá a tagállamok és a Bizottság által 
végzett hatékony ellenőrző vizsgálat.

következők céljából: a vizsgálati alanyok 
jogainak, biztonságának és jóllétének
biztosítása; valamint a klinikai vizsgálat 
során kapott adatok megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása; pontos 
jelentésétel és értelmezés; a megbízó által 
végzett, hatékony figyelemmel kísérés; 
továbbá a tagállamok és a Bizottság által 
végzett hatékony ellenőrző vizsgálat.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet 3. cikkével való összhang érdekében.

Módosítás 150
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) A Bizottság e rendelet elfogadását 
követő két éven belül értékelést nyújt be az 
Európai Parlamenthez a nyersadatok 
kezeléséről, valamint a független tudósok 
részére az összes klinikai vizsgálat nyers 
adataihoz való nyílt hozzáférés 
bevezetésének megvalósíthatóságáról.

Or. en

Módosítás 151
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A vizsgálati tervvel és az e rendelettel 
való megfelelés bizonyítása érdekében a 

törölve
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klinikai vizsgálat törzsdokumentációját, 
amely a hatékony felügyeletet (a megbízó 
általi figyelemmel kísérést, valamint a 
tagállamok és a Bizottság általi ellenőrző 
vizsgálatot) lehetővé tevő vonatkozó 
dokumentumokat tartalmazza, a megbízó 
és a vizsgáló megőrzi. A klinikai vizsgálat 
törzsdokumentációját a klinikai vizsgálat 
befejezését követő esetleges felügyelet 
elvégzése érdekében megfelelő módon 
archiválni kell.

Or. en

Indokolás

A helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó ICH-irányelvnek a rendelet részét kell képeznie, ezért 
azt melléklet formájában be kell illeszteni.

Módosítás 152
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az orvostudományi kutatási és 
fejlesztési vizsgálatokra szánt gyógyszerek 
nem tartoznak az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről 
szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatálya alá. Az ilyen gyógyszerek közé 
tartoznak a klinikai vizsgálat 
összefüggésében alkalmazott gyógyszerek 
is. Ezekre a sajátosságaikat is figyelembe 
vevő, egyedi szabályoknak kell 
vonatkozniuk. E szabályok 
megállapításakor meg kell különböztetni a 
vizsgálati készítményeket (a tesztelt termék 
és referenciatermékeik, beleértve a 
placebókat is), valamint a kiegészítő 
gyógyszereket vagy készítményeket 
(klinikai vizsgálat összefüggésében 
alkalmazott gyógyszerek, amelyek nem 

törölve
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vizsgálati készítmények), mint például az 
alapkezeléshez, a fiziológiai válasz 
indukálására használt szerekhez, a tüneti 
(ún. „rescue”) gyógyszerekhez vagy a 
klinikai vizsgálat végpontjainak 
értékeléséhez használt gyógyszereket. A 
kiegészítő gyógyszerek vagy készítmények 
közé nem tartozhatnak egyidejűleg 
alkalmazott (egyéb) gyógyszerek, vagyis 
olyan gyógyszerek, amelyek nem 
kapcsolódnak a klinikai vizsgálathoz, és 
nem relevánsak a klinikai vizsgálat 
elrendezése szempontjából.

Or. en

Indokolás

A helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó ICH-irányelvnek a rendelet részét kell képeznie, ezért 
azt melléklet formájában be kell illeszteni.

Módosítás 153
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A vizsgálati alanyok biztonságának és 
a klinikai vizsgálatban kapott adatok 
megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása 
érdekében, valamint a vizsgálati 
készítményeknek és a kiegészítő 
gyógyszereknek vagy készítményeknek a 
klinikai vizsgálóhelyek közötti, az Unió 
egészében történő elosztása érdekében 
szabályokat kell megállapítani a vizsgálati 
készítmények, valamint a kiegészítő 
gyógyszerek vagy készítmények gyártására 
és behozatalára. A 2001/20/EK 
irányelvhez hasonlóan e szabályoknak a 
2001/83/EK irányelv által szabályozott 
termékekre megállapított helyes gyártási 
gyakorlatokra vonatkozó meglévő 

törölve
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szabályokat kell tükrözniük. Bizonyos 
egyedi esetekben lehetővé kell tenni az 
ezektől a szabályoktól való eltérést a 
klinikai vizsgálat elvégzésének elősegítése 
érdekében. Ezért a vonatkozó 
szabályoknak bizonyos rugalmasságot kell 
lehetővé tenniük, amennyiben ezáltal a 
vizsgálati alanyok biztonsága, valamint a 
klinikai vizsgálatban kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága nem 
sérül.

Or. en

Indokolás

A helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó ICH-irányelvnek a rendelet részét kell képeznie, ezért 
azt melléklet formájában be kell illeszteni.

Módosítás 154
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A vizsgálati készítményeket és a 
kiegészítő gyógyszereket vagy 
készítményeket megfelelő címkével kell 
ellátni a vizsgálati alanyok biztonságának 
és a klinikai vizsgálatban kapott adatok 
megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása céljából, 
valamint annak érdekében, hogy 
lehetséges legyen e termékeknek a klinikai 
vizsgálóhelyek közötti, az Unió egészében 
történő elosztása. A címkézésre vonatkozó 
szabályokat ki kell igazítani a vizsgálati 
alanyt érintő kockázatok és a klinikai 
vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága 
tekintetében. Ha a vizsgálati készítményt 
vagy a kiegészítő gyógyszert vagy 
készítményt a 2001/83/EK irányelvnek 
megfelelően engedélyezett gyógyszerként 

törölve
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már forgalomba hozták, nyílt vizsgálatok 
esetén általános szabályként nincs 
szükség kiegészítő címkére. Léteznek 
ezenfelül olyan specifikus termékek, mint 
pl. diagnosztikus célú vizsgálati 
készítményként alkalmazott 
radiofarmakonok (izotóppal jelzett 
gyógyszerek), ahol a címkézésre 
vonatkozó általános szabályok a 
radiofarmakonok klinikai vizsgálatokban 
történő, fokozottan ellenőrzött 
alkalmazására tekintettel nem lennének 
megfelelők.

Or. en

Indokolás

A helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó ICH-irányelvnek a rendelet részét kell képeznie, ezért 
azt melléklet formájában be kell illeszteni.

Módosítás 155
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A vizsgálati készítményeket és a 
kiegészítő gyógyszereket vagy 
készítményeket megfelelő címkével kell 
ellátni a vizsgálati alanyok biztonságának 
és a klinikai vizsgálatban kapott adatok 
megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása céljából, 
valamint annak érdekében, hogy lehetséges 
legyen e termékeknek a klinikai 
vizsgálóhelyek közötti, az Unió egészében 
történő elosztása. A címkézésre vonatkozó 
szabályokat ki kell igazítani a vizsgálati 
alanyt érintő kockázatok és a klinikai 
vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága 
tekintetében. Ha a vizsgálati készítményt 
vagy a kiegészítő gyógyszert vagy 

(41) A vizsgálati készítményeket és a 
kiegészítő gyógyszereket vagy 
készítményeket megfelelő címkével kell 
ellátni a vizsgálati alanyok biztonságának 
és a klinikai vizsgálatban kapott adatok 
megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása céljából, 
valamint annak érdekében, hogy lehetséges 
legyen e termékeknek a klinikai 
vizsgálóhelyek közötti, az Unió egészében 
történő elosztása. A címkézésre vonatkozó 
szabályokat ki kell igazítani a vizsgálati 
alanyt érintő kockázatok és a klinikai 
vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága 
tekintetében. Közepes vagy alacsony 
kockázatú vizsgálatok esetén, ha a 
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készítményt a 2001/83/EK irányelvnek 
megfelelően engedélyezett gyógyszerként 
már forgalomba hozták, nyílt vizsgálatok 
esetén általános szabályként nincs szükség 
kiegészítő címkére. Léteznek ezenfelül 
olyan specifikus termékek, mint pl. 
diagnosztikus célú vizsgálati 
készítményként alkalmazott 
radiofarmakonok (izotóppal jelzett 
gyógyszerek), ahol a címkézésre vonatkozó 
általános szabályok a radiofarmakonok 
klinikai vizsgálatokban történő, fokozottan 
ellenőrzött alkalmazására tekintettel nem 
lennének megfelelők.

vizsgálati készítményt vagy a kiegészítő 
gyógyszert vagy készítményt a 
2001/83/EK irányelvnek megfelelően 
engedélyezett gyógyszerként már 
forgalomba hozták, nyílt vizsgálatok esetén 
általános szabályként nincs szükség 
kiegészítő címkére. A termékek 
haszontalan és nem megfelelő címkézése 
helyett, valamint összhangban a 2009. évi 
GMP-vel (13. melléklet, 27. cikk), az ilyen 
kutatások résztvevői számára egy 
szórólapot vagy kártyát lehetne biztosítani, 
amely hasznos tájékoztatást nyújt a 
vizsgálatról, és amelyet kötelesek 
mindenkor maguknál tartani. Léteznek 
ezenfelül olyan specifikus termékek, mint 
pl. diagnosztikus célú vizsgálati 
készítményként alkalmazott 
radiofarmakonok (izotóppal jelzett 
gyógyszerek), ahol a címkézésre vonatkozó 
általános szabályok a radiofarmakonok 
klinikai vizsgálatokban történő, fokozottan 
ellenőrzött alkalmazására tekintettel nem 
lennének megfelelők.

Or. en

Indokolás

A forgalomba hozatali engedélyezés státuszán alapuló rétegzési módszerrel tisztázható ez a 
rendelkezés.

Módosítás 156
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A klinikai vizsgálat megbízója 
harmadik országban is működhet. A 
felügyelet és ellenőrzés megkönnyítése 
érdekében a harmadik országban működő 
megbízónak ki kell jelölnie egy uniós 
kapcsolattartó személyt, akin keresztül az 

(44) A klinikai vizsgálat megbízója 
harmadik országban is működhet. A 
felügyelet és ellenőrzés megkönnyítése 
érdekében a harmadik országban működő 
megbízónak ki kell jelölnie egy uniós jogi 
képviselőt, akin keresztül az érintett 
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érintett tagállam illetékes hatósága 
kapcsolatba tud lépni a megbízóval. A 
kapcsolattartó lehet természetes vagy jogi 
személy.

tagállam illetékes hatósága kapcsolatba tud 
lépni a megbízóval.

Or. en

Indokolás

Egy jogi képviselő – és nem csupán egy kapcsolattartó személy – jelenlétére van szükség a 
felügyelet és ellenőrzés megkönnyítése érdekében, különösen a megbízó felelősségre 
vonhatósága esetén, a harmadik országokban működő megbízók tekintetében is.

Módosítás 157
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A nem engedélyezett vizsgálati 
készítményekkel végzett klinikai 
vizsgálatokban, vagy abban az esetben, ha 
a beavatkozás a jelentéktelen kockázatnál 
nagyobb mértékű kockázatot jelent a 
vizsgálati alany biztonsága szempontjából, 
kártérítést kell biztosítani a vonatkozó 
jogszabályok alapján elismert kár esetén.

(46) A nem engedélyezett vizsgálati 
készítményekkel végzett klinikai 
vizsgálatokban, vagy abban az esetben, ha 
a beavatkozás a jelentéktelen kockázatnál 
nagyobb mértékű kockázatot jelent a 
vizsgálati alany biztonsága szempontjából, 
kártérítést kell biztosítani a vonatkozó 
jogszabályok alapján elismert kár esetén. A 
vizsgálati alany jogbiztonságát minden 
esetben biztosítani kell, a rendelet 
értelmében módosuló kártérítési 
kötelezettség pedig nem vezethet a 
jogbiztonság gyengüléséhez.

Or. fi

Módosítás 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A nem engedélyezett vizsgálati 
készítményekkel végzett klinikai 
vizsgálatokban, vagy abban az esetben, ha 
a beavatkozás a jelentéktelen kockázatnál 
nagyobb mértékű kockázatot jelent a 
vizsgálati alany biztonsága szempontjából, 
kártérítést kell biztosítani a vonatkozó 
jogszabályok alapján elismert kár esetén.

(46) A nem engedélyezett vizsgálati 
készítményekkel, vagy nem a forgalomba 
hozatali engedély feltételei szerint, az 
ellátási normától eltérő kezelési 
programban alkalmazott engedélyezett 
vizsgálati készítményekkel végzett klinikai 
vizsgálatokban, vagy abban az esetben, ha 
a diagnosztikai eljárás a jelentéktelen 
kockázatnál nagyobb mértékű kockázatot 
jelent a vizsgálati alany biztonsága 
szempontjából, kártérítést kell biztosítani a 
vonatkozó jogszabályok alapján elismert 
kár esetén.

Or. en

Indokolás

Abban az esetben is kártérítést kell biztosítani, ha egy engedélyezett vizsgálati készítményt az 
ellátási normától eltérő módon alkalmaznak, vagy ha a diagnosztikai eljárás (jobb 
megfogalmazás, mint a „beavatkozás”) a jelentéktelen kockázatnál nagyobb mértékű
kockázatot jelent.

Módosítás 159
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Jelenleg az ilyen kártérítés biztosítás 
útján történik. Ez a biztosítás megállapított 
felelősségre vonhatóság esetén a megbízó 
és a vizsgáló által a vizsgálati alanynak 
fizetett kártérítésre is vonatkozhat. Emellett 
a vizsgálati alanyt ért kárt közvetlenül, a 
megbízó vagy a vizsgáló felelősségre 
vonhatóságának megállapítása nélkül is 
térítheti. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a biztosítási piac kicsi, a biztosítás 
költségei pedig aránytalanul magasak. 
Mivel ráadásul a felelősségre 

(47) Jelenleg az ilyen kártérítés biztosítás 
útján történik. Ez a biztosítás megállapított 
felelősségre vonhatóság esetén a megbízó 
és a vizsgáló által a vizsgálati alanynak 
fizetett kártérítésre is vonatkozhat. Emellett 
a vizsgálati alanyt ért kárt közvetlenül, a 
megbízó vagy a vizsgáló felelősségre 
vonhatóságának megállapítása nélkül is 
térítheti. .
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vonhatóságra vonatkozó szabályozás 
tagállamonként eltérő, egy nemzetközi 
vizsgálat megbízójának nehéz és költséges 
az említett nemzeti jogszabályok szerinti 
biztosítás megkötése. Ezért az egyes 
tagállamoknak nemzeti kártalanítási 
mechanizmust kell létrehozniuk, amely a 
vizsgálati alanyokat az érintett tagállam 
jogszabályai szerint kárpótolja.

Or. el

Indokolás

A klinikai vizsgálat egyaránt magában foglalja az előnyöket és adott esetben a kockázatokat.
Amennyiben a nemzeti kártalanítási rendszer ezeket kompenzálja, a végleges költségeket az 
érintett tagállam állampolgáraira hárítják.

Módosítás 160
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Jelenleg az ilyen kártérítés biztosítás 
útján történik. Ez a biztosítás megállapított 
felelősségre vonhatóság esetén a megbízó 
és a vizsgáló által a vizsgálati alanynak 
fizetett kártérítésre is vonatkozhat. Emellett 
a vizsgálati alanyt ért kárt közvetlenül, a 
megbízó vagy a vizsgáló felelősségre 
vonhatóságának megállapítása nélkül is 
térítheti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a biztosítási piac kicsi, a biztosítás 
költségei pedig aránytalanul magasak. 
Mivel ráadásul a felelősségre 
vonhatóságra vonatkozó szabályozás 
tagállamonként eltérő, egy nemzetközi 
vizsgálat megbízójának nehéz és költséges 
az említett nemzeti jogszabályok szerinti 
biztosítás megkötése. Ezért az egyes 
tagállamoknak nemzeti kártalanítási 
mechanizmust kell létrehozniuk, amely a 
vizsgálati alanyokat az érintett tagállam 

(47) Jelenleg az ilyen kártérítés biztosítás 
útján történik. Ez a biztosítás megállapított 
felelősségre vonhatóság esetén a megbízó 
és a vizsgáló által a vizsgálati alanynak 
fizetett kártérítésre is vonatkozhat. Emellett 
a vizsgálati alanyt ért kárt közvetlenül, a 
megbízó vagy a vizsgáló felelősségre 
vonhatóságának megállapítása nélkül is 
térítheti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a biztosítási piac kicsi, a biztosítás 
költségei pedig magasak, különösen a nem
kereskedelmi megbízók számára. A nem 
kereskedelmi megbízók által nyújtott 
kártérítés elősegítése érdekében az egyes 
tagállamoknak nemzeti kártalanítási 
mechanizmust kell létrehozniuk, amely a 
vizsgálati alanyokat az érintett tagállam 
jogszabályai szerint kárpótolja. A nemzeti 
kártalanítási mechanizmus 
igénybevételének térítésmentesnek vagy 
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jogszabályai szerint kárpótolja. alacsony költségűnek kell lennie, és azon 
klinikai vizsgálatokra kell korlátozódnia, 
amelyek nem valamely gyógyszer 
forgalomba hozatali engedélyének 
megszerzésére hivatottak.

Or. en

Módosítás 161
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Jelenleg az ilyen kártérítés biztosítás 
útján történik. Ez a biztosítás megállapított 
felelősségre vonhatóság esetén a megbízó 
és a vizsgáló által a vizsgálati alanynak 
fizetett kártérítésre is vonatkozhat. Emellett 
a vizsgálati alanyt ért kárt közvetlenül, a 
megbízó vagy a vizsgáló felelősségre 
vonhatóságának megállapítása nélkül is 
térítheti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a biztosítási piac kicsi, a biztosítás 
költségei pedig aránytalanul magasak. 
Mivel ráadásul a felelősségre vonhatóságra 
vonatkozó szabályozás tagállamonként 
eltérő, egy nemzetközi vizsgálat 
megbízójának nehéz és költséges az 
említett nemzeti jogszabályok szerinti 
biztosítás megkötése. Ezért az egyes 
tagállamoknak nemzeti kártalanítási 
mechanizmust kell létrehozniuk, amely a 
vizsgálati alanyokat az érintett tagállam 
jogszabályai szerint kárpótolja.

(47) Jelenleg az ilyen kártérítés biztosítás 
útján történik. Ez a biztosítás megállapított 
felelősségre vonhatóság esetén a megbízó 
és a vizsgáló által a vizsgálati alanynak 
fizetett kártérítésre is vonatkozhat. Emellett 
a vizsgálati alanyt ért kárt közvetlenül, a 
megbízó vagy a vizsgáló felelősségre 
vonhatóságának megállapítása nélkül is 
térítheti. A kártérítés hosszú vagy 
középtávú fizikai sérülések, fájdalom és 
szenvedés esetén az orvosi ellátás 
költségeire is kiterjedhet. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a biztosítási piac kicsi, a 
biztosítás költségei pedig aránytalanul 
magasak. Mivel ráadásul a felelősségre 
vonhatóságra vonatkozó szabályozás 
tagállamonként eltérő, egy nemzetközi 
vizsgálat megbízójának nehéz és költséges 
az említett nemzeti jogszabályok szerinti 
biztosítás megkötése. Ezért az egyes 
tagállamoknak nemzeti kártalanítási 
mechanizmust kell létrehozniuk, amely a 
vizsgálati alanyokat az érintett tagállam 
jogszabályai szerint kárpótolja, valamint 
egyértelmű és elérhető tájékoztatást 
biztosít a betegek számára annak 
érdekében, hogy megkönnyítse a 
kártérítési rendszerekhez való hozzáférést.

Or. en
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Indokolás

A hatályos jogi keretek nemzeti és nemzetközi szinten is előírják, hogy a kártérítés részét 
képezheti egy olyan pénzösszeg, amely a pszichés és szociális ártalmak, illetve a gazdasági 
veszteségek kompenzálására hivatott, továbbá a hosszú vagy középtávú fizikai sérülések 
orvosi kezelését is fedezheti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kutatási résztvevők 
meglehetősen nehezen jutnak kártérítéshez a jelenlegi nemzeti jogszabályok szerint, azon 
korlátozásokat és feltételeket is ideértve, amelyek a klinikai vizsgálat indulását megelőzően 
még nem ismertek.

Módosítás 162
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Jelenleg az ilyen kártérítés biztosítás 
útján történik. Ez a biztosítás megállapított 
felelősségre vonhatóság esetén a megbízó 
és a vizsgáló által a vizsgálati alanynak 
fizetett kártérítésre is vonatkozhat. Emellett 
a vizsgálati alanyt ért kárt közvetlenül, a 
megbízó vagy a vizsgáló felelősségre 
vonhatóságának megállapítása nélkül is 
térítheti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a biztosítási piac kicsi, a biztosítás 
költségei pedig aránytalanul magasak. 
Mivel ráadásul a felelősségre vonhatóságra 
vonatkozó szabályozás tagállamonként 
eltérő, egy nemzetközi vizsgálat 
megbízójának nehéz és költséges az 
említett nemzeti jogszabályok szerinti 
biztosítás megkötése. Ezért az egyes 
tagállamoknak nemzeti kártalanítási 
mechanizmust kell létrehozniuk, amely a 
vizsgálati alanyokat az érintett tagállam 
jogszabályai szerint kárpótolja.

(47) Jelenleg az ilyen kártérítés biztosítás 
útján történik. Ez a biztosítás megállapított 
felelősségre vonhatóság esetén a megbízó 
és a vizsgáló által a vizsgálati alanynak 
fizetett kártérítésre is vonatkozhat. Emellett 
a vizsgálati alanyt ért kárt közvetlenül, a 
megbízó vagy a vizsgáló felelősségre 
vonhatóságának megállapítása nélkül is 
térítheti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a biztosítási piac kicsi, a biztosítás 
költségei pedig aránytalanul magasak. 
Mivel ráadásul a felelősségre vonhatóságra 
vonatkozó szabályozás tagállamonként 
eltérő, egy nemzetközi vizsgálat 
megbízójának nehéz és költséges az 
említett nemzeti jogszabályok szerinti 
biztosítás megkötése. Ezért az egyes 
tagállamoknak nemzeti kártalanítási 
mechanizmust kell létrehozniuk, amely a 
vizsgálati alanyokat az érintett tagállam 
jogszabályai szerint kárpótolja. A 
hagyományosan működő biztosításon 
alapuló megoldások elfogadhatóak 
nemzeti kártérítési mechanizmusokként 
vagy önálló megoldásként. 

Or. fi
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Módosítás 163
Georgios Koumoutsakos

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(47) Jelenleg az ilyen kártérítés biztosítás 
útján történik. Ez a biztosítás megállapított 
felelősségre vonhatóság esetén a megbízó 
és a vizsgáló által a vizsgálati alanynak 
fizetett kártérítésre is vonatkozhat. Emellett 
a vizsgálati alanyt ért kárt közvetlenül, a 
megbízó vagy a vizsgáló felelősségre 
vonhatóságának megállapítása nélkül is 
térítheti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a biztosítási piac kicsi, a biztosítás 
költségei pedig aránytalanul magasak. 
Mivel ráadásul a felelősségre vonhatóságra 
vonatkozó szabályozás tagállamonként 
eltérő, egy nemzetközi vizsgálat 
megbízójának nehéz és költséges az 
említett nemzeti jogszabályok szerinti 
biztosítás megkötése. Ezért az egyes 
tagállamoknak nemzeti kártalanítási
mechanizmust kell létrehozniuk, amely a 
vizsgálati alanyokat az érintett tagállam 
jogszabályai szerint kárpótolja.

(47) Jelenleg az ilyen kártérítés biztosítás 
útján történik. Ez a biztosítás megállapított 
felelősségre vonhatóság esetén a megbízó 
és a vizsgáló által a vizsgálati alanynak 
fizetett kártérítésre is vonatkozhat. Emellett 
a vizsgálati alanyt ért kárt közvetlenül, a 
megbízó vagy a vizsgáló felelősségre 
vonhatóságának megállapítása nélkül is 
térítheti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a biztosítási piac kicsi, a biztosítás 
költségei pedig aránytalanul magasak. 
Mivel ráadásul a felelősségre vonhatóságra 
vonatkozó szabályozás tagállamonként 
eltérő, egy nemzetközi vizsgálat 
megbízójának nehéz és költséges az 
említett nemzeti jogszabályok szerinti 
biztosítás megkötése. A tagállamok 
támogatják és ösztönzik tudományos 
kutatást. E célból célszerű megvizsgálni az 
európai szintű speciális kártalanítási
mechanizmusok létrehozásának 
lehetőségeit. Ezeknek a 
mechanizmusoknak az alkalmazása során 
szükséges lehet a díjfizetés, amelyet 
nonprofit alapon kell meghatározni,
figyelembe véve a klinikai vizsgálat 
kockázatát, a veszteség valószínűségét és a 
résztvevők számára várható előnyöket.

Or. el

Indokolás

Ha az eredeti javaslat iránya helyes, egyformán fogja szolgálni valamennyi beteg javát. Nem 
minden tagállamban léteznek azonban a nemzeti mechanizmusokhoz szükséges tapasztalatok 
és képességek, aminek következtében a betegek két fokozatot érzékelnek. Így az ugyanabban a 
transznacionális kutatásban résztvevő betegek eltérő kezelésben fognak részesülni attól 
függően, hogy melyik országban tartózkodnak. Megoldás lehet az olyan különleges 
kártalanítási mechanizmusok létrehozása, amelyek felhasználják az európai szintű 
együttműködésben rendelkezésre álló tapasztalatokat és lehetőségeket.

Módosítás 164
Christel Schaldemose
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Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A megbízók és tagállamok közötti, 
valamint a tagállamok közötti 
információáramlás raconalizálása és 
megkönnyítése érdekében a Bizottságnak 
egy portálon keresztül hozzáférhető 
adatbázist kell létrehoznia és fenntartania.

(51) A megbízók és tagállamok közötti, 
valamint a tagállamok közötti 
információáramlás racionalizálása és 
megkönnyítése érdekében a Bizottságnak 
egy portálon keresztül hozzáférhető 
adatbázist kell létrehoznia és fenntartania. 
A Bizottságnak és a tagállamoknak fel 
kell hívniuk a lakosság figyelmét e portál 
létezésére.

Or. en

Módosítás 165
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A megbízók és tagállamok közötti, 
valamint a tagállamok közötti 
információáramlás raconalizálása és 
megkönnyítése érdekében a Bizottságnak
egy portálon keresztül hozzáférhető 
adatbázist kell létrehoznia és fenntartania.

(51) A megbízók és tagállamok közötti, 
valamint a tagállamok közötti 
információáramlás racionalizálása és 
megkönnyítése érdekében az Európai 
Gyógyszerügynökségnek – a Bizottság 
megbízásából – egy portálon keresztül 
hozzáférhető adatbázist kell létrehoznia és 
fenntartania.

Or. en

Módosítás 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az adatbázisnak tartalmaznia kell a 
klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos összes 
releváns információt. Az adatbázis nem 
tartalmazhat vizsgálati alanyokra 
vonatkozó személyes adatokat. Az 
adatbázisban szereplő információknak 
nyilvánosaknak kell lenniük, kivéve, ha 
különleges okok indokolják, hogy 
valamely információt ne tegyenek közzé a 
magánszemélyek magánélethez fűződő 
jogának és a személyes adatok védelméhez 
fűződő, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 7. és 8. cikkében elismert 
jognak a védelmében.

(52) Az adatbázisnak tartalmaznia kell a 
klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos összes 
releváns információt, és lehetővé kell 
tennie az objektív információk nyilvános 
terjesztését az európai kutatás támogatása 
és a népegészségügy terén szerzett 
ismeretek növelése érdekében. Mindennek 
nem szabad gyengítenie az európai 
iparágak innovációját és 
versenyképességét. Az adatbázis nem 
tartalmazhat vizsgálati alanyokra 
vonatkozó személyes adatokat, és nem 
gátolhatja az üzleti érdekek védelmét – a 
szellemi tulajdont is ideértve –, az 
1049/2001/EK rendelet 4. cikkében 
előírtaknak megfelelően. Az adatbázisban 
szereplő információknak nyilvánosaknak 
kell lenniük, kivéve, ha különleges okok 
indokolják, hogy valamely információt ne 
tegyenek közzé a magánszemélyek 
magánélethez fűződő jogának és a 
személyes adatok védelméhez fűződő, az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 
8. cikkében elismert jognak a védelmében, 
vagy a bizalmas üzleti információk 
védelmében, amint azt az 1049/2001/EK 
rendelet 4. cikke kilátásba helyezi.

Or. en

Indokolás

Az adatbázisnak lehetővé kell tennie az orvosi kutatások legfrissebb vívmányairól szóló 
megbízható információk nyilvános terjesztését, mindeközben tiszteletben tartva a 
gyógyszeripar versenyképességének égető szükségét, amely ágazat önmagában az európai 
klinikai vizsgálatok mintegy 60%-át finanszírozza. A nyilvános közzététel során biztosítani 
kell a személyes adatok és a bizalmas üzleti információk védelmét annak érdekében, hogy 
elkerülhetővé váljon a klinikai vizsgálatban részt vevő betegek megbélyegzése, valamint a 
tisztességtelen verseny ösztönzése, amely veszélyeztetné az európai orvosi kutatás 
versenyképességét.

Módosítás 167
Petru Constantin Luhan
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Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az adatbázisnak tartalmaznia kell a 
klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos összes 
releváns információt. Az adatbázis nem 
tartalmazhat vizsgálati alanyokra 
vonatkozó személyes adatokat. Az 
adatbázisban szereplő információknak 
nyilvánosaknak kell lenniük, kivéve, ha 
különleges okok indokolják, hogy 
valamely információt ne tegyenek közzé a 
magánszemélyek magánélethez fűződő 
jogának és a személyes adatok védelméhez 
fűződő, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 7. és 8. cikkében elismert 
jognak a védelmében.

(52) Az adatbázisnak tartalmaznia kell a 
klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos összes 
releváns információt. Elindítása előtt 
minden klinikai vizsgálatot 
nyilvántartásba kell venni az 
adatbázisban. Az adatbázisban a vizsgálati 
alanyok toborzása kezdetének és 
lezárásának időpontját is közzé kell tenni. 
A megbízók számára lehetővé kell tenni 
ezen adatok közvetlen bevitelét az 
adatbázisba, a tagállamok további 
értesítésének kötelezettsége nélkül. Az 
adatbázis nem tartalmazhat vizsgálati 
alanyokra vonatkozó személyes adatokat. 
Az adatbázisban szereplő információknak
nyilvánosaknak kell lenniük, kivéve, ha 
különleges okok indokolják, hogy 
valamely információt ne tegyenek közzé a 
magánszemélyek magánélethez fűződő 
jogának és a személyes adatok védelméhez 
fűződő, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 7. és 8. cikkében elismert 
jognak a védelmében.

Or. en

Indokolás

Jelenleg több ország is értesítésre kötelez az első beteg adatbázisba történő felvétele esetén, 
az ehhez kapcsolódó papírmunka azonban túlságosan körülményes az információ jellegéhez 
képest, amely egyszerűen közvetlenül is betáplálható az uniós adatbázisba. Egyúttal azt 
javasoljuk, hogy nemzetközi vizsgálatok esetében csupán a vizsgálatban részt vevő első, illetve 
utolsó betegről történjen jelentéstétel (nem országok szerint). A felvételi folyamat végén a 
megbízónak is lehetővé kell tenni, hogy megjelölje azon országokat, amelyek végül nem 
toboroztak betegeket.

Módosítás 168
Corinne Lepage
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Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az adatbázisnak tartalmaznia kell a 
klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos összes 
releváns információt. Az adatbázis nem 
tartalmazhat vizsgálati alanyokra 
vonatkozó személyes adatokat. Az 
adatbázisban szereplő információknak 
nyilvánosaknak kell lenniük, kivéve, ha 
különleges okok indokolják, hogy 
valamely információt ne tegyenek közzé a 
magánszemélyek magánélethez fűződő 
jogának és a személyes adatok védelméhez 
fűződő, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 7. és 8. cikkében elismert 
jognak a védelmében.

(52) Az adatbázisnak tartalmaznia kell a 
klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos összes 
releváns információt, és nyilvánosan 
hozzáférhetőnek kell lennie. Az adatbázis 
nem tartalmazhat vizsgálati alanyokra 
vonatkozó személyes adatokat. Az 
adatbázisban szereplő információknak 
nyilvánosaknak kell lenniük, kivéve, ha 
különleges okok indokolják, hogy 
valamely információt ne tegyenek közzé a 
magánszemélyek magánélethez fűződő 
jogának és a személyes adatok védelméhez 
fűződő, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 7. és 8. cikkében elismert 
jognak a védelmében.

Or. en

Módosítás 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
52 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52a) A bizalmas üzleti információt 
azonosítani és védeni kell annak 
elkerülése érdekében, hogy a beteg 
érdekei sérüljenek és/vagy a megbízók 
versenyhelyzete kárt szenvedjen.

Or. en

Indokolás

Az információk nyilvános közzététele során óvni kell a védett személyes adatokat és a 
bizalmas üzleti információkat annak érdekében, hogy elkerülhetővé váljon a klinikai 
vizsgálatban részt vevő betegek megbélyegzése, valamint a tisztességtelen verseny ösztönzése, 
amely veszélyeztetné az európai orvosi kutatás versenyképességét.
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Módosítás 170
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
52 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52b) A klinikai vizsgálatok eredményei, 
valamint a klinikai vizsgálatokra 
vonatkozó adatok lényeges és értékes 
információforrásnak minősülnek egy 
gyógyszerrel vagy hatóanyaggal 
kapcsolatos biogyógyászati vagy 
népegészségügyi kutatás folytatásához, és 
azokat elérhetővé kell tenni annak 
érdekében, hogy támogassák és 
elősegítsék egy gyógyszert, valamint 
annak klinikai, farmakológiai vagy egyéb 
farmakodinamikai hatásait, illetve relatív 
hatásosságát és hatékonyságát vizsgáló 
független kutatás elindítását. Egy 
gyógyszer engedélyezési státuszát azonban 
kellőképpen figyelembe kell venni a 
klinikai vizsgálatból származó adatok 
közzétételét megelőzően, annak elkerülése 
érdekében, hogy megzavarják a 
forgalomba hozatali engedélyezés 
folyamatát vagy az uniós piacon fennálló 
versenyt, mindeközben növelve az 
Unióban megvalósuló klinikai kutatások 
vonzerejét és hosszú távú életképességét.

Or. en

Módosítás 171
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
52 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52c) A gyógyszerekre vonatkozó, klinikai 
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vizsgálatokból származó adatokhoz való 
hozzáférés, valamint azok közzététele és 
feldolgozása – miután a forgalomba 
hozatali engedély iránti kérelemre 
vonatkozó döntéshozatali folyamat 
lezárult – nem sértheti a személyes adatok 
védelmének elvét, és annak egyedi 
iránymutatásokhoz kell igazodnia annak 
érdekében, hogy meghatározhassák és 
garantálhassák a helyes elemzési 
gyakorlatot, a klinikai vizsgálatok 
adatszolgáltatási formátumát, a működési 
szabályokat és egyéb jogi szempontokat. 
Az ilyen iránymutatásoknak az 
átláthatóság és a nyilvános tájékoztatás 
optimális szintjét kell előmozdítaniuk, 
mindeközben biztosítva a megbízható 
tudományos kutatás megvalósítását, és 
elkerülve a részrehajlást vagy az 
információkkal való visszaélést.

Or. en

Módosítás 172
Georgios Koumoutsakos

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az e rendeletben előírt tevékenységek 
elvégzése érdekében a tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy díjakat 
állapítsanak meg. A tagállamok 
ugyanakkor nem írhatnak elő különböző 
testületeknek történő, többszörös 
díjfizetést olyan esetekre, ahol a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet 
egy adott tagállamban különböző 
testületek bírálják el.

(55) Az e rendeletben előírt tevékenységek 
elvégzése érdekében a tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy az egyes 
tagállamok gyakorlatával összhangban 
álló díjakat állapítsanak meg.

Or. el
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Módosítás 173
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59a) A dokumentumokhoz való 
hozzáférés jogát az Európai Unió Alapjogi 
Chartája is elismeri. Mindenekelőtt a 42. 
cikk rögzíti az Unió intézményeinek, 
szerveinek és hivatalainak 
dokumentumaihoz való hozzáférés jogát, 
függetlenül azok megjelenési formájától. 
E szabályokat fenn kell tartani.

Or. en

Módosítás 174
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A gyógyszeres kezelések költségeire 
és visszatérítésére vonatkozó nemzeti 
rendszerek sérelme nélkül a vizsgálati 
alanyoknak nem kell fizetniük a vizsgálati 
készítményekért.

(60) A gyógyszeres kezelések költségeire 
és visszatérítésére vonatkozó nemzeti 
rendszerek sérelme nélkül a vizsgálati 
alanyoknak nem kell fizetniük a vizsgálati 
készítményekért. Az alacsony kockázatú és 
a közepes kockázatú vizsgálatok esetében 
(amikor a kezelési program az ellátási 
normának felel meg), és amikor nem a 
bejegyeztetés a vizsgáló által 
kezdeményezett vizsgálat elsődleges 
célkitűzése, a vizsgálati készítmény 
költségét a nemzeti egészségügyi ellátási 
rendszernek kell viselnie.

Or. en

Indokolás

Meg kell könnyíteni azon vizsgálatok elvégzését, amelyek az engedélyezett termékek 
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összehasonlítására irányulnak engedélyezett indikációjukon belül, vagy olyan kezelések 
esetében, amelyek megfelelnek az ellátási normának. Mivel a kezelést egyébként is felírnák, ez 
nem befolyásolja az egészségügyi ellátási rendszerek költségvetését.

Módosítás 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
62 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62a) Az „Integrált iparpolitika a 
globalizáció korában – a versenyképesség 
és fenntarthatóság középpontba állítása”
című bizottsági közlemény szerint a 
jogszabályok módszeres értékelésének az 
intelligens szabályozás szerves részévé kell 
válnia. Annak biztosítása érdekében, hogy 
e rendelet a klinikai vizsgálatok 
megszervezése és lebonyolítása terén 
lépést tartson a tudományos, technológiai 
és orvosi fejlődéssel, valamint más 
jogszabályi rendelkezéseket is szem előtt 
tartson, a Bizottságnak rendszeresen 
jelentést kell készítenie a rendelet 
működéséről és az azzal kapcsolatos 
tapasztalatokról, és ismertetnie kell 
következtetéseit a Parlamenttel és a 
Tanáccsal.

Or. en

Indokolás

A technológia és az orvosi ismeretek terén elért haladás nyomán a klinikai vizsgálatok is 
rohamosan fejlődnek. Egy felülvizsgálati záradék biztosítja, hogy a rendelet gyorsan 
reagáljon a szükséges változásokra.

Módosítás 176
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
64 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64a) Az „Integrált iparpolitika a 
globalizáció korában – a versenyképesség 
és fenntarthatóság középpontba állítása”
című bizottsági közlemény szerint a 
jogszabályok módszeres értékelésének az 
intelligens szabályozás szerves részévé kell 
válnia. Annak biztosítása érdekében, hogy 
e rendelet a klinikai vizsgálatok 
megszervezése és lebonyolítása terén 
lépést tartson a tudományos és 
technológiai fejlődéssel, valamint más 
jogszabályi rendelkezéseket is szem előtt 
tartson, a Bizottságnak rendszeresen 
jelentést kell készítenie a rendelet 
működéséről és az azzal kapcsolatos 
tapasztalatokról, és ismertetnie kell erre 
vonatkozó következtetéseit.

Or. en

Indokolás

Elő kell írni a rendelet rendszeres felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy a 
rendelet mindenkor „a célnak megfelelő” maradjon, és képes legyen a tudományos és 
technológiai fejlődés támogatására.

Módosítás 177
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) E rendelet összhangban van a klinikai 
vizsgálatokra vonatkozó fontosabb 
nemzetközi iránymutatásokkal, mint 
például az Orvosok Világszövetsége 
Helsinki Nyilatkozatának legújabb (2008. 
évi) verziója, valamint a helyes klinikai 
gyakorlattal, amelynek eredete a Helsinki 
Nyilatkozatra vezethető vissza.

(63) E rendelet összhangban van az 
Európa Tanácsnak az emberi jogokról és 
a biogyógyászatról szóló 1997. évi 
egyezményével és annak a biogyógyászati 
kutatásról szóló 2005. évi kiegészítő 
jegyzőkönyvével, valamint a gyermek 
jogairól szóló 1989. évi ENSZ-
egyezménnyel. Egyúttal összhangban áll a 
klinikai vizsgálatokra vonatkozó fontosabb 
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nemzetközi iránymutatásokkal, mint 
például az Orvosok Világszövetsége 
Helsinki Nyilatkozatának legújabb (2008. 
évi) verziója, valamint az ICH-GCP helyes 
klinikai gyakorlattal, amelynek eredete a 
Helsinki Nyilatkozatra vezethető vissza. 
Figyelembe kell venni a WHO-CIOMS 
iránymutatásokat is.

Or. en

Indokolás

Az uniós rendeletnek összhangban kell állnia a nemzetközi szerződésekkel, így például az 
Európa Tanácsnak az emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló 1997. évi egyezményével 
és annak a biogyógyászati kutatásról szóló 2005. évi kiegészítő jegyzőkönyvével, valamint a 
gyermek jogairól szóló nemzetközi egyezménnyel, amelyeket számos uniós tagállam ratifikált.

Módosítás 178
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Mivel e rendelet célkitűzéseit, vagyis 
annak biztosítását, hogy a klinikai adatok 
uniószerte megbízhatók és megalapozottak 
legyenek a vizsgálati alanyok 
biztonságának és jogainak biztosítása 
mellett, a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és ezért azok –
az intézkedés léptéke miatt – uniós szinten 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket fogadhat el az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvnek megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban a rendelet nem lépi túl a 
szóban forgó célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket,

(66) Mivel e rendelet célkitűzéseit, vagyis 
annak biztosítását, hogy a klinikai adatok 
Unió-szerte megbízhatók és 
megalapozottak legyenek a vizsgálati 
alanyok biztonságának és jogainak, illetve 
jóllétének biztosítása mellett, a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani, és 
ezért azok – az intézkedés léptéke miatt –
uniós szinten jobban megvalósíthatók, az 
Unió intézkedéseket fogadhat el az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvnek megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban a rendelet nem lépi túl a 
szóban forgó célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket,

Or. en
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Indokolás

A javasolt rendelet 3. cikke, valamint az emberi alanyokat bevonó orvosi kutatás etikai 
elveiről szóló, az Orvosok Világszövetsége Helsinki Nyilatkozatának (Szöul, 2008) 6. cikke 
értelmében az egyének biztonságát, jogait és jóllétét kiemelt kérdésként kell kezelni.

Módosítás 179
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Mivel e rendelet célkitűzéseit, vagyis 
annak biztosítását, hogy a klinikai adatok 
uniószerte megbízhatók és megalapozottak 
legyenek a vizsgálati alanyok 
biztonságának és jogainak biztosítása 
mellett, a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és ezért azok –
az intézkedés léptéke miatt – uniós szinten 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket fogadhat el az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvnek megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban a rendelet nem lépi túl a 
szóban forgó célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket,

(66) Mivel e rendelet célkitűzéseit, vagyis 
annak biztosítását, hogy a klinikai adatok 
Unió-szerte megbízhatók és 
megalapozottak legyenek a vizsgálati 
alanyok biztonságának, jóllétének és 
jogainak biztosítása mellett, a tagállamok
nem tudják kielégítően megvalósítani, és 
ezért azok – az intézkedés léptéke miatt –
uniós szinten jobban megvalósíthatók, az 
Unió intézkedéseket fogadhat el az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvnek megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban a rendelet nem lépi túl a 
szóban forgó célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket,

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet 3. cikkével való összhang érdekében.

Módosítás 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
66 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66a) A rendeletet értékelik, és a 
rugalmasság biztosítása érdekében 
szükség esetén ötévente felülvizsgálják. A 
folyamatos értékelési folyamat 
elengedhetetlen ahhoz, hogy lehetővé 
tegyék az új innovációkat a jövőben is 
folyamatosan fejlődő orvostudomány 
keretei között. A jelenlegi irányelv által 
okozott adminisztratív terhet a tudományt 
és a betegek legjobb ellátását korlátozó 
tényezőnek tekintik. A rendelet által 
okozott bürokratikus terhet ezért 
rendszeresen nyomon kell követni, az 
értékelési folyamat során pedig biztosítani 
kell a rendeletnek mint a klinikai 
vizsgálatot támogató jogszabálynak a 
működőképességét. Külön figyelmet kell 
fordítani a tudományos kutatás helyzetére 
és arra, hogy az adminisztratív teher ne 
vonja el az erőforrásokat a tudományos 
kutatás innovációjától, a rendeletben 
megkövetelt feladatok pedig ne legyenek 
negatív hatással a kutatói karrier 
vonzerejére. Elemezni kell az 
információkhoz való nyilvános hozzáférés 
jelentőségét is Európa mint kutatási 
környezet vonzereje, valamint az egyéni
adatvédelem, a szellemi tulajdon, a 
szerződéses jogok, a szabadalmi jog és az 
immateriális jogok közötti egyensúly 
tekintetében. Az értékelési folyamat során 
értékelni kell a rendelet arra gyakorolt 
hatását is, hogy a klinikai vizsgálatok 
helyett folyik-e a korábbinál több kísérleti 
kezelés, amelynek nemkívánatos hatása 
lenne a betegek biztonságára és a kísérleti 
eredmények megbízhatóságára.

Or. fi


