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Módosítás 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A beleegyező nyilatkozatot írásban, 
dátummal és aláírással ellátva, és 
önkéntesen teszi a vizsgálati alany vagy 
jogi képviselője, miután megfelelően
tájékoztatták a klinikai vizsgálat jellegéről, 
jelentőségéről, kihatásairól és 
kockázatairól. Mindezt megfelelően 
dokumentálják. Kivételes esetekben, 
amennyiben a vizsgálati alany nem képes 
írni, szóbeli beleegyezés is adható legalább 
egy pártatlan tanú jelenlétében. A 
vizsgálati alany vagy jogi képviselője 
másolatot kap a beleegyező nyilatkozatról.

(1) A beleegyező nyilatkozatot írásban, 
dátummal és aláírással ellátva, és 
önkéntesen teszi a vizsgálati alany vagy 
jogi képviselője, miután átfogóan
tájékoztatták a klinikai vizsgálat jellegéről, 
időtartamáról, jelentőségéről, kihatásairól 
és kockázatairól, többek között arról is, 
hogy a klinikai vizsgálatot meg kell-e 
szakítani, az esetleges kezelési 
alternatívákról, valamint a nemzeti 
jogszabályokban előírt bármely más 
információkról. A tájékoztatást szóban is 
biztosítani kell, hogy a vizsgálati alany 
kérdéseket tehessen fel, továbbá olyan 
átfogó tájékoztatást kell részére biztosítani 
írásban, amelyet megtarthat. A vizsgálati 
alany számára megfelelő időt kell 
biztosítani ahhoz, hogy döntését 
mérlegelhesse. A nyújtott tájékoztatást és 
a beleegyező nyilatkozatot megfelelően 
dokumentálják. Kivételes esetekben, 
amennyiben a vizsgálati alany nem képes 
írni, szóbeli beleegyezés is adható legalább 
egy pártatlan, a vizsgálati alany számára 
megbízható tanú jelenlétében. A vizsgálati 
alany vagy jogi képviselője másolatot kap 
a beleegyező nyilatkozatról.

A következő információkat módszeresen 
fel kell tüntetni a beleegyező 
nyilatkozatként szolgáló dokumentumon:
a) az uniós portálon alkalmazott klinikai 
regisztrációs szám, és
b) az arra irányuló nyilatkozat, hogy az 
eredményeket a vizsgálat befejezésétől 
számított egy éven belül az uniós portálon 
hozzáférhetővé teszik, a hozzávetőleges 
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időpont feltüntetése mellett.

Or. en

Indokolás

A vizsgálati alanyok részére nyújtott tájékoztatásnak meg kell felelnie az egyes alanyok 
tájékoztatási igényeinek. Az európai polgárok körében az egyenlő jogok biztosítása érdekében 
a 2001/20EK irányelvben előírt minimális információk beleegyező nyilatkozatba való ismételt 
bevezetését fenn kell tartani. A „pártatlan tanú” személyazonosságát meg kell határozni, és a 
tanúnak a beleegyező nyilatkozatot a vizsgálati alany javára kell aláírnia.

Módosítás 462
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A beleegyező nyilatkozatot írásban,
dátummal és aláírással ellátva, és 
önkéntesen teszi a vizsgálati alany vagy 
jogi képviselője, miután megfelelően 
tájékoztatták a klinikai vizsgálat
jellegéről, jelentőségéről, kihatásairól és 
kockázatairól. Mindezt megfelelően 
dokumentálják. Kivételes esetekben, 
amennyiben a vizsgálati alany nem képes 
írni, szóbeli beleegyezés is adható 
legalább egy pártatlan tanú jelenlétében. 
A vizsgálati alany vagy jogi képviselője 
másolatot kap a beleegyező nyilatkozatról.

(1) A vizsgálati alany és/vagy jogi 
képviselője számára a beleegyező
nyilatkozat megszerzése érdekében tömör,
egyértelmű, releváns, és nem szakmabeli 
számára is érthető írásbeli tájékoztatást 
biztosítanak. Ez a tájékoztatás mind 
orvosi, mind pedig jogi információkat 
tartalmaz. Ismerteti továbbá a vizsgálati 
alany arra vonatkozó jogát, hogy 
beleegyező nyilatkozatát visszavonhatja. 
Egyértelmű és kimerítő tájékoztatással 
szolgál a jogorvoslatra, valamint – a
vizsgálat során bekövetkezett sérülések 
esetén – a kártalanítási rendszerhez való 
hozzáférés feltételeire vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A rendelet nem zárhatja ki az Európai Bizottságnak a gyermekgyógyászati klinikai vizsgálatok 
esetében a legfrissebb és leginkább releváns rendelkezésnek minősülő etikai ajánlásait. A 
gyermek beleegyezését figyelembe kell venni, ahogyan azt az Európai Bizottság által 2008-
ban kiadott, fent említett etikai ajánlások megállapították. Ez felváltotta a 2001/20/EK 
irányelvben szereplő, „a gyermek feltételezett akaratára” való hivatkozást. A sérülést 
elszenvedett résztvevők komoly kihívásokkal – köztük számos korlátozással és feltétellel –
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szembesülnek a kártérítés terén a különféle nemzeti szabályozások nyomán.

Módosítás 463
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A beleegyező nyilatkozatot írásban, 
dátummal és aláírással ellátva, és 
önkéntesen teszi a vizsgálati alany vagy 
jogi képviselője, miután megfelelően
tájékoztatták a klinikai vizsgálat jellegéről, 
jelentőségéről, kihatásairól és 
kockázatairól. Mindezt megfelelően 
dokumentálják. Kivételes esetekben, 
amennyiben a vizsgálati alany nem képes 
írni, szóbeli beleegyezés is adható legalább 
egy pártatlan tanú jelenlétében. A 
vizsgálati alany vagy jogi képviselője 
másolatot kap a beleegyező nyilatkozatról.

(1) A beleegyező nyilatkozatot írásban, 
dátummal és aláírással ellátva, és 
önkéntesen teszi a vizsgálati alany vagy 
jogi képviselője, miután átfogóan és 
érthetően tájékoztatták a klinikai vizsgálat 
jellegéről, jelentőségéről, kihatásairól és 
kockázatairól, továbbá miután a megfelelő 
tájékoztatást írásban is megkapta. Mindezt 
megfelelően dokumentálják. Kivételes 
esetekben, amennyiben a vizsgálati alany 
nem képes írni, szóbeli beleegyezés is 
adható legalább egy pártatlan tanú 
jelenlétében. A vizsgálati alany vagy jogi 
képviselője másolatot kap a beleegyező 
nyilatkozatról.

Or. en

Módosítás 464
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A beleegyező nyilatkozatot írásban, 
dátummal és aláírással ellátva, és 
önkéntesen teszi a vizsgálati alany vagy 
jogi képviselője, miután megfelelően 
tájékoztatták a klinikai vizsgálat jellegéről, 

(1) A beleegyező nyilatkozatot írásban, 
dátummal és aláírással ellátva, és 
önkéntesen teszi a vizsgálati alany vagy 
jogi képviselője, miután megfelelően 
tájékoztatták a klinikai vizsgálat jellegéről, 
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jelentőségéről, kihatásairól és 
kockázatairól. Mindezt megfelelően 
dokumentálják. Kivételes esetekben, 
amennyiben a vizsgálati alany nem képes 
írni, szóbeli beleegyezés is adható legalább 
egy pártatlan tanú jelenlétében. A 
vizsgálati alany vagy jogi képviselője 
másolatot kap a beleegyező nyilatkozatról.

jelentőségéről, kihatásairól és 
kockázatairól. Mindezt megfelelően 
dokumentálják. Kivételes esetekben, 
amennyiben a vizsgálati alany nem képes 
írni, szóbeli beleegyezés is adható legalább 
egy pártatlan tanú jelenlétében, e pártatlan 
tanú személyazonosságát pedig rögzítik. A 
vizsgálati alany vagy jogi képviselője 
másolatot kap a beleegyező nyilatkozatról.

Or. en

Indokolás

A pártatlan tanú személyazonosságát meg kell határozni, és a tanúnak a beleegyező 
nyilatkozatot a vizsgálati alany javára kell aláírnia.

Módosítás 465
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A beleegyező nyilatkozatot írásban, 
dátummal és aláírással ellátva, és 
önkéntesen teszi a vizsgálati alany vagy 
jogi képviselője, miután megfelelően 
tájékoztatták a klinikai vizsgálat jellegéről, 
jelentőségéről, kihatásairól és 
kockázatairól. Mindezt megfelelően 
dokumentálják. Kivételes esetekben, 
amennyiben a vizsgálati alany nem képes 
írni, szóbeli beleegyezés is adható legalább 
egy pártatlan tanú jelenlétében. A 
vizsgálati alany vagy jogi képviselője 
másolatot kap a beleegyező nyilatkozatról.

(1) A beleegyező nyilatkozatot írásban, 
dátummal és aláírással ellátva, és 
önkéntesen teszi a vizsgálati alany vagy 
jogi képviselője, miután megfelelően 
tájékoztatták a klinikai vizsgálat jellegéről, 
jelentőségéről, kihatásairól és 
kockázatairól. Mindezt megfelelően 
dokumentálják. Kivételes esetekben, 
amennyiben a vizsgálati alany nem képes 
írni, szóbeli beleegyezés is adható legalább 
egy, a vizsgálótól független, pártatlan tanú 
jelenlétében. A vizsgálati alany vagy jogi 
képviselője másolatot kap a beleegyező 
nyilatkozatról.

Or. fr

Módosítás 466
Philippe Juvin
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 28. cikk sérelme nélkül abban az 
esetben, ha egy klinikai vizsgálat 
minimális kockázattal jár, a 
tájékoztatáson alapuló beleegyező 
nyilatkozat szóban is megadható, feltéve,
ha azt az érintett tagállam 
jogszabályainak megfelelően kellően 
dokumentálják.

Or. fr

Indokolás

A rendelettervezet a tájékoztatás és a beleegyező nyilatkozat begyűjtésének módozatait nem 
igazítja hozzá a kutatással járó plusz kockázathoz és teherhez. E kérdés „alapvetően nemzeti 
jellege” miatt feltétlenül lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a minimális 
kockázattal járó klinikai vizsgálatok esetében enyhíthessék a beleegyező nyilatkozat 
begyűjtésének szabályait, feltéve, hogy az alany beleegyező nyilatkozatát kellően 
dokumentálják.

Módosítás 467
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vizsgálati alany és/vagy jogi 
képviselője számára a beleegyező 
nyilatkozat megszerzése érdekében tömör, 
egyértelmű, releváns, és nem szakmabeli 
számára is érthető írásbeli tájékoztatást 
biztosítanak. A tájékoztatás orvosi és jogi 
információkat is tartalmaz; ismerteti 
továbbá a vizsgálati alany arra vonatkozó 
jogát, hogy beleegyező nyilatkozatát 
visszavonhatja.

(2) A vizsgálati alany és/vagy jogi 
képviselője számára a beleegyező 
nyilatkozat megszerzése előtt írásbeli 
tájékoztatást biztosítanak. Az írásbeli 
tájékoztatás tömör, egyértelmű, releváns, 
és nem szakmabeli számára is érthető. A 
tájékoztatás orvosi és jogi információkat is 
tartalmaz; ismerteti továbbá a vizsgálati 
alany arra vonatkozó jogát, hogy 
beleegyező nyilatkozatát a klinikai 
vizsgálat során bármikor visszavonhatja.
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Or. en

Indokolás

Az írásbeli tájékoztatást a vizsgálati alanynak és/vagy jogi képviselőjének a beleegyező 
nyilatkozat megadására irányuló döntését megelőzően kell biztosítani. A beleegyező 
nyilatkozat visszavonásához való jognak – a 28. cikk (3) bekezdésében megállapítottaknak 
megfelelően – mindenkor fenn kell állnia.

Módosítás 468
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vizsgálati alany és/vagy jogi 
képviselője számára a beleegyező 
nyilatkozat megszerzése érdekében tömör, 
egyértelmű, releváns, és nem szakmabeli 
számára is érthető írásbeli tájékoztatást 
biztosítanak. A tájékoztatás orvosi és jogi 
információkat is tartalmaz; ismerteti 
továbbá a vizsgálati alany arra vonatkozó 
jogát, hogy beleegyező nyilatkozatát 
visszavonhatja.

(2) A vizsgálati alany és/vagy jogi 
képviselője számára a beleegyező 
nyilatkozat megszerzése érdekében az 
alany és/vagy képviselője anyanyelvén 
megfogalmazott, tömör, egyértelmű, 
releváns, és nem szakmabeli számára is 
érthető írásbeli tájékoztatást biztosítanak. 
A tájékoztatás orvosi és jogi információkat 
is tartalmaz, valamint indokolt esetben 
kitér a vitás etikai kérdésekre; ismerteti 
továbbá a vizsgálati alany arra vonatkozó 
jogát, hogy beleegyező nyilatkozatát 
visszavonhatja.

Or. pt

Módosítás 469
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A vizsgálati alany beleegyező 
nyilatkozatának megszerzésekor arról is 
tájékoztatni kell a vizsgálati alanyt, hogy 
az Európai Unió adatbázisában 
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közzéteszik a klinikai vizsgálat 
eredményeiről szóló, a 34. cikk (3) 
bekezdésének 2a. albekezdésében említett
összefoglalót.

Or. fr

Módosítás 470
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vizsgálati alany számára biztosítani 
kell egy kapcsolattartó pontot, ahol
további tájékoztatást szerezhet.

(3) A vizsgálati alany számára biztosítani 
kell a lehetőséget és a szükséges 
feltételeket ahhoz, hogy további 
tájékoztatást szerezzen.

Or. pt

Módosítás 471
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vizsgálati alany számára biztosítani 
kell egy kapcsolattartó pontot, ahol 
további tájékoztatást szerezhet.

(3) A vizsgálati alany számára a klinikai 
vizsgálat lezárultával biztosítani kell a 
részvételével folytatott klinikai vizsgálat 
eredményeire vonatkozó tájékoztatást, 
kivéve, ha a vizsgálati alany részvétele 
során bármikor úgy nyilatkozik, hogy nem 
kíván erre vonatkozó tájékoztatást kapni. 
Amennyiben a vizsgálati alannyal nem 
lehet kapcsolatba lépni, elegendőnek 
minősül az eredmények megfelelő 
adatbázisokon vagy publikációkon 
keresztül történő nyilvánosságra hozatala. 

Or. en
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Indokolás

Előfordulhat, hogy bizonyos betegek nem kívánják megismerni a vizsgálat eredményeit, ezt 
pedig tiszteletben kell tartani. Ezen túlmenően nem mindig lehet tájékoztatni a betegeket az 
eredményekről, mivel azok esetleg csak akkor válnak elérhetővé, amikor valamely konkrét 
beteget már nem kísérnek figyelemmel. Ráadásul nincs garancia arra, hogy a beteg 
ugyanabban az országban vagy ugyanazon a kontinensen él, ahol a vizsgálat során 
tartózkodott. Ilyen esetekben a vizsgálati eredmények közzétételének elegendőnek kell lennie.

Módosítás 472
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A vizsgálati alany részére – erre 
irányuló kérése esetén – tájékoztatással 
szolgálnak a részvételével folytatott 
klinikai vizsgálat eredményeiről, amint az 
eredmények rendelkezésre állnak.

Or. en

Módosítás 473
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azon klinikai vizsgálatok esetében, 
amelyek módszertani követelményei nem 
összeegyeztethetők a beleegyező 
nyilatkozat megszerzésével, a vizsgálati 
terv úgy rendelkezhet, hogy a beleegyező 
nyilatkozat megszerzésére nem kell 
törekedni, és hogy a tájékoztatás akkor 
kollektív, ha a klinikai vizsgálat 
valamennyi alábbi feltételnek megfelel:
a) a vizsgálati készítményeket 
engedélyezték;



AM\928647HU.doc 11/80 PE506.161v01-00

HU

b) a vizsgálati készítményeket a vizsgálati 
terv szerint a forgalomba hozatali 
engedélyben foglalt feltételeknek 
megfelelően használják, vagy 
használatukat közzétett adatokkal és/vagy 
a standard kezelésre vonatkozó, 
tudományos testületektől vagy hivatalos 
szervektől származó ajánlásokkal 
támasztják alá;
c) a további diagnosztikai vagy 
figyelemmel kísérési eljárások csak 
minimális további kockázatot vagy terhet 
jelentenek;
d) a vizsgálati terv etikai szempontból 
kedvező véleményben részesült;
e) az adott személy a tájékoztatást 
követően nem ellenezte a klinikai 
vizsgálatot;
f) a kutatás közegészségügyi célt szolgál.

Or. fr

Indokolás

A klaszterekben végrehajtott klinikai vizsgálatokat sajátos módszertani követelmények 
szabályozzák, amelyek nem összeegyeztethetők az egyéni tájékoztatással és a beleegyező 
nyilatkozat megszerzésével. Ezek a vizsgálatok azonban közegészségügyi szempontból 
nélkülözhetetlenek (például a multirezisztens kórokozók által okozott nozokomiális fertőzések 
elleni küzdelem a klaszter-randomizált kórházakban végrehajtott szelektív emésztőrendszeri 
dekontamináció révén).

Módosítás 474
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jogi képviselő beleegyező 
nyilatkozatát adja, amely a vizsgálati alany 

a) a jogi képviselő beleegyező 
nyilatkozatát adja, a nyilatkozat a 
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feltételezett akaratát tartalmazza; vizsgálati alany feltételezett akaratát 
tartalmazza, és az a vizsgálati alany 
sérelme nélkül bármikor visszavonható;

Or. en

Indokolás

A cselekvőképességet korlátozó, illetve cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett
vizsgálati alanyok védelmi szintje semmilyen körülmények között nem csökkenthető. Ezért 
ragaszkodnunk kell a 2001/20/EK irányelvben alkalmazott megfogalmazáshoz.

Módosítás 475
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vizsgálati alanyt helyzetéhez 
mérten érthető módon és megfelelően 
tájékoztatták a vizsgálatról, a 
kockázatokról és a kedvező hatásokról;

b) a vizsgáló vagy képviselője a 
cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vizsgálati alanyt helyzetéhez 
mérten érthető módon és megfelelően 
tájékoztatta a vizsgálatról, a kockázatokról 
és a kedvező hatásokról, az érintett 
tagállam jogszabályainak megfelelően;

Or. fr

Indokolás

Emlékeztetni kell arra, hogy a gyakorlatban a vizsgáló egy őt képviselő orvost bízhat meg a 
kutatásban részt vevő személy vagy annak jogi képviselője tájékoztatásával és belegyező 
nyilatkozatának begyűjtésével. Ez például Franciaországban törvényileg engedélyezett.

Módosítás 476
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgáló figyelembe veszi, hogy a 
véleményalkotásra és helyzetértékelésére 
képes, cselekvőképességet korlátozó, 
illetve cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett vizsgálati alany 
kifejezetten elutasítja a klinikai 
vizsgálatban való részvételt vagy a 
vizsgálattól bármikor el kíván állni;

c) a vizsgáló nyomon követi, hogy a 
véleményalkotásra és helyzetértékelésére 
képes, cselekvőképességet korlátozó, 
illetve cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett vizsgálati alany 
kifejezetten elutasítja-e a klinikai 
vizsgálatban való részvételt vagy a 
vizsgálattól bármikor el kíván-e állni;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás azt hivatott biztosítani, hogy a vizsgáló nyomon kövesse a 
cselekvőképességet korlátozó, illetve cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett
vizsgálati alany általi elutasítást. Ettől eltérő esetben sérülnének e vizsgálati alanyoknak az 
EU-Szerződés 6. cikkének (1) bekezdésével és (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett, az 
Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikke szerinti és az Alapjogi Charta 3. cikkének (1) 
bekezdésével összefüggésben értelmezett 1. cikke szerinti alapvető jogai.

Módosítás 477
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgáló figyelembe veszi, hogy a 
véleményalkotásra és helyzetértékelésére 
képes, cselekvőképességet korlátozó, 
illetve cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett vizsgálati alany 
kifejezetten elutasítja a klinikai 
vizsgálatban való részvételt vagy a 
vizsgálattól bármikor el kíván állni;

c) a vizsgáló figyelembe veszi, hogy a 
véleményalkotásra és helyzetértékelésére 
képes, cselekvőképességet korlátozó, 
illetve cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett vizsgálati alany –
indokolás nélkül – kifejezetten elutasítja a 
klinikai vizsgálatban való részvételt vagy a 
vizsgálattól bármikor el kíván állni, ami a 
részt vevő vizsgálati alanyra vagy jogi 
képviselőjére nem ró felelősséget, és rájuk 
nézve semmiféle hátránnyal nem jár;

Or. es
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Módosítás 478
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgáló figyelembe veszi, hogy a 
véleményalkotásra és helyzetértékelésére 
képes, cselekvőképességet korlátozó, 
illetve cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett vizsgálati alany 
kifejezetten elutasítja a klinikai 
vizsgálatban való részvételt vagy a 
vizsgálattól bármikor el kíván állni;

c) a vizsgáló megfelelően figyelembe 
veszi, hogy a véleményalkotásra és 
helyzetértékelésére képes, 
cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vizsgálati alany kifejezetten 
elutasítja a klinikai vizsgálatban való 
részvételt vagy a vizsgálattól bármikor el 
kíván állni;

Or. en

Módosítás 479
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a szóban forgó kutatás közvetlenül 
összefügg egy olyan életveszélyes vagy 
nagyfokú gyengeséget előidéző, orvosi 
kezelésre szoruló állapottal, amelyben a 
vizsgálati alany szenved;

f) a szóban forgó kutatás közvetlenül 
összefügg egy olyan klinikai állapottal, 
amelyben az érintett személy szenved;

Or. fr

Indokolás

A 30. cikk azokra a betegre vonatkozik, akik a kognitív funkcióikat károsító betegségek 
következtében nem képesek beleegyező nyilatkozatot adni. Ez a körülmény különbözik a 32. 
cikkben tárgyalt sürgősségi helyzetektől, amelyekről itt nem kell említést tenni. A „débilitant”
(„nagyfokú gyengeséget előidéző”) jelző Franciaországban jelenleg kevéssé használatos. 
Elegendő arra a klinikai állapotra utalni, „amelyben az érintett személy szenved” és amely e 
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személy beleegyezésre való képtelenségét okozza.

Módosítás 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) okkal várható, hogy a klinikai 
vizsgálatban való részvétel a kedvezőtlen 
hatásokat meghaladó mértékű kedvező 
hatásokkal jár a cselekvőképességet 
korlátozó, illetve cselekvőképességet 
kizáró gondnokság alá helyezett vizsgálati 
alanyra nézve, vagy egyáltalán nem jelent
kockázatot.

h) okkal várható, hogy a klinikai 
vizsgálatban való részvétel a kedvezőtlen 
hatásokat meghaladó mértékű előnnyel jár 
a cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vizsgálati alanyra nézve, vagy 
csak minimális kockázatot jelent.

Or. fr

Indokolás

A rendeletjavaslat csak a (minimális vagy a minimálisnál nagyobb) kockázatokkal járó 
klinikai vizsgálatokra vonatkozik. Nem vonatkozik a beavatkozással nem járó kutatásokra, 
amelyek természetüknél fogva semmilyen kockázattal nem járnak.

Módosítás 481
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) az etikai bizottság – a kérdéses 
betegségre és az érintett betegcsoportra 
vonatkozó szakértelem birtokában, vagy 
miután szakvéleményt kapott a kérdéses 
betegséget illetően és az érintett 
betegcsoportban jelentkező klinikai, etikai 
és pszichoszociális kérdésekkel 
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kapcsolatban – jóváhagyta a vizsgálati 
tervet;

Or. en

Indokolás

A cselekvőképességet korlátozó, illetve cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett
vizsgálati alanyok védelmi szintje semmilyen körülmények között nem csökkenthető. Ezért 
ragaszkodnunk kell a 2001/20/EK irányelvben alkalmazott megfogalmazáshoz.

Módosítás 482
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) cselekvőképes vizsgálati alany nem áll 
rendelkezésre a klinikai vizsgálathoz.

Or. en

Indokolás

Az Orvosok Világszövetségének az emberi alanyokat bevonó orvosi kutatás etikai elveiről 
szóló Helsinki Nyilatkozata szerint a klinikai vizsgálatokat kizárólag cselekvőképes vizsgálati 
alanyokon szabad elvégezni. Csak akkor szabad klinikai vizsgálatokat a cselekvőképességet 
korlátozó, illetve cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett vizsgálati alanyokon 
végezni, ha cselekvőképes vizsgálati alanyok nem állnak rendelkezésre.

Módosítás 483
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mind a cselekvőképességet korlátozó, 
illetve cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett vizsgálati alany, 
mind pedig jogi képviselője bármikor, 
indokolás nélkül visszavonhatja 
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beleegyezését, anélkül, hogy az a részt 
vevő vizsgálati alanyra vagy jogi 
képviselőjére felelősséget róna, vagy rájuk 
nézve bármiféle hátránnyal járna.

Or. es

Módosítás 484
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jogi képviselő beleegyező 
nyilatkozatát adja, amely a kiskorú 
feltételezett akaratát tartalmazza;

a) a jogi képviselő vagy képviselők 
beleegyező nyilatkozatukat adják, amely a 
kiskorú feltételezett akaratát tartalmazza;

Or. fr

Módosítás 485
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jogi képviselő beleegyező 
nyilatkozatát adja, amely a kiskorú 
feltételezett akaratát tartalmazza;

a) a jogi képviselő írásbeli beleegyező 
nyilatkozatát adja;

Or. en

Indokolás

A rendelet nem zárhatja ki az Európai Bizottságnak a gyermekgyógyászati klinikai vizsgálatok 
esetében a legfrissebb és leginkább releváns rendelkezésnek minősülő etikai ajánlásait. A 
gyermek beleegyezését figyelembe kell venni, ahogyan azt az Európai Bizottság által 2008-
ban kiadott, fent említett etikai ajánlások is megállapították. Ez felváltotta a 2001/20/EK 
irányelvben szereplő, „a gyermek feltételezett akaratára” való hivatkozást.
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Módosítás 486
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 12. életévét betöltött kiskorú 
tájékoztatáson alapuló, kifejezett 
beleegyezését adja;

Or. es

Módosítás 487
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiskorúakkal való foglalkozásra 
kiképzett vagy ilyen tapasztalattal 
rendelkező munkatársak a kiskorú 
korának és érettségének megfelelően, 
érthető módon és megfelelően 
tájékoztatták a vizsgálatról, a 
kockázatokról és a kedvező hatásokról;

b) kiskorúakkal való foglalkozásra 
kiképzett vagy ilyen tapasztalattal 
rendelkező orvos (vagy a vizsgáló vagy a 
vizsgálati csoport egy tagja) a kiskorú 
korának és érettségének megfelelően, 
érthető módon és megfelelően tájékoztatta
a vizsgálatról, a kockázatokról és a 
kedvező hatásokról;

Or. en

Indokolás

Kizárólag az orvosok rendelkeznek a vizsgálati alanyoknak a klinikai vizsgálat kockázatairól 
és kellemetlenségeiről való átfogó tájékoztatásához szükséges tudományos ismeretekkel és 
tapasztalattal. Ennélfogva a beleegyező nyilatkozatra vonatkozó eljárást a klinikai vizsgálatot 
végző csoport orvosi képesítéssel rendelkező tagjának kell lefolytatnia.

Módosítás 488
Andrés Perelló Rodríguez
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgáló a kiskorú korának és 
érettségének megfelelően figyelembe 
veszi, hogy a véleményalkotásra és 
helyzetértékelésére képes kiskorú 
vizsgálati alany kifejezetten elutasítja a 
klinikai vizsgálatban való részvételt vagy a 
vizsgálattól bármikor el kíván állni;

c) a vizsgáló a kiskorú korának és 
érettségének megfelelően figyelembe 
veszi, hogy a véleményalkotásra és 
helyzetértékelésére képes kiskorú 
vizsgálati alany – indokolás nélkül –
kifejezetten elutasítja a klinikai 
vizsgálatban való részvételt vagy a 
vizsgálattól bármikor el kíván állni, ami az 
érintett kiskorúra vagy jogi képviselőjére 
nem ró felelősséget, és rájuk nézve 
semmiféle hátránnyal nem jár;

Or. es

Módosítás 489
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgáló a kiskorú korának és 
érettségének megfelelően figyelembe veszi, 
hogy a véleményalkotásra és 
helyzetértékelésére képes kiskorú 
vizsgálati alany kifejezetten elutasítja a 
klinikai vizsgálatban való részvételt vagy a 
vizsgálattól bármikor el kíván állni;

c) beszerezték a korának és érettségének 
megfelelően véleményalkotásra és az azon 
információ értékelésére képes kiskorú 
vizsgálati alany beleegyezését, hogy
elutasítja-e a klinikai vizsgálatban való 
részvételt vagy a vizsgálattól bármikor el 
kíván-e állni;

Or. en

Indokolás

A rendelet nem zárhatja ki az Európai Bizottságnak a gyermekgyógyászati klinikai vizsgálatok 
terén a legfrissebb és leginkább releváns rendelkezésnek minősülő etikai ajánlásait. A 
gyermek beleegyezését figyelembe kell venni, ahogyan azt az Európai Bizottság által 2008-
ban kiadott, fent említett etikai ajánlások is megállapították. Ez felváltotta a 2001/20/EK 
irányelvben szereplő, „a gyermek feltételezett akaratára” való hivatkozást.
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Módosítás 490
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgáló a kiskorú korának és 
érettségének megfelelően figyelembe 
veszi, hogy a véleményalkotásra és 
helyzetértékelésére képes kiskorú 
vizsgálati alany kifejezetten elutasítja a 
klinikai vizsgálatban való részvételt vagy a 
vizsgálattól bármikor el kíván állni;

c) a vizsgáló a kiskorú korának és 
érettségének megfelelően figyelembe 
veszi, hogy a gyermek kifejezetten 
elutasítja a klinikai vizsgálatban való 
részvételt vagy a vizsgálattól bármikor el 
kíván állni; a vizsgáló a gyermek jogainak 
védelme érdekében jár el;

Or. sl

Indokolás

Az Egyesült Nemzetek Szervezete gyermek jogairól szóló egyezményének 1. cikke a gyermeket 
olyan személyként határozza meg, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve, ha a reá 
alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.

Módosítás 491
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgáló a kiskorú korának és 
érettségének megfelelően figyelembe 
veszi, hogy a véleményalkotásra és 
helyzetértékelésére képes kiskorú 
vizsgálati alany kifejezetten elutasítja a 
klinikai vizsgálatban való részvételt vagy a 
vizsgálattól bármikor el kíván állni;

c) a vizsgáló figyelembe veszi, hogy a 
véleményalkotásra és helyzetértékelésére 
képes kiskorú vizsgálati alany kifejezetten 
elutasítja a klinikai vizsgálatban való 
részvételt vagy a vizsgálattól bármikor el 
kíván állni;

Or. en
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Indokolás

A kiskorúak védelmi szintje semmilyen körülmények között nem csökkenthető. Ezért 
ragaszkodnunk kell a 2001/20/EK irányelvben alkalmazott megfogalmazáshoz.

Módosítás 492
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szóban forgó kutatás nélkülözhetetlen 
a tájékoztatáson alapuló beleegyező 
nyilatkozat nyújtására képes személyeken 
végzett klinikai vizsgálatok vagy egyéb 
kutatási módszerek révén szerzett adatok 
hitelesítéséhez;

törölve

Or. fr

Módosítás 493
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a betegcsoportnak valamilyen közvetlen 
előnye származik a klinikai vizsgálatból.

h) a vizsgálatban érintett 
betegkategóriának valamilyen közvetlen 
előnye származhat a klinikai vizsgálatból.

Or. fr

Indokolás

A „kategória” kifejezés megfelelőbb.

Módosítás 494
Petru Constantin Luhan
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a betegcsoportnak valamilyen közvetlen 
előnye származik a klinikai vizsgálatból.

h) a klinikai vizsgálat célja a vizsgálati 
alany állapota vagy kapcsolódó problémái 
kezelésének javítása (pl. a jobb 
életminőség).

Or. en

Indokolás

Egyetlen klinikai vizsgálat sem garantálhat előnyöket. Sajnálatos módon kedvezőtlen 
eredménnyel is zárulhat az a klinikai vizsgálat, amely azt a feltevést vizsgálja, hogy az egyik 
megközelítés a másiknál előnyösebb lehet.

Módosítás 495
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a kártalanítási/biztosítási rendszer 
különös rendelkezéseket tartalmaz a 
gyermekek fejlődésére gyakorolt hosszú 
távú hatásokra vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 496
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – h b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) az Ügynökség vonatkozó tudományos 
útmutatásait betartják;

Or. en

Indokolás

A cselekvőképességet korlátozó, illetve cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett
vizsgálati alanyok védelmi szintje semmilyen körülmények között nem csökkenthető. Ezért 
ragaszkodnunk kell a 2001/20/EK irányelvben alkalmazott megfogalmazáshoz.

Módosítás 497
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – h c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hc) a vizsgálat nem ismétel meg más, 
azonos feltevésen alapuló vizsgálatokat, és 
életkornak megfelelő összetételeket 
alkalmaznak;

Or. en

Módosítás 498
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija 
Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – h d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hd) az etikai bizottság –
gyermekgyógyászati szakértelem 
birtokában, vagy miután szakvéleményt 
kapott a gyermekgyógyászat klinikai, 
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etikai és pszichoszociális problémáival 
kapcsolatban – jóváhagyta a vizsgálati 
tervet;

Or. en

Indokolás

A cselekvőképességet korlátozó, illetve cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett
vizsgálati alanyok védelmi szintje semmilyen körülmények között nem csökkenthető. Ezért 
ragaszkodnunk kell a 2001/20/EK irányelvben alkalmazott megfogalmazáshoz.

Módosítás 499
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – h e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

he) a placebókat korlátozottan 
alkalmazzák, és – adott esetben –
létrehoznak egy adatbiztonság-ellenőrző 
testületet (DSMB);

Or. en

Módosítás 500
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 31. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül abban az esetben, ha a klinikai 
vizsgálat minimális kockázattal jár és a 
szülői felügyeleti jog második 
jogosultjának beleegyező nyilatkozata 
nem adható meg a kutatás módszertani 
követelményeivel összeegyeztethető 
határidőn belül, és feltéve, hogy az etikai 
vélemény kedvező, a kiskorút érintő 



AM\928647HU.doc 25/80 PE506.161v01-00

HU

klinikai vizsgálat megkezdhető a szülői 
felügyeleti joggal rendelkező, 
egyedüliként jelen lévő személy 
beleegyezésével.

Or. fr

Indokolás

A rendelettervezet a tájékoztatás és a beleegyező nyilatkozat begyűjtésének módozatait nem 
igazítja hozzá a kutatással járó plusz kockázathoz és teherhez. Kívánatos, hogy a kiskorúakra 
nézve minimális kockázattal járó klinikai vizsgálat esetében a tagállamok – amennyiben az 
etikai vélemény kedvező – megkönnyíthessék a beleegyező nyilatkozat begyűjtésének 
módozatait, ha a kutatás megkezdéséhez rendelkezésre álló határidő rövidsége miatt a szülői 
felügyeleti jog második jogosultjának megérkezésére nem lehetséges várni.

Módosítás 501
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kiskorú részt vesz a beleegyezési 
nyilatkozatra vonatkozó eljárásban, a 
korának és érettségének megfelelően.

(2) A kiskorú részt vesz a beleegyezési 
nyilatkozatra vonatkozó eljárásban, a 
korának és érettségének megfelelően. A 12. 
életévét betöltött kiskorúnak egyúttal 
tájékoztatáson alapuló, kifejezett 
beleegyezését kell adnia a vizsgálatban 
való részvételhez.

Or. es

Módosítás 502
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a kiskorú a klinikai vizsgálat 
során az érintett tagállam jogszabályai 
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szerint nagykorúvá vált, meg kell szerezni 
a klinikai vizsgálat folytatására vonatkozó 
beleegyező nyilatkozatát.

Or. fr

Módosítás 503
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mind a kiskorú, mind pedig jogi 
képviselője bármikor visszavonhatja a 
beleegyezést, anélkül, hogy azt meg 
kellene indokolnia, illetve anélkül, hogy
az a kiskorúra vagy jogi képviselőjére 
felelősséget róna, és rájuk nézve bármiféle 
hátránnyal járna.

Or. es

Módosítás 504
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. cikk
Más veszélyeztetett népességcsoportokba 

tartozó vizsgálati alanyokon végzett 
klinikai vizsgálatok

(1) Klinikai vizsgálat csak akkor 
végezhető el más veszélyeztetett 
népességcsoportba tartozó vizsgálati 
alanyokon, ha a 28. cikkben megállapított 
feltételek mellett az alábbi feltételek is 
teljesülnek:
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a) e csoporttal folytatott munka terén 
képzett vagy tapasztalt szakemberek a 
vizsgálatra, valamint annak kockázataira 
és előnyeire vonatkozó minden lényeges
információt megadtak az érintett
vizsgálati alanynak;
b) a vizsgáló figyelembe veszi, hogy az
érintett vizsgálati alany kifejezetten 
elutasítja a klinikai vizsgálatban való 
részvételt vagy a vizsgálattól bármikor el 
kíván állni, anélkül, hogy azt meg kellene 
indokolnia, illetve anélkül, hogy az a 
vizsgálati alanyra felelősséget róna, vagy 
rá nézve bármiféle hátránnyal járna;
c) a klinikai vizsgálatban való részvételért 
juttatott kártérítésen kívül egyéb 
ösztönzőket vagy anyagi eszközzel történő 
rábírást nem alkalmaznak;
d) a kutatás közvetlenül összefügg egy 
olyan orvosi kezelésre szoruló állapottal, 
amelyben a vizsgálati alany érintett, vagy 
amely releváns azon veszélyeztetett 
népességcsoport szempontjából, amelybe a 
vizsgálati alany tartozik;
e) a klinikai vizsgálatot a fájdalom, a 
szorongás, a félelem és bármilyen egyéb, a 
betegséggel kapcsolatosan előrelátható 
kockázat minimalizálásával alakították ki, 
és mind a kockázati küszöbértéket, mind a 
terhelés mértékét pontosan 
meghatározzák és folyamatosan 
figyelemmel kísérik;
f) a klinikai vizsgálatból valamilyen 
közvetlen előny származik a betegek azon 
csoportja számára, amelybe az érintett
vizsgálati alany tartozik (például az 
életkörülmények javulása).
(2) A vizsgálati alany minden esetben 
részt vesz a beleegyezési nyilatkozatra 
vonatkozó eljárásban.
(3) A vizsgálati alany bármikor 
visszavonhatja beleegyezését, anélkül, 
hogy azt indokolnia kellene, és anélkül, 
hogy az a vizsgálati alanyra felelősséget 
róna vagy rá nézve bármiféle hátránnyal 
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járna.

Or. es

Módosítás 505
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 28. cikk (1) bekezdésének c) és 
d) pontjától, a 30. cikk (1) bekezdésének 
a) és b) pontjától, valamint a 31. cikk 
(1) bekezdésének a) és b) pontjától eltérve 
a beleegyező nyilatkozat a klinikai 
vizsgálat elindítását követően is 
megszerezhető, és a klinikai vizsgálatról 
szóló tájékoztatás a klinikai vizsgálat 
elindítását követően tehető meg az alábbi 
feltételek teljesülése mellett:

(1) A 28. cikk (1) bekezdésének c) és d) 
pontjától, a 30. cikk (1) bekezdésének a) és 
b) pontjától, valamint a 31. cikk (1) 
bekezdésének a) és b) pontjától eltérve a 
29. cikk (1) bekezdésében említett
beleegyező nyilatkozatot a klinikai 
vizsgálat elindítását követően a lehető 
legkorábban be kell szerezni, és a klinikai 
vizsgálatról szóló tájékoztatást a klinikai 
vizsgálat elindítását követően kell 
megtenni az alábbi feltételek teljesülése 
mellett:

Or. fr

Indokolás

Az lenne a kívánatos, hogy a folytatásra vonatkozó beleegyező nyilatkozatot azonnal elkérjék, 
amint az alany újra képes a belegyezését adni, lehetőség szerint a vizsgálat befejezése előtt.

Módosítás 506
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha hirtelen jelentkező, életveszélyes 
vagy más, orvosi kezelésre szoruló állapot 
következtében a helyzet sürgető volta miatt 
nincs mód elnyerni a vizsgálati alany 

a) ha a helyzet sürgető volta miatt nincs 
mód elnyerni a vizsgálati alany előzetes 
beleegyező nyilatkozatát, és nincs 
lehetőség a vizsgálati alany előzetes 
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előzetes beleegyező nyilatkozatát, és nincs 
lehetőség a vizsgálati alany előzetes 
tájékoztatására;

tájékoztatására;

Or. fr

Módosítás 507
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha hirtelen jelentkező, életveszélyes 
vagy más, orvosi kezelésre szoruló állapot 
következtében a helyzet sürgető volta miatt 
nincs mód elnyerni a vizsgálati alany 
előzetes beleegyező nyilatkozatát, és nincs 
lehetőség a vizsgálati alany előzetes 
tájékoztatására;

a) ha hirtelen jelentkező, életveszélyes 
vagy más, orvosi kezelésre szoruló állapot 
következtében a helyzet sürgető volta miatt 
nincs mód elnyerni a vizsgálati alany vagy 
jogi képviselőjének (szülő vagy gyám) 
előzetes beleegyező nyilatkozatát, és nincs 
lehetőség a vizsgálati alany vagy jogi 
képviselőjének (szülő vagy gyám) előzetes 
tájékoztatására;

Or. en

Módosítás 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem áll rendelkezésre jogi képviselő; b) a jogi képviselő beleegyező nyilatkozata 
nem adható meg a kutatás módszertani 
követelményeivel összeegyeztethető időn 
belül;

Or. fr

Indokolás

A képviselő távollétével kapcsolatos feltételt törölni kell ahhoz, hogy sürgősségi helyzetekben
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klinikai vizsgálatot lehessen végezni. Máskülönben egyes nemzeti jogszabályok szempontjából 
ez a rendelkezés visszalépést jelentene. A francia jogban például van olyan rendelkezés, 
amely lehetővé teszi, hogy azonnali beavatkozást igénylő, életveszélyes sürgősségi 
helyzetekben (szívleállás esetén) a család előzetes beleegyezése nélkül megkezdjék a 
vizsgálatot, még akkor is, ha a család jelen van.

Módosítás 509
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgálónak nincs tudomása arról, 
hogy a vizsgálati alany előzőleg kifogással 
élt volna;

c) a vizsgálónak nincs tudomása arról, 
hogy a vizsgálati alany vagy jogi 
képviselője előzőleg kifogással élt volna;

Or. en

Módosítás 510
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szóban forgó kutatás közvetlen 
kapcsolatban áll azzal az orvosi kezelésre 
szoruló állapottal, aminek következtében 
lehetetlen a vizsgálati alanytól előzetes 
beleegyező nyilatkozatot kapni vagy 
előzetes tájékoztatást nyújtani számára;

törölve

Or. fr

Indokolás

Nem minden esetben a sürgősségi helyzet az oka annak, hogy a beleegyező nyilatkozatot nem 
lehet beszerezni: például a sokkos állapotra vonatkozó kutatás olyan betegeket is érinthet, 
akiket intenzív osztályon ápolnak, és akik ennek következtében nem tudnak beleegyező 
nyilatkozatot adni (kóma, nyugtatószer hatása miatt). E cikk szó szerinti olvasata 
megakadályozhatja az ilyen kutatást.
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Módosítás 511
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a klinikai vizsgálat minimális kockázatot 
jelent a vizsgálati alanyra nézve, és a 
lehető legkevesebb terhet ró rá.

e) okkal várható, hogy a klinikai 
vizsgálatban való részvétel a kockázatokat 
meghaladó mértékű előnnyel jár, vagy 
csak minimális kockázatot jelent a 
vizsgálati alanyra nézve.

Or. fr

Indokolás

Philippe Juvin üdvözli a rendelettervezet által kínált, arra vonatkozó lehetőséget, hogy a 
klinikai vizsgálatoknál sürgősségi helyzetben kivételt lehessen tenni az előzetes belegyezés 
alól. Ugyanakkor túlságosan korlátozónak tartanánk azt – és egyes tagállamok számára 
visszalépést jelentene –, ha az ilyen kutatások lehetőségét a minimális kockázattal járó 
kutatásokra szűkítenék. Egy ilyen rendelkezés a gyakorlatban számos kutatást kizárna az 
újraélesztés és az innovatív termékek vonatkozásában.

Módosítás 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a klinikai vizsgálat minimális kockázatot 
jelent a vizsgálati alanyra nézve, és a 
lehető legkevesebb terhet ró rá.

e) a klinikai vizsgálat minimális kockázatot 
jelent a vizsgálati alanyra nézve, és a 
lehető legkevesebb terhet ró rá az 
alapbetegségéhez viszonyítva.

Or. fi

Módosítás 513
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
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Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a klinikai vizsgálat minimális kockázatot 
jelent a vizsgálati alanyra nézve, és a 
lehető legkevesebb terhet ró rá.

e) az etikai bizottság kedvezően értékeli, 
hogy a klinikai vizsgálat várhatóan 
közvetlen előnnyel jár a betegre nézve, 
valamint azt, hogy a klinikai vizsgálat
minimális kockázatot jelent a vizsgálati 
alanyra nézve, és a lehető legkevesebb 
terhet ró rá.

Or. en

Indokolás

Az illetékes etikai bizottságnak értékelnie kell a klinikai vizsgálat közvetlen előnyét a betegre 
nézve.

Módosítás 514
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett és kiskorú vizsgálati alanyok 
esetén a lehető leghamarabb meg kell 
szerezni az (1) bekezdésben említett 
beleegyező nyilatkozatot a jogi 
képviselőtől, és a lehető leghamarabb 
közölni kell a vizsgálati alannyal az 
(1) bekezdésben említett információkat;

a) cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett és kiskorú vizsgálati alanyok 
esetén a lehető leghamarabb meg kell 
szerezni az (1) bekezdésben említett 
beleegyező nyilatkozatot a jogi 
képviselőtől, és a vizsgálónak vagy 
képviselőjének a lehető leghamarabb 
közölnie kell a vizsgálati alannyal az (1) 
bekezdésben említett információkat;

Or. fr
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Indokolás

Emlékeztetni kell arra, hogy a gyakorlatban a vizsgáló egy őt képviselő orvost bízhat meg a 
kutatásban részt vevő személy vagy annak jogi képviselője tájékoztatásával és belegyező 
nyilatkozatának begyűjtésével. Ez például Franciaországban törvényileg engedélyezett.

Módosítás 515
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E cikk (1) és (2) bekezdésének 
sérelme nélkül be kell tartani a 
cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett személyekre és a veszélyeztetett 
személyekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályokat és az azokból következő 
intézkedéseket.

Or. fr

Módosítás 516
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Abban az esetben, ha a vizsgálati 
alany vagy – adott esetben – jogi 
képviselője nem egyezik bele a kutatás 
folytatásába, tájékoztatást kell kapniuk 
arról, hogy megtilthatják a beleegyezés 
elutasítása előtt gyűjtött adatok 
felhasználását.

Or. fr
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Indokolás

A vizsgálati alany biztonságának, valamint az adatok megbízhatóságának garantálása 
érdekében Philippe Juvin egy olyan további rendelkezés bevezetését javasolja, amelynek
értelmében a vizsgáló vagy képviselője köteles lenne megkérdezni a vizsgálati alanytól vagy –
adott esetben – jogi képviselőjétől, hogy ellenzi-e az adatok felhasználását.

Módosítás 517
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értesítés a klinikai vizsgálat 
megkezdéséről és a vizsgálati alanyok 
toborzásának lezárásáról

Értesítés a klinikai vizsgálat 
megkezdéséről

Or. en

Módosítás 518
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A klinikai vizsgálat megkezdése előtt
tizenöt nappal elküldi az adott tagállamnak 
az értesítést. 

A klinikai vizsgálat megkezdését követő
harminc napon belül elküldi az adott 
tagállamnak az értesítést.

Or. fr

Módosítás 519
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megbízó az uniós portálon keresztül 
értesít minden egyes érintett tagállamot az 
adott tagállamban lefolytatandó klinikai 
vizsgálattal kapcsoltban a vizsgálati 
alanyok toborzásának lezárásáról.

törölve

Or. en

Módosítás 520
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizsgálati alanyok toborzásának 
lezárása előtt tizenöt nappal elküldi az 
értesítést az adott tagállamnak. A 
toborozás újraindítása esetén az (1) 
bekezdés alkalmazandó.

törölve

Or. en

Módosítás 521
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A vizsgálati alanyok toborzásának 
lezárása előtt tizenöt nappal elküldi az 
értesítést az adott tagállamnak. A toborozás 
újraindítása esetén az (1) bekezdés 
alkalmazandó.

A vizsgálati alanyok toborzásának 
lezárását követő harminc napon belül
elküldi az értesítést az adott tagállamnak. A 
toborozás újraindítása esetén az 
(1) bekezdés alkalmazandó.

Or. fr



PE506.161v01-00 36/80 AM\928647HU.doc

HU

Módosítás 522
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Megkezdésük előtt valamennyi 
klinikai vizsgálatot nyilvántartásba kell 
venni az e rendeletben említett 
adatbázisban. A rendelkezésre bocsátott 
információk tartalmazzák a vizsgálati 
alanyok toborzásának kezdeti időpontját 
és lezárási időpontját.

Or. en

Módosítás 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A klinikai vizsgálat lezárása és előrehozott 
lezárása

A klinikai vizsgálat lezárása és előrehozott 
lezárása, valamint az eredmények 
benyújtása

Or. en

Indokolás

A cím pontosítása, hogy az igazodjon a cikk tartalmához.

Módosítás 524
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A klinikai vizsgálat lezárása előtt tizenöt
nappal elküldi az adott tagállamnak az 
értesítést.

A klinikai vizsgálat lezárását követő
kilencven napon belül elküldi az adott 
tagállamnak az értesítést.

Or. en

Indokolás

Ez jelenleg 90 nap; nincs ok a vizsgálat rendes végére vonatkozó értesítési időszakot 
lerövidíteni, a 15 nap pedig komoly kényszert ró a megbízóra, amennyiben a vizsgálatot több 
tagállamban végzik.

Módosítás 525
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A klinikai vizsgálat lezárása előtt tizenöt
nappal elküldi az adott tagállamnak az 
értesítést.

A klinikai vizsgálat lezárását követő
kilencven napon belül elküldi az adott 
tagállamnak az értesítést.

Or. en

Indokolás

Ez jelenleg 90 nap; nincs ok a vizsgálat rendes végére vonatkozó értesítési időszakot 
lerövidíteni, a 15 nap pedig komoly kényszert ró a megbízóra, amennyiben a vizsgálatot több 
tagállamban végzik.

Módosítás 526
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A klinikai vizsgálat lezárása előtt tizenöt
nappal elküldi az adott tagállamnak az 

A klinikai vizsgálat lezárását követő
harminc napon belül elküldi az adott 
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értesítést. tagállamnak az értesítést.

Or. fr

Módosítás 527
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül a klinikai vizsgálat 
eredményéről összefoglalót nyújt be az 
uniós adatbázisba.

A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő két éven belül a klinikai vizsgálat 
eredményéről összefoglalót nyújt be az 
uniós adatbázisba.

A klinikai vizsgálat lezárása alatt a 
klinikai vizsgálatban részt vevő utolsó 
beteg felügyeleti idejének vége értendő.

Or. fr

Módosítás 528
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül a klinikai vizsgálat 
eredményéről összefoglalót nyújt be az 
uniós adatbázisba.

(3) A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül a klinikai vizsgálat 
eredményéről összefoglalót nyújt be az 
uniós adatbázisba, függetlenül attól, hogy 
az eredmények kedvezőek vagy 
kedvezőtlenek és nem egyértelműek.

Or. en

Indokolás

A betegek bizalma miatt közzé kell tenni az eredményeket, függetlenül attól, hogy azok 
kedvezőek vagy kedvezőtlenek és nem egyértelműek.
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Módosítás 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül a klinikai vizsgálat 
eredményéről összefoglalót nyújt be az 
uniós adatbázisba.

(3) A megbízó a klinikai vizsgálat 
lezárását, vagy valamely gyógyszer 
fejlesztésének megszakítását követő egy 
éven belül a klinikai vizsgálat kedvező 
és/vagy kedvezőtlen eredményéről 
összefoglalót nyújt be az uniós 
adatbázisba, a IIIa. mellékletben 
előírtaknak megfelelően. Az eredmények 
összefoglalójának e bekezdés
rendelkezéseivel összhangban történő 
közzétételéig az csak az érintett 
tagállamok illetékes hatóságai számára 
hozzáférhető.

Or. en

Indokolás

Az eredmények összefoglalójának tartalmát tovább kell részletezni. E célból új melléklet
beillesztését javasoljuk, amely meghatározza a benyújtandó összefoglaló tartalmát. Azt is 
egyértelművé kell tenni, hogy mind a kedvező, mind pedig a kedvezőtlen eredményeket be kell 
nyújtani, és ezt követően közzé kell tenni.

Módosítás 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül a klinikai vizsgálat 
eredményéről összefoglalót nyújt be az 
uniós adatbázisba.

(3) A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül a klinikai vizsgálat 
eredményéről szóló összefoglalót, a 
klinikai vizsgálati jelentést és a teljes 
klinikai vizsgálati adatállományt benyújtja
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az uniós adatbázisba. Ezeket az 
információkat az uniós adatbázison 
keresztül a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszik.

Or. en

Indokolás

Amennyiben nem valósul meg a klinikai vizsgálatok eredményeinek klinikai nyersadatok és 
klinikai vizsgálati jelentések formájában történő közzététele, az csorbítja a tudományos 
ismereteket, továbbá a publikációk terén részrehajláshoz (a kedvezőtlen megállapításokat 
nem teszik közzé), az adott gyógyszer hatékonyságáról alkotott pontatlan elképzeléshez, 
valamint a klinikai vizsgálatok felesleges ismétléséhez vezet. A klinikai vizsgálatokat jelenleg 
is klinikai vizsgálati jelentések kísérik, így ezek nem jelentenek további adminisztratív terhet. 
A klinikai vizsgálati jelentések nem tartalmazzák a betegek személyes adatait (azokat 
anonimmá teszik), és nem tartalmaznak kereskedelmi szempontból bizalmas információkat.

Módosítás 531
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül a klinikai vizsgálat 
eredményéről összefoglalót nyújt be az 
uniós adatbázisba.

(3) A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül benyújtja az uniós 
adatbázisba az adott vizsgálat valamennyi,
kedvező és kedvezőtlen eredményét.
Továbbá be kell nyújtani a visszavont 
vagy felfüggesztett klinikai vizsgálatok 
eredményeit is, és ismertetni kell 
visszavonásuk vagy felfüggesztésük okait.

Or. es

Indokolás

Fontos megismertetni a klinikai vizsgálatok minden eredményét. A sikertelen vagy visszavont 
klinikai vizsgálatok rendkívül hasznos információkkal szolgálnak, amelyek megismerésére és 
felhasználására lehetőséget kell biztosítani.
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Módosítás 532
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül a klinikai vizsgálat 
eredményéről összefoglalót nyújt be az 
uniós adatbázisba.

(3) A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül a klinikai vizsgálat 
eredményéről összefoglalót nyújt be az 
uniós adatbázisba és a nyilvános
EudraPharm adatbázisba.

Or. en

Indokolás

Átláthatósági okokból be kell vezetni és végre kell hajtani a klinikai vizsgálatokhoz 
kapcsolódó eredmények EudraPharm adatbázisban való közzétételének kötelezettségét.

Módosítás 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül a klinikai vizsgálat 
eredményéről összefoglalót nyújt be az 
uniós adatbázisba.

(3) A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül a klinikai vizsgálat 
valamennyi eredményét és alátámasztó 
adatait teljes klinikai vizsgálati jelentés
formájában benyújtja az uniós 
adatbázisba; a jelentésnek könnyen 
kereshetőnek kell lennie.

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálatokra jelentkező betegek és egészséges önkéntesek olykor óriási 
veszélyeknek teszik ki magukat azért, hogy segítsék a tudományos fejlődést. Ezért a klinikai 
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vizsgálatok nyomán keletkezett adatok és eredmények a lakosságot illetik, és azokat 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. A klinikai vizsgálati eredmények teljes körű 
átláthatósága és elérhetősége továbbá lehetővé teszi a független kutatók számára, hogy 
hasznos metaanalíziseket és randomizált vizsgálatokat végezzenek.

Módosítás 534
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E bekezdés első albekezdésében említett, a 
klinikai vizsgálat eredményeiről szóló 
összefoglalót a Bizottság közzéteszi az 
Unió adatbázisában, és az a nyilvánosság 
számára hozzáférhető. Az összefoglalónak 
tartalmaznia kell e rendelet IIIa. 
mellékletében foglalt valamennyi elemet. 
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 85. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az összefoglaló 
komponenseinek módosítására 
vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 535
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben tudományos okokból nincs 
mód az eredményekről szóló összefoglaló 
egy éven belüli benyújtására, azt 
rendelkezésre állásakor a lehető 
leghamarabb be kell nyújtani az 
adatbázisba. Ebben az esetben a vizsgálati 
terv írja elő, hogy mikor kell 

Amennyiben tudományos okokból nincs 
mód az eredményekről szóló összefoglaló 
két éven belüli benyújtására, azt 
rendelkezésre állásakor a lehető 
leghamarabb be kell nyújtani az 
adatbázisba. Ebben az esetben a vizsgálati 
terv írja elő, hogy mikor kell 
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magyarázatokkal együtt benyújtani az 
összefoglalót.

magyarázatokkal együtt benyújtani az 
összefoglalót.

Or. fr

Módosítás 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben tudományos okokból nincs 
mód az eredményekről szóló összefoglaló
egy éven belüli benyújtására, azt 
rendelkezésre állásakor a lehető 
leghamarabb be kell nyújtani az 
adatbázisba. Ebben az esetben a vizsgálati 
terv írja elő, hogy mikor kell
magyarázatokkal együtt benyújtani az
összefoglalót.

Amennyiben igazolt tudományos okokból 
nincs mód az összes eredményt és 
valamennyi alátámasztó adatot tartalmazó 
teljes körű jelentés egy éven belüli 
benyújtására, azt rendelkezésre állásakor a 
lehető leghamarabb be kell nyújtani az 
adatbázisba. Ebben az esetben a vizsgálati 
terv írja elő, hogy az összes eredményt és 
valamennyi alátámasztó adatot tartalmazó 
teljes körű klinikai vizsgálati jelentést
mikor kell indokolással együtt benyújtani.
Az indokolást az uniós adatbázisban a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

Átláthatósági okokból, valamint a nyilvánosság ezen folyamatba vetett bizalmának növelése 
érdekében az eredmények és az alátámasztó adatok közzétételében bekövetkező késedelmekre 
vonatkozó magyarázatnak kellőképpen indokoltnak kell lennie, és azt a megbízónak az uniós 
adatbázisban a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tennie.

Módosítás 537
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet 34. cikkének (3) bekezdésében 
és IIIa. mellékletében említett 
összefoglalón felül az Európai Unió 
adatbázisa az eredményeket az orvosi 
szakmán kívüli személyek számára jól 
érhető módon bemutató összefoglalót is 
magában foglal.

Or. fr

Módosítás 538
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a megbízó nem tartja be a (3) 
bekezdésben említett kötelezettséget, az 
érintett tagállam pénzügyi szankciókat 
állapít meg. A Bizottság iránymutatásokat 
dolgoz ki a tagállamok számára az ilyen 
pénzügyi szankciók következetes 
alkalmazására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 539
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatok és a kereskedelmi 
szempontból bizalmas információk 
védelme érdekében, továbbá a 78. cikk (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezésekre is 
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figyelemmel, a forgalomba hozatali 
engedély megszerzésére szolgáló klinikai 
vizsgálat eredményeinek összefoglalóját a 
forgalomba hozatali engedély időpontjától 
számított harminc napon belül, illetve – a 
termékfejlesztés szüneteltetése esetén – a 
klinikai vizsgálat végétől számított egy 
éven belül nyilvánosságra hozzák.

Or. en

Indokolás

Valamennyi klinikai vizsgálat eredményét időben közzé kell tenni. Ennek keretében 
tájékoztatni kell a nyilvánosságot, a betegeket és a kutatókat a klinikai vizsgálat 
következtetéseiről, anélkül, hogy ezzel hátráltatnák az európai orvosi kutatás 
versenyképességét. Az említett eredmények közzétételére vonatkozó határidő azért fontos, 
hogy elkerülhetővé váljon a tisztességtelen verseny, amely gyengítené az európai orvosi 
kutatás versenyképességét.

Módosítás 540
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 2 a és 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó benyújtja az uniós adatbázisba 
a klinikai vizsgálatról készült klinikai 
vizsgálati jelentést azon gyógyszerek 
esetében, amelyekre megadták a 
forgalomba hozatali engedélyt, illetve 
amelyek esetében lezárult a forgalomba
hozatali engedély iránti kérelemmel 
kapcsolatos döntéshozatali eljárás.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az Ügynökséggel együttműködve, a 85. 
cikkel összhangban – a részvételre, a 
klinikai adatok formátumaira és a helyes 
elemzési gyakorlatokra vonatkozó 
szabályok meghatározása érdekében –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a klinikai vizsgálati 
jelentésekhez és a klinikai vizsgálattal 
kapcsolatos egyéb adatokhoz való 
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nyilvános hozzáférésre vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

2010 novembere óta a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó hatályos 
uniós jogszabályokkal összhangban az Európai Gyógyszerügynökség több mint 1,5 millió 
oldalnyi klinikai vizsgálati adatot tett közzé a biztonsággal kapcsolatos kérelmekre válaszul, 
jelenleg pedig azon dolgozik, hogy – amint valamely európai forgalomba hozatali engedélyre 
irányuló kérelemmel kapcsolatos döntéshozatali eljárás lezárul – proaktívan közzétegye a 
gyógyszerekre vonatkozó klinikai vizsgálati adatokat. Ezért az Ügynökséggel szoros 
együttműködésben további rendelkezéseket kell elfogadni a klinikai vizsgálati adatok 
közzétételére vonatkozóan, amint a termék megszerezte a forgalomba hozatali engedélyt.

Módosítás 541
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a megbízó nem tartja be 
a (3) bekezdésben említett kötelezettséget, 
továbbá az érintett tagállamok részére a 
portálon keresztül nyújtandó várható és 
megfelelő indokolás hiányában, az érintett 
tagállam pénzügyi szankciókat állapíthat 
meg.

Or. en

Indokolás

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor megfelelő és elfogadható indokolás létezik; a szankciók 
érvényesítését megelőzően legalább biztosítani kell annak lehetőségét, hogy ezt mérlegeljék. 
Úgy véljük, hogy ilyen esetek továbbra is csak kivételesen fordulnának elő, ezért helyénvaló 
lenne, ha a megbízó kapcsolatba tudna lépni az előadóval annak ellenőrzése céljából, hogy az 
indokolás elfogadható-e. Az ilyen kivételeket – a következetesség megvalósítása érdekében –
részletesebben is meg lehetne vitatni a tagállamok körében.

Módosítás 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a megbízó nem tartja be 
a (3) bekezdésben említett kötelezettséget, 
az érintett tagállamok harmonizált 
szankciókat érvényesíthetnek. Ennek 
összege a kötelezettségszegés első 30 
napjára legfeljebb 7000 euró, minden 
további késedelem esetén pedig a 
kötelezettség teljesítéséig legfeljebb 7000 
euró/nap.

Or. en

Indokolás

A szankciórendszer végrehajtási eszközként szolgálna a tagállamok számára annak 
biztosítására, hogy a megbízók betartják az eredményeik nyilvánosságra hozatalára irányuló 
kötelezettséget. Az Egyesült Államokban is létezik szankciórendszer (10 000 dollár az első 30 
napra, és 10 000 dollár minden további napra).

Módosítás 543
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet alkalmazásában, amennyiben 
egy felfüggesztett vagy ideiglenesen 
leállított klinikai vizsgálatot nem indítanak 
újra, az az időpont minősül a klinikai 
vizsgálat lezárási időpontjának, amikor a 
megbízó úgy határoz, hogy nem indítja 
újra a klinikai vizsgálatot. A klinikai 
vizsgálat előrehozott lezárása esetén az 
előrehozott lezárás időpontja minősül a 
klinikai vizsgálat lezárási időpontjának.

(4) E rendelet alkalmazásában, amennyiben 
egy felfüggesztett vagy ideiglenesen 
leállított klinikai vizsgálatot nem indítanak 
újra, az az időpont minősül a klinikai 
vizsgálat lezárási időpontjának, amikor a 
megbízó arra vonatkozó döntését 
követően, hogy nem indítja újra a klinikai 
vizsgálatot, letelik a vizsgálati alanyok 
vizsgálati tervben előírt figyelemmel 
kísérésének az időtartama. A klinikai 
vizsgálat előrehozott lezárása esetén az 
előrehozott lezárás időpontja minősül a 
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klinikai vizsgálat lezárási időpontjának.

Or. fr

Módosítás 544
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet alkalmazásában, amennyiben 
egy felfüggesztett vagy ideiglenesen 
leállított klinikai vizsgálatot nem indítanak 
újra, az az időpont minősül a klinikai 
vizsgálat lezárási időpontjának, amikor a 
megbízó úgy határoz, hogy nem indítja újra 
a klinikai vizsgálatot. A klinikai vizsgálat 
előrehozott lezárása esetén az előrehozott 
lezárás időpontja minősül a klinikai 
vizsgálat lezárási időpontjának.

(4) E rendelet alkalmazásában, amennyiben 
egy felfüggesztett vagy ideiglenesen 
leállított klinikai vizsgálatot nem indítanak 
újra, az az időpont minősül a klinikai 
vizsgálat lezárási időpontjának, amikor a 
megbízó úgy határoz, hogy nem indítja újra 
a klinikai vizsgálatot. A klinikai vizsgálat 
előrehozott lezárása esetén az előrehozott 
lezárás időpontja minősül a klinikai 
vizsgálat lezárási időpontjának. Az 
ideiglenes leállítás utáni 12 hónapot 
követően, továbbá az érintett tagállamnak 
nyújtott megfelelő, várható indokolás 
hiányában, a klinikai vizsgálatból 
származó adatokat akkor is be kell 
nyújtani az uniós adatbázisba, ha az 
adatok hiányosak. A klinikai vizsgálat idő 
előtti befejezésének indokait közzé kell 
tenni az uniós adatbázisban.

Or. en

Indokolás

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor megfelelő és elfogadható indokolás létezik; a szankciók 
érvényesítését megelőzően legalább biztosítani kell annak lehetőségét, hogy ezt mérlegeljék. 
Példa: gyógyszerhiány néhány tagállamban, ahogyan az nemrégiben az Unióban a Caelix
kapcsán történt; volt olyan vizsgálat, amelyet valóban leállítottak, de némely vizsgálat 
esetében biztonságosabb volt a szünetelés és a vizsgálat több mint 12 hónap elteltével történő
újraindítása.
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Módosítás 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 85. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a rendelet IIIa. mellékletének 
módosítása érdekében, azzal a céllal, hogy 
azt a tudományos vagy globális 
szabályozási fejleményekhez igazítsa.

Or. en

Indokolás

Rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy az eredmények összefoglalójának tartalmát –
tudományos vagy globális szabályozási változások esetén – kiigazítsák.

Módosítás 546
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A 726/2004/EK rendelettel létrehozott 
Európai Gyógyszerügynökség (a 
továbbiakban: Ügynökség) a 38. és 39. 
cikkben foglalt jelentések befogadásának 
céljából elektronikus adatbázist állít fel és 
tart fenn.

A 726/2004/EK rendelettel létrehozott 
Európai Gyógyszerügynökség (a 
továbbiakban: Ügynökség) a 38., 39. és 41.
cikkben foglalt jelentések befogadásának 
céljából elektronikus adatbázist állít fel és 
tart fenn.

Or. fr

Módosítás 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 726/2004/EK rendelettel létrehozott 
Európai Gyógyszerügynökség (a 
továbbiakban: Ügynökség) a 38. és 39. 
cikkben foglalt jelentések befogadásának 
céljából elektronikus adatbázist állít fel és 
tart fenn.

A 726/2004/EK rendelettel létrehozott 
Európai Gyógyszerügynökség (a 
továbbiakban: Ügynökség) a 38. és 39. 
cikkben foglalt jelentések befogadásának 
céljából elektronikus adatbázist állít fel és
tart fenn. Ez az elektronikus adatbázis a 
726/2004/EK rendelet 25. cikkében 
említett adatbázis egyik modulja.

Or. en

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy az említett adatbázis az EUdraVigilence, tehát nem új 
adatbázisról van szó. E rendeletnek a már meglévő eszközökre kell alapoznia.

Módosítás 548
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 726/2004/EK rendelettel létrehozott 
Európai Gyógyszerügynökség (a 
továbbiakban: Ügynökség) a 38. és 39. 
cikkben foglalt jelentések befogadásának 
céljából elektronikus adatbázist állít fel és 
tart fenn.

A 726/2004/EK rendelettel létrehozott 
Európai Gyógyszerügynökség (a 
továbbiakban: Ügynökség) a 38. és 39. 
cikkben foglalt jelentések befogadásának 
céljából nyilvánosan hozzáférhető 
elektronikus adatbázist állít fel és tart fenn.

Or. en

Indokolás

A biztonsági adatokkal kapcsolatos átláthatóság létfontosságú a jelzések korai felismeréséhez.

Módosítás 549
Philippe Juvin
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vizsgáló minden súlyos 
nemkívánatos eseményt haladéktalanul 
jelent a megbízónak, kivéve azokat, 
amelyekre a vizsgálati terv nem ír elő 
jelentési kötelezettséget. A vizsgáló 
feljegyez minden súlyos nemkívánatos 
eseményt. A vizsgáló szükség esetén 
nyomon követési jelentést küld a 
megbízónak.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.).

Or. fr

Indokolás

Fordítási hiba az angol változat alapján készült francia változatban.

Módosítás 550
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vizsgáló minden súlyos 
nemkívánatos eseményt haladéktalanul 
jelent a megbízónak, kivéve azokat, 
amelyekre a vizsgálati terv nem ír elő 
jelentési kötelezettséget. A vizsgáló 
feljegyez minden súlyos nemkívánatos 
eseményt. A vizsgáló szükség esetén
nyomonkövetési jelentést küld a 
megbízónak.

(2) A vizsgáló minden súlyos 
nemkívánatos eseményt haladéktalanul 
jelent a megbízónak. A vizsgáló minden 
súlyos nemkívánatos eseményt feljegyez. A 
megbízó e feljegyzések másolatait az uniós 
portálon keresztül benyújtja az uniós 
adatbázisba. A vizsgáló nyomonkövetési 
jelentést küld a megbízónak, a megbízó
pedig a lehető leghamarabb részletes 
nyomonkövetési jelentést nyújt be az uniós 
adatbázisba. 

Or. en
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Indokolás

A súlyos nemkívánatos események bejelentését egyértelmű kötelezettségként kell 
megállapítani, csakúgy, mint a nemkívánatos eseményekre vonatkozó pontos és teljes körű 
jelentések uniós adatbázisba történő benyújtását a megfelelő időben.

Módosítás 551
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vizsgáló minden súlyos 
nemkívánatos eseményt haladéktalanul
jelent a megbízónak, kivéve azokat, 
amelyekre a vizsgálati terv nem ír elő 
jelentési kötelezettséget. A vizsgáló 
feljegyez minden súlyos nemkívánatos 
eseményt. A vizsgáló szükség esetén 
nyomonkövetési jelentést küld a 
megbízónak.

(2) A vizsgáló minden súlyos 
nemkívánatos eseményt a lehető 
leghamarabb és felesleges késelem nélkül 
jelent a megbízónak, kivéve azokat, 
amelyekre a vizsgálati terv nem ír elő 
jelentési kötelezettséget. A vizsgáló 
feljegyez minden súlyos nemkívánatos 
eseményt. A vizsgáló szükség esetén 
nyomonkövetési jelentést küld a 
megbízónak.

Or. en

Módosítás 552
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közzétett adatok vagy a használatra 
vonatkozó ajánlások által alátámasztott 
kezelési stratégiákat alkalmazó alacsony 
vagy közepes kockázatú klinikai 
vizsgálatok esetében a vizsgálati terv 
előírhatja, hogy a vigilanciára vonatkozó 
szokásos szabályokat kell alkalmazni.

Or. fr
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Módosítás 553
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megbízó a 36. cikkben említett 
elektronikus adatbázison keresztül 
késedelem nélkül elektronikus formában 
jelent minden, egy adott vizsgálati 
készítménnyel kapcsolatban feltételezett, 
nem várt súlyos mellékhatásra vonatkozó 
információt, amennyiben a feltételezett, 
nem várt súlyos mellékhatás a megbízó 
által végzett vagy hozzá kapcsolódó
klinikai vizsgálat során jelentkezett.

(1) A megbízó a 36. cikkben említett 
elektronikus adatbázison keresztül 
elektronikus formában és a III. 
mellékletben meghatározott határidőkön 
belül jelent minden, egy adott vizsgálati 
készítménnyel kapcsolatban feltételezett, 
nem várt súlyos mellékhatásra vonatkozó 
információt, amennyiben a feltételezett, 
nem várt súlyos mellékhatás a megbízó 
által vagy olyan más megbízó által végzett 
klinikai vizsgálat során jelentkezett, amely 
megbízó vagy ugyanazon anyavállalat 
része, vagy amellyel a megbízó – hivatalos 
megállapodás alapján – közösen fejleszti a 
gyógyszert.

Or. en

Indokolás

A szöveg pontosítása, mivel a „hozzá kapcsolódó klinikai vizsgálat” megfogalmazás túl 
homályos.

Módosítás 554
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megbízó a 36. cikkben említett 
elektronikus adatbázison keresztül 
késedelem nélkül elektronikus formában 
jelent minden, egy adott vizsgálati 
készítménnyel kapcsolatban feltételezett, 

(1) A megbízó – a III. melléklet 2.4. és 
2.5. pontjában meghatározott 
határidőkkel összhangban – a 36. cikkben 
említett elektronikus adatbázison keresztül 
késedelem nélkül elektronikus formában 
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nem várt súlyos mellékhatásra vonatkozó 
információt, amennyiben a feltételezett, 
nem várt súlyos mellékhatás a megbízó 
által végzett vagy hozzá kapcsolódó 
klinikai vizsgálat során jelentkezett.

jelent minden, egy adott vizsgálati 
készítménnyel kapcsolatban feltételezett, 
nem várt súlyos mellékhatásra vonatkozó 
információt, amennyiben a feltételezett, 
nem várt súlyos mellékhatás a megbízó 
által végzett vagy hozzá kapcsolódó 
klinikai vizsgálat során jelentkezett.

Or. en

Módosítás 555
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megbízó a 36. cikkben említett 
elektronikus adatbázison keresztül 
késedelem nélkül elektronikus formában 
jelent minden, egy adott vizsgálati 
készítménnyel kapcsolatban feltételezett, 
nem várt súlyos mellékhatásra vonatkozó 
információt, amennyiben a feltételezett, 
nem várt súlyos mellékhatás a megbízó 
által végzett vagy hozzá kapcsolódó 
klinikai vizsgálat során jelentkezett.

(1) A megbízó – a III. melléklet 2.4. és 
2.5. pontjában meghatározott 
határidőkkel összhangban – a 36. cikkben 
említett elektronikus adatbázison keresztül 
elektronikus formában jelent minden, egy 
adott vizsgálati készítménnyel 
kapcsolatban feltételezett, nem várt súlyos 
mellékhatásra vonatkozó információt, 
amennyiben a feltételezett, nem várt súlyos 
mellékhatás a megbízó által végzett vagy 
hozzá kapcsolódó klinikai vizsgálat során 
jelentkezett.

Or. en

Módosítás 556
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megbízó a 36. cikkben említett 
elektronikus adatbázison keresztül 
késedelem nélkül elektronikus formában 

(1) A megbízó a 36. cikkben említett 
elektronikus adatbázison keresztül 
késedelem nélkül elektronikus formában 
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jelent minden, egy adott vizsgálati 
készítménnyel kapcsolatban feltételezett, 
nem várt súlyos mellékhatásra vonatkozó 
információt, amennyiben a feltételezett, 
nem várt súlyos mellékhatás a megbízó 
által végzett vagy hozzá kapcsolódó 
klinikai vizsgálat során jelentkezett.

jelent minden, egy adott vizsgálati 
készítménnyel és kiegészítő gyógyszerrel 
vagy készítménnyel kapcsolatban 
feltételezett, nem várt súlyos mellékhatásra 
vonatkozó információt, amennyiben a 
feltételezett, nem várt súlyos mellékhatás a 
megbízó által végzett vagy hozzá 
kapcsolódó klinikai vizsgálat során 
jelentkezett.

Or. fr

Módosítás 557
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jelentésre rendelkezésre álló idő a 
mellékhatás súlyosságától függ. 
Amennyiben időben rendelkezésre kell 
állnia a jelentésnek, a megbízónak 
lehetősége van először egy ideiglenes, 
hiányos jelentés, és a teljes jelentés később 
történő benyújtására.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jelentésre rendelkezésre álló idő a 
mellékhatás súlyosságától függ. 
Amennyiben időben rendelkezésre kell 
állnia a jelentésnek, a megbízónak 
lehetősége van először egy ideiglenes, 
hiányos jelentés, és a teljes jelentés később 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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történő benyújtására

Or. en

Indokolás

A farmakovigilanciáról szóló uniós jogszabályok jogi szövegezéséhez történő hozzáigazítás.

Módosítás 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha források hiányában a megbízónak 
nincs lehetősége a 36. cikkben említett 
elektronikus adatbázison keresztül 
jelentést tenni, jelentését benyújthatja 
annak a tagállamnak, amelyben a 
feltételezett, nem várt súlyos mellékhatás 
jelentkezett. Az adott tagállam az (1) 
bekezdés szerint jelenti a feltételezett, nem 
várt súlyos mellékhatást.

törölve

Or. en

Indokolás

A súlyos mellékhatásokat mindössze egy helyen kell bejelenteni annak érdekében, hogy a 
súlyos mellékhatásokra vonatkozó valamennyi információt egyetlen helyen gyűjtsék.

Módosítás 560
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha források hiányában a megbízónak 
nincs lehetősége a 36. cikkben említett 
elektronikus adatbázison keresztül jelentést 

(3) Ha a vizsgálat nonprofit jellege miatt
források hiányában a megbízónak nincs 
lehetősége a 36. cikkben említett 
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tenni, jelentését benyújthatja annak a 
tagállamnak, amelyben a feltételezett, nem 
várt súlyos mellékhatás jelentkezett. Az 
adott tagállam az (1) bekezdés szerint 
jelenti a feltételezett, nem várt súlyos 
mellékhatást.

elektronikus adatbázison keresztül jelentést 
tenni, jelentését benyújthatja annak a 
tagállamnak, amelyben a feltételezett, nem 
várt súlyos mellékhatás jelentkezett. Az 
adott tagállam az (1) bekezdés szerint 
jelenti a feltételezett, nem várt súlyos 
mellékhatást.

Or. en

Indokolás

A tagállamoktól származó támogatást kizárólag nonprofit szervezetek kaphatják. A 
kereskedelmi megbízókat ki kell zárni e támogatások köréből.

Módosítás 561
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megbízó a placebótól eltérő, nem 
engedélyezett vizsgálati készítmények, 
valamint olyan engedélyezett vizsgálati 
készítmények esetén, amelyeket vizsgálati 
terv szerint nem a forgalombahozatali 
engedélyben foglalt feltételeknek 
megfelelően használnak, évente 
elektronikus úton jelentést nyújt be a 
megbízásából végzett klinikai vizsgálat 
során használt minden egyes vizsgálati 
készítmény biztonságosságáról.

(1) A megbízó évente elektronikus úton 
jelentést nyújt be az Ügynökségnek a 
megbízásából végzett klinikai vizsgálat 
során használt minden egyes vizsgálati 
készítmény vagy a vizsgálati készítmények 
összességének biztonságosságáról, 
amennyiben a klinikai vizsgálat a 
forgalomba hozatali engedélyben nem 
szereplő kezelési stratégiákban tesztelt 
engedélyezett készítményekre irányul, 
amelyeket nem támasztanak alá adatok 
vagy ajánlások, és amennyiben a klinikai 
vizsgálat magas kockázatú.

Or. fr

Módosítás 562
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megbízó a placebótól eltérő, nem 
engedélyezett vizsgálati készítmények, 
valamint olyan engedélyezett vizsgálati 
készítmények esetén, amelyeket vizsgálati 
terv szerint nem a forgalombahozatali 
engedélyben foglalt feltételeknek 
megfelelően használnak, évente 
elektronikus úton jelentést nyújt be az 
Ügynökségnek a megbízásából végzett 
klinikai vizsgálat során használt minden 
egyes vizsgálati készítmény 
biztonságosságáról.

(1) A közzétett bizonyítékokkal és/vagy 
standard kezelési iránymutatásokkal 
alátámasztott kezelési eljárásokat 
alkalmazó, alacsony és közepes 
kockázattal járó klinikai vizsgálatok 
kivételével, a klinikai vizsgálatok esetében 
a megbízó évente elektronikus úton 
jelentést nyújt be az Ügynökségnek a 
megbízásából végzett klinikai vizsgálat 
során használt minden egyes vizsgálati 
készítmény biztonságosságáról.

Or. en

Indokolás

Pontosítás, kihasználva az alacsony kontra közepes kockázattal járó vizsgálatok 
fogalommeghatározását.

Módosítás 563
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megbízó a placebótól eltérő, nem 
engedélyezett vizsgálati készítmények, 
valamint olyan engedélyezett vizsgálati 
készítmények esetén, amelyeket vizsgálati 
terv szerint nem a forgalombahozatali 
engedélyben foglalt feltételeknek 
megfelelően használnak, évente 
elektronikus úton jelentést nyújt be a 
megbízásából végzett klinikai vizsgálat 
során használt minden egyes vizsgálati 
készítmény biztonságosságáról.

(1) A megbízó a placebótól eltérő, nem 
engedélyezett vizsgálati készítmények, 
valamint olyan engedélyezett vizsgálati 
készítmények esetén, amelyeket vizsgálati 
terv szerint nem a forgalombahozatali 
engedélyben foglalt feltételeknek 
megfelelően használnak – kivéve, ha a 
vizsgálatot kismértékű beavatkozással járó 
vizsgálatnak nyilvánították –, évente 
elektronikus úton jelentést nyújt be a 
megbízásából végzett klinikai vizsgálat 
során használt minden egyes vizsgálati 
készítmény biztonságosságáról.

Or. fi
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Módosítás 564
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben a megbízó nem fér 
hozzá bizonyos információkhoz, 
ennélfogva pedig nem tud teljes jelentést 
benyújtani, ezt a jelentésben fel kell 
tüntetni.
Egynél több vizsgálati gyógyszer 
alkalmazásával járó klinikai vizsgálat 
esetén a megbízó egyetlen biztonságossági 
jelentést is benyújthat a vizsgálatban 
alkalmazott valamennyi vizsgálati 
gyógyszer vonatkozásában. A megbízó e 
döntését a jelentésben indokolja.

Or. en

Módosítás 565
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
kötelezettség a klinikai vizsgálat e 
rendeletszerinti első engedélyezésével 
kezdődik. Ez az időszak a megbízó által a 
vizsgálati készítménnyel folytatott utolsó 
klinikai vizsgálat lezárásával ér véget.

(2) Egy konkrét megbízóra háruló, az
(1) bekezdésben említett kötelezettség a 
klinikai vizsgálat e rendelet szerinti első 
engedélyezésével kezdődik e megbízó 
esetében. Ez az időszak a megbízó által a
vizsgálati készítménnyel folytatott utolsó 
klinikai vizsgálat lezárásával ér véget. Az 
éves jelentéstételi kötelezettség nem 
alkalmazandó, ha a megbízó jelenleg nem 
folytat semmilyen klinikai vizsgálatot a 
vizsgálati gyógyszerrel.
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Or. en

Módosítás 566
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
39 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39a. cikk
Az engedélyezett gyógyszerekkel 

kapcsolatos hatékonysági hiányosság 
bejelentése

Az olyan engedélyezett gyógyszer 
esetében, amelyet – a vizsgálati tervnek 
megfelelően – a forgalomba hozatali 
engedélyben szereplő feltételekkel 
összhangban alkalmaznak, a vizsgálónak 
tájékoztatnia kell a megbízót és az 
Ügynökséget a vizsgálati gyógyszerrel 
kapcsolatban megfigyelt bármely 
hatékonysági hiányosságról.

Or. en

Indokolás

Valamely engedélyezett gyógyszer hatékonysági hiányossága súlyos kockázatot jelenthet a 
betegek biztonságára nézve, ezért azt be kell illeszteni e rendelet VII. fejezete szerinti 
jelentéstételi kötelezettségként.

Módosítás 567
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség elektronikus formában 
továbbítja az érintett tagállamoknak a 
38. és 39. cikk szerint közölt 

(1) Az Ügynökség elektronikus formában 
továbbítja az érintett tagállamoknak a 38., 
39. és 39a. cikk szerint közölt 
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információkat. információkat.

Or. en

Módosítás 568
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség elektronikus formában 
továbbítja az érintett tagállamoknak a 
38. és 39. cikk szerint közölt 
információkat.

(1) Az Ügynökség elektronikus formában 
továbbítja az érintett tagállamoknak a 38., 
39. és 41. cikk szerint közölt 
információkat.

Or. en

Módosítás 569
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok együttműködnek a 38. és
39. cikk szerint közölt információk 
értékelésében.

(2) A tagállamok együttműködnek a 38., 
39. és 41. cikk szerint közölt információk 
értékelésében.

Or. en

Módosítás 570
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az illetékes etikai bizottság részt vesz 
ezen információk értékelésében.

Or. en

Módosítás 571
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A megbízó éves jelentése a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának

A megbízó éves jelentése az 
Ügynökségnek

Or. fr

Módosítás 572
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megbízó évente tájékoztatja a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
minden olyan engedélyezett vizsgálati 
készítménnyel kapcsolatban a nem várt 
súlyos mellékhatásokról, amelyet a 
vizsgálati terv szerint a forgalombahozatali 
engedélyben foglalt feltételeknek 
megfelelően használtak.

(1) A megbízó évente tájékoztatja az 
Ügynökséget minden olyan engedélyezett 
vizsgálati készítménnyel kapcsolatban a 
nem várt súlyos mellékhatásokról, amelyet 
a vizsgálati terv szerint a 
forgalombahozatali engedélyben foglalt 
feltételeknek megfelelően használtak.

Or. fr
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Módosítás 573
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megbízó évente tájékoztatja a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
minden olyan engedélyezett vizsgálati 
készítménnyel kapcsolatban a nem várt 
súlyos mellékhatásokról, amelyet a 
vizsgálati terv szerint a forgalombahozatali 
engedélyben foglalt feltételeknek 
megfelelően használtak.

(1) A megbízó – az engedélyezett 
gyógyszerekre vonatkozó, a 2001/83/EK 
irányelv és a 726/2004/EK rendelet 
szerinti biztonságossági jelentéstételi 
kötelezettségek mellett – legalább évente 
tájékoztatja a forgalombahozatali engedély 
jogosultját minden olyan engedélyezett 
vizsgálati készítménnyel kapcsolatban a 
nem várt súlyos mellékhatásokról, amelyet 
a vizsgálati terv szerint a 
forgalombahozatali engedélyben foglalt 
feltételeknek megfelelően használtak.

Or. en

Indokolás

A feltételezett, nem várt súlyos mellékhatások bejelentését össze kell hangolni a forgalomba 
hozott termékek esetében a farmakovigilanciára vonatkozó jogszabályok alapján már fennálló 
követelményekkel.

Módosítás 574
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő gyógyszerek vagy 
készítmények tekintetében a 
biztonságossági jelentés a 
2001/83/EK irányelv 3. fejezetével
összhangban készül.

A kiegészítő gyógyszerek vagy 
készítmények tekintetében a 
biztonságossági jelentést a 
2001/83/EK irányelvvel összhangban a 
vizsgáló készíti el.

Or. en
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Indokolás

A feltételezett, nem várt súlyos mellékhatások bejelentését össze kell hangolni a forgalomba 
hozott termékek esetében a farmakovigilanciára vonatkozó jogszabályok alapján már fennálló 
követelményekkel.

Módosítás 575
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kiegészítő gyógyszerek vagy 
készítmények tekintetében a 
biztonságossági jelentés a 
2001/83/EK irányelv 3. fejezetével 
összhangban készül.

A kiegészítő gyógyszerek vagy 
készítmények tekintetében a 
biztonságossági jelentés a 2012/84/EU 
irányelvvel módosított 
2001/83/EK irányelv 3. fejezetével 
összhangban készül.

Or. fr

Indokolás

Az irányelvre való hivatkozást módosítani kell. A 2001/83/EK irányelvet ugyanis a 
farmakovigilancia tekintetében a 2011. januárban hatályba lépett 2010/84/EU irányelv 
módosítja.

Módosítás 576
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós jogszabályok és a Bizottság 
egyedi iránymutatásainak sérelme nélkül a 
vizsgálati terv összeállításakor, valamint e 
rendelet és a vizsgálati terv
alkalmazásakor a megbízó és a vizsgáló 
megfelelő mértékben figyelembe veszi az 
Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
regisztrálása technikai feltételeinek 

Az uniós jogszabályok és a Bizottság 
egyedi iránymutatásainak sérelme nélkül a 
vizsgálati terv összeállításakor, valamint a 
klinikai vizsgálat e rendelet és a vizsgálati 
terv szerinti lefolytatásakor, a megbízó és 
a vizsgáló az Emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek regisztrálása technikai 
feltételeinek harmonizációját célzó 
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harmonizációját célzó nemzetközi 
konferencia helyes klinikai gyakorlatra 
vonatkozó részletes nemzetközi 
iránymutatásaiban lefektetett minőségi 
előírásokat.

nemzetközi konferencia helyes klinikai 
gyakorlatra vonatkozó, a(z) [xxx] 
mellékletben közölt részletes nemzetközi 
iránymutatásokra hivatkozik.

Or. en

Indokolás

A helyes klinikai gyakorlat továbbra is referenciaként szolgál a vizsgálat lefolytatásához.

Módosítás 577
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a (2) bekezdésben említett 
helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó 
részletes nemzetközi iránymutatásokhoz 
nyilvános hozzáférést biztosít.

A Bizottság a (2) bekezdésben említett és 
az e rendelet [xxx] mellékletében szereplő
helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó 
részletes nemzetközi iránymutatásokhoz 
nyilvános hozzáférést biztosít, és azokat 
rendszeresen frissíti.

Or. en

Módosítás 578
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelemmel kísérés Kockázatértékelés, minőségirányítás és 
figyelemmel kísérés

Or. en
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Módosítás 579
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó megfelelően figyelemmel 
kíséri a klinikai vizsgálatot. A megbízó 
határozza meg a figyelemmel kísérés körét 
és természetét a klinikai vizsgálat 
valamennyi jellemzője, különösképpen az 
alábbiak alapjánis:

A megbízó megfelelően figyelemmel kíséri 
a klinikai vizsgálatot. A megbízó határozza 
meg a figyelemmel kísérés körét és 
természetét a klinikai vizsgálat valamennyi 
meghatározó kockázati tényezőjére (a 
vizsgálati alany jogaira nézve fennálló 
kockázat, a vizsgálati alany biztonságára 
és sérthetetlenségére nézve fennálló 
kockázat, az adatok minőségére és az 
eredmények megalapozottságára nézve 
fennálló kockázat) kiterjedő 
kockázatértékelés alapján. A 
kockázatértékelésben a következő 
jellemzők figyelembevételével határozzák 
meg a minőségirányítást és a vizsgálat 
figyelemmel kísérését:

Or. en

Indokolás

A meghatározó kockázati tényezők (köztük a diagnosztikai eljárásokkal kapcsolatos kockázat) 
teljes spektrumát felölelő, vizsgálatspecifikus kockázatértékelésnek kell meghatároznia a 
vizsgálat minőségirányítását, a figyelemmel kísérési stratégiát is ideértve.

Módosítás 580
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó megfelelően figyelemmel 
kíséri a klinikai vizsgálatot. A megbízó 
határozza meg a figyelemmel kísérés körét 
és természetét a klinikai vizsgálat 
valamennyi jellemzője, különösképpen az 

A megbízó megfelelően figyelemmel kíséri 
a klinikai vizsgálatot. A figyelemmel 
kísérés körét és természetét a jelenlegi 
helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó 
iránymutatással összhangban alakítják ki, 
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alábbiak alapjánis: és annak az alábbi jellemzőket kell 
figyelembe vennie:

Or. en

Indokolás

A figyelemmel kísérésre vonatkozó rendelkezéseket a helyes klinikai gyakorlat révén 
nemzetközi szinten már megállapították.

Módosítás 581
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a klinikai vizsgálat kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálat-e 
vagy sem;

a) a klinikai vizsgálat közepes vagy 
alacsony kockázattal járó klinikai 
vizsgálat-e vagy sem;

Or. en

Módosítás 582
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a beavatkozás eltérésének mértéke a 
standard klinikai gyakorlattól.

c) a diagnosztikai eljárások eltérésének 
mértéke a standard klinikai gyakorlattól.

Or. en

Módosítás 583
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A klinikai vizsgálat lefolytatásába bevont 
egyéb személyeknek megfelelő 
végzettséggel, képesítéssel és tapasztalattal 
kell rendelkezniük feladataik 
elvégezéséhez.

A klinikai vizsgálat lefolytatásába és 
figyelemmel kísérésébe bevont egyéb 
személyeknek megfelelő végzettséggel, 
képesítéssel és tapasztalattal kell 
rendelkezniük feladataik elvégezéséhez.

Or. fr

Módosítás 584
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
46 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46a. cikk
A jelenlegi legjobb, bizonyított 

beavatkozás
Az alábbi esetek kivételével valamennyi új 
beavatkozást meg kell vizsgálni a jelenlegi 
legjobb, bizonyított beavatkozáshoz 
képest:
a) a placebo alkalmazása vagy a kezelés 
mellőzése elfogadható azokban a 
vizsgálatokban, amelyek esetén nincs 
bizonyított beavatkozás; vagy
b) amennyiben kényszerítő és 
tudományosan megalapozott módszertani 
okok miatt a placebo alkalmazása 
szükséges valamely beavatkozás 
hatékonyságának vagy biztonságának 
meghatározásához, és a placebót kapó, 
illetve a kezelésben nem részesülő betegek 
nincsenek kitéve súlyos vagy 
visszafordíthatatlan kár kockázatának.

Or. en
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Indokolás

A klinikai vizsgálatban részt vevő vizsgálati alanyok emberi jogainak és emberi méltóságának 
a biológia és az orvostudomány alkalmazása tekintetében történő védelme érdekében a 
placebo használatát vagy a kezelés mellőzését mindenkor rendkívüli körültekintéssel kell 
kezelni, ahogyan azt a 2008. évi Helsinki Nyilatkozat 32. cikke is példázza.

Módosítás 585
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A gyógyszerek nyomon követése, tárolása, 
megsemmisítése és visszajuttatása

A gyógyszerek átvétele, nyomon követése, 
tárolása, beadása, megsemmisítése és 
visszajuttatása

Or. fr

Módosítás 586
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizsgálati alanyok biztonságának és a 
klinikai vizsgálatban kapott adatok 
megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása céljából a 
vizsgálati készítményeket megfelelően és 
az arányosság tiszteletben tartása mellett 
nyomon követik, tárolják, megsemmisítik 
és visszajuttatják, figyelemmel arra, hogy a 
vizsgálati készítmény engedélyezve van-e 
és kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálatról van-e szó.

A vizsgálati alanyok biztonságának és a 
klinikai vizsgálatban kapott adatok 
megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása céljából a 
vizsgálati készítményeket megfelelően és 
az arányosság tiszteletben tartása mellett 
nyomon követik, tárolják, megsemmisítik 
és visszajuttatják, figyelemmel arra, hogy 
közepes vagy alacsony kockázattal járó 
klinikai vizsgálatról van-e szó.

Or. en
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Indokolás

Pontosítás, kihasználva az alacsony és a közepes kockázattal járó vizsgálatok 
fogalommeghatározását.

Módosítás 587
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A vizsgálati alanyok biztonságának és a 
klinikai vizsgálatban kapott adatok 
megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása céljából a 
vizsgálati készítményeket megfelelően és 
az arányosság tiszteletben tartása mellett 
nyomon követik, tárolják, megsemmisítik 
és visszajuttatják, figyelemmel arra, hogy a 
vizsgálati készítmény engedélyezve van-e 
és kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálatról van-e szó.

A vizsgálati alanyok biztonságának és a 
klinikai vizsgálatban kapott adatok 
megbízhatóságának és 
megalapozottságának biztosítása céljából a 
vizsgálati készítményeket megfelelően és 
az arányosság tiszteletben tartása mellett 
átveszik, nyomon követik, tárolják, 
beadják, megsemmisítik és visszajuttatják, 
figyelemmel arra, hogy a vizsgálati 
készítmény engedélyezve van-e és 
kismértékű kockázattal járó klinikai 
vizsgálatról van-e szó.

Or. fr

Módosítás 588
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tevékenységeket azon személyek végzik, 
akik a tagállamban jogszerű 
felhatalmazással rendelkeznek ilyen 
műveletek elvégzésére, különösen, ha 
azokat kórházakban, egészségügyi 
központokban vagy klinikákon végzik 
gyógyszerészek vagy olyan más személyek, 
akik a tagállamban jogszerű 
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felhatalmazással rendelkeznek ilyen 
folyamatok elvégzésére.

Or. fr

Módosítás 589
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az engedélyezéshez szükséges 
dokumentáció tartalmazza az 
(1) bekezdésben említett gyógyszer 
nyomon követésére, tárolására, 
megsemmisítésére és visszajuttatására 
vonatkozó releváns információkat.

(2) Az engedélyezéshez szükséges 
dokumentáció tartalmazza az 
(1) bekezdésben említett gyógyszer 
nyomon követésére, tárolására, beadására, 
megsemmisítésére és visszajuttatására 
vonatkozó releváns információkat.

Or. fr

Módosítás 590
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E cikk alkalmazásában az „előírások 
súlyos megsértése” az előírások olyan 
megsértése, amely valószínűleg jelentős 
mértékben befolyásolhatja a vizsgálati 
alanyok biztonságát és jogait vagy a 
klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatóságát és megalapozottságát.

(2) E cikk alkalmazásában az „előírások 
súlyos megsértése” az előírások olyan 
megsértése, amely valószínűleg jelentős 
mértékben befolyásolhatja a vizsgálati 
alanyok biztonságát, jogait és jóllétét, vagy 
a klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatóságát és megalapozottságát.

Or. en

Indokolás

A rendeletjavaslat 3. cikke és az Orvosok Világszövetsége emberi alanyokat bevonó orvosi 
kutatás etikai elveiről szóló Helsinki Nyilatkozatának 6. cikke (2008, Szöul) értelmében az 
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egyének biztonságának, jogainak és jóllétének elsőbbséget kell élveznie.

Módosítás 591
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megbízó az uniós portálon keresztül, 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
az érintett tagállamokat minden olyan nem 
várt eseményről, amely a klinikai 
vizsgálaton belüli előny-kockázat viszonyt 
érinti, de nem minősül a 38. cikkben 
említett feltételezett, nem várt súlyos 
mellékhatásnak.

(1) A megbízó az uniós portálon keresztül, 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
az érintett tagállamokat minden olyan nem 
várt eseményről, amely a klinikai 
vizsgálaton belüli előny-kockázat viszonyt 
érinti.

Or. en

Indokolás

Valamennyi nem várt nemkívánatos eseményt – azaz a SUSAR-okat – be kell jelenteni.

Módosítás 592
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vizsgáló részére összeállított 
ismertetőt új biztonsági információ 
rendelkezésre állásakor, illetve legalább 
évente egyszer frissítik.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. sl

Módosítás 593
Cristian Silviu Buşoi
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Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vizsgáló részére összeállított 
ismertetőt új biztonsági információ 
rendelkezésre állásakor, illetve legalább 
évente egyszer frissítik.

(3) A vizsgáló részére összeállított 
ismertetőt új biztonsági információ 
rendelkezésre állásakor frissítik.

Or. en

Indokolás

E rendelet nem járhat felesleges adminisztratív terhekkel. A vizsgáló részére összeállított 
ismertetőt minden alkalommal frissíteni kell, amikor új biztonsági információ áll 
rendelkezésre, ami esetleg egy évnél hosszabb idő is lehet.

Módosítás 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A vizsgáló részére összeállított 
ismertetőt új biztonsági információ 
rendelkezésre állásakor, illetve legalább 
évente egyszer frissítik.

3. A vizsgáló részére összeállított 
ismertetőt új és releváns biztonsági 
információ rendelkezésre állásakor
frissítik.

Or. fi

Módosítás 595
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A vizsgáló részére összeállított 
ismertető tartalmát az alacsony vagy 
közepes kockázattal járó vizsgálatok 
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esetében kiigazítják (lásd az I. melléklet 5. 
részének 20. pontját).

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet 5. része 20. pontjában foglaltak szerint a vizsgáló részére összeállított 
ismertető az alacsony kockázattal járó vizsgálatok esetében felváltható az alkalmazási 
előírással, a közepes kockázattal járó vizsgálatok esetében pedig az alkalmazási előírással, 
illetve további dokumentumokkal.

Módosítás 596
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Azon engedélyezett gyógyszerek 
esetében, amelyeket – a vizsgálati tervnek 
megfelelően – a forgalomba hozatali 
engedélyben szereplő feltételekkel 
összhangban alkalmaznak, a jóváhagyott 
alkalmazási előírás képezheti a 
referenciadokumentumot.

Or. en

Indokolás

A rendes klinikai gyakorlathoz képest a résztvevők számára további kockázatot nem jelentő 
vizsgálatokra alkalmazandó enyhébb szabályozási rendszer vonatkozásában az egyértelműség 
érdekében célszerű az anyagi jogi szövegben meghatározni az engedélyezett vizsgálati 
készítményekkel folytatott vizsgálatokkal kapcsolatban a vizsgáló részére összeállított 
ismertetőre vonatkozó követelményeket, amellett, hogy ezt az információt az I. melléklet (5. 
rész, 20. pont) is tartalmazza.

Módosítás 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A klinikai vizsgálattal kapcsolatos 
információkat úgy kell nyilvántartani, 
feldolgozni, kezelni és tárolni, hogy 
megfelelően lehessen jelenteni, értelmezni 
és ellenőrizni őket, miközben biztosítva 
van a vizsgálati alanyok nyilvántartásának 
és személyes adatainak bizalmas jellege, a 
személyes adatok védelme területén 
alkalmazandó jogszabályoknak 
megfelelően.

(1) A klinikai vizsgálattal kapcsolatos 
információkat úgy kell nyilvántartani, 
feldolgozni, kezelni és tárolni, hogy 
megfelelően lehessen jelenteni, értelmezni 
és ellenőrizni őket, miközben biztosítva 
van a vizsgálati alanyok nyilvántartásának 
és személyes adatainak bizalmas jellege, a 
személyes adatok védelme területén 
alkalmazandó jogszabályoknak 
megfelelően, azáltal, hogy online 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a 
könnyen kereshető klinikai vizsgálati 
jelentéseket.

Or. en

Indokolás

A fokozott átláthatóság elősegítése érdekében a klinikai vizsgálattal kapcsolatos valamennyi 
információnak – köztük minden eredménynek és alátámasztó adatnak – klinikai vizsgálati 
jelentés formáját kell öltenie. Az olykor igencsak terjedelmes dossziék miatt a jelentésnek 
könnyen kereshető formátumban kell lennie.

Módosítás 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Létre kell hozni egy felügyeleti rendszert, 
amely a klinikai vizsgálatokkal vagy a 
betegek személyes adataival kapcsolatos 
információk kiszivárgása esetén a teljes 
klinikai vizsgálati folyamat során lehetővé 
teszi a közreműködő intézmények, 
ügynökségek és központok felelősségének 
megállapítását.

Or. es
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Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a közigazgatás (intézmények, ügynökségek és szervezetek) és a
klinikai vizsgálatokban részt vevő központok felelősek a vizsgálatokkal kapcsolatos 
információk és a betegekre vonatkozó adatok megfelelő kezeléséért, és amennyiben ez nem 
valósul meg, felelősségre vonhatók.

Módosítás 599
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A megbízó és a vizsgáló 
törzsdokumentációt vezet a klinikai 
vizsgálatról.

A megbízó vagy a vizsgáló 
törzsdokumentációt vezet a klinikai 
vizsgálatról.

Or. fr

Módosítás 600
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A klinikai vizsgálat 
törzsdokumentációjának tartalma lehetővé 
teszi a klinikai vizsgálat lefolytatásának 
ellenőrzését, figyelembe véve a klinikai 
vizsgálat jellemzőit, többek között azt, 
hogy kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatról van-e szó.

A klinikai vizsgálat 
törzsdokumentációjának tartalma lehetővé 
teszi a klinikai vizsgálat lefolytatásának 
ellenőrzését, figyelembe véve a klinikai 
vizsgálat jellemzőit, többek között azt, 
hogy közepes vagy alacsony kockázattal
járó klinikai vizsgálatról van-e szó.

Or. en

Indokolás

A kockázat mértékének hatással kell lennie a vizsgálat törzsdokumentációjának tartalmára.



AM\928647HU.doc 77/80 PE506.161v01-00

HU

Módosítás 601
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó és a vizsgáló a klinikai 
vizsgálat lezárását követően legalább öt 
évig archiválja a klinikai vizsgálat 
dokumentációját, feltéve hogy egy másik 
uniós jogszabály nem rendelkezik 
hosszabb archiválásról. Ugyanakkor a 
vizsgálati alanyok orvosi dossziéját a 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően 
archiválják.

A megbízó és a vizsgáló a klinikai 
vizsgálat lezárását követően elektronikus 
formátumban archiválja a klinikai 
vizsgálat dokumentációját. Az elektronikus 
törzsdokumentációt olvasható és könnyen 
hozzáférhető formátumban archiválják. 
Ugyanakkor a vizsgálati alanyok orvosi 
dossziéját a nemzeti jogszabályoknak 
megfelelően archiválják.

Or. en

Módosítás 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó és a vizsgáló a klinikai 
vizsgálat lezárását követően legalább öt
évig archiválja a klinikai vizsgálat
dokumentációját, feltéve hogy egy másik 
uniós jogszabály nem rendelkezik 
hosszabb archiválásról. Ugyanakkor a 
vizsgálati alanyok orvosi dossziéját a 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően 
archiválják.

A megbízó és a vizsgáló a klinikai 
vizsgálat lezárását követően legalább húsz
évig archiválja a klinikai vizsgálat 
dokumentációját, feltéve hogy egy másik 
uniós jogszabály nem rendelkezik 
hosszabb archiválásról. Ugyanakkor a 
vizsgálati alanyok orvosi dossziéját a 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően 
archiválják.

Or. en

Indokolás

Néhány hosszú távú mellékhatás – például a rák vagy a teratogenicitás – csak többéves 
használat után, vagy akár a betegek első generációján túl jelenik meg.
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Módosítás 603
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó és a vizsgáló a klinikai 
vizsgálat lezárását követően legalább öt
évig archiválja a klinikai vizsgálat 
dokumentációját, feltéve hogy egy másik 
uniós jogszabály nem rendelkezik 
hosszabb archiválásról. Ugyanakkor a 
vizsgálati alanyok orvosi dossziéját a 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően 
archiválják.

A megbízó és a vizsgáló a klinikai 
vizsgálat befejezését követően legalább 
húsz évig archiválja a klinikai vizsgálat 
dokumentációját, feltéve hogy egy másik 
uniós jogszabály nem rendelkezik 
hosszabb archiválásról. Ugyanakkor a 
vizsgálati alanyok orvosi dossziéját a 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően 
archiválják. Ha a megbízó nem tudja 
archiválni a törzsdokumentációt, az az 
Ügynökségnél is archiválható.

Or. en

Indokolás

A törzsdokumentáció archiválása létfontosságú lehet, ha a betegek biztonságával kapcsolatos 
aggályok kivizsgálása miatt már befejezett vizsgálatokat kell ellenőrizni. A húszéves időszakra 
történő archiválásnak – az Európai Gyógyszerügynökségnél való archiválás lehetősége 
mellett – elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy eloszlassa a betegek biztonságát érintő
aggodalmakat, miközben nem megterhelő a kisebb tudományos kutatások számára.

Módosítás 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó és a vizsgáló a klinikai 
vizsgálat lezárását követően legalább öt
évig archiválja a klinikai vizsgálat 
dokumentációját, feltéve hogy egy másik 
uniós jogszabály nem rendelkezik 
hosszabb archiválásról. Ugyanakkor a 
vizsgálati alanyok orvosi dossziéját a 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően 

A megbízó és a vizsgáló a klinikai 
vizsgálat lezárását követően legalább 
huszonöt évig, és – amennyiben a vizsgált 
vizsgálati gyógyszerre a klinikai vizsgálat 
eredményei alapján forgalomba hozatali 
engedélyt adtak ki – a vizsgálat alá vont 
bármely aktív elem forgalomba hozatali 
engedélyének érvényességi ideje alatt 
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archiválják. archiválja a klinikai vizsgálat 
dokumentációját, feltéve hogy egy másik 
uniós jogszabály nem rendelkezik 
hosszabb archiválásról. Ugyanakkor a 
vizsgálati alanyok orvosi dossziéját a 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően 
archiválják.

Or. en

Indokolás

Mivel a gyógyszerekre adott néhány hosszú távú reakció csupán évtizedeken keresztül történő 
használat után jelenik meg, létfontosságú a számottevő archiválási időszak biztosítása, 
különösen addig, amíg a gyógyszer vagy bármely aktív eleme használatban marad.

Módosítás 605
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a használat előtti átcímkézés, 
átcsomagolás vagy a felhasználást vagy 
csomagolást megelőző újbóli 
rekonstituálás, ha ezeket a folyamatokat 
kórházakban, egészségügyi központokban 
vagy klinikákon végzik gyógyszerészek 
vagy olyan más személyek, akik a 
tagállamban jogszerű felhatalmazással 
rendelkeznek ilyen folyamatok 
elvégzésére, valamint ha a vizsgálati 
készítményt kizárólag ezekben az 
intézményekben történő felhasználásra 
szánják;

a) a használat előtti címkézés, átcímkézés, 
csomagolás, átcsomagolás vagy a 
felhasználást vagy csomagolást megelőző 
újbóli rekonstituálás, ha ezeket a 
folyamatokat kórházakban, egészségügyi 
központokban vagy klinikákon végzik 
gyógyszerészek vagy olyan más 
személyek, akik a tagállamban jogszerű 
felhatalmazással rendelkeznek ilyen 
folyamatok elvégzésére, valamint ha a 
vizsgálati készítményt kizárólag ezekben 
az intézményekben történő felhasználásra 
szánják;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a pontosítást szolgálja, és biztosítja, hogy például azok a kórházi 
gyógyszertárak, amelyeknek a megbízó jóváhagyott vizsgálati tervének megfelelően valamely 
klinikai vizsgálatban alkalmazandó gyógyszerek keverékét kell elkészíteniük, és amelyeknek a 
keveréket csomagolniuk és címkézniük kell, ezt továbbra is anélkül tehetik meg, hogy gyártási 
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engedélyre lenne szükségük.

Módosítás 606
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 2001/83/EK irányelv 3. cikkének 
(1) és (2) bekezdésében említett 
gyógyszerek elkészítése.

c) a 2001/83/EK irányelv 3. cikkének 
(1) és (2) bekezdésében említett 
gyógyszerek elkészítése vagy 
gyógyszereknek a megbízó által nyújtott 
vizsgálati tervvel összhangban történő 
elkészítése.

Or. en


