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Módosítás 181
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Unióban végzett klinikai 
vizsgálatokra vonatkozik.

Ez a rendelet az Unióban végzett 
valamennyi klinikai vizsgálatra 
vonatkozik.

Or. fr

Módosítás 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „kinikai kutatás”: bármely, emberrel 
kapcsolatban végzett vizsgálat, melynek 
célja

1. „klinikai vizsgálat”: bármely, emberrel 
kapcsolatban végzett vizsgálat, melynek 
célja
(Horizontális módosítás, amely a teljes 
szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén el 
kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Az új fogalommeghatározások túl bonyolultak és nehéz a gyakorlati alkalmazásuk, mivel a 
szakemberek ugyanazzal a jelentéstartalommal, egymással kölcsönösen felcserélhető módon 
alkalmazzák ezeket. A leginkább érthető, követendő elv az, hogy a „kutatás” megfigyeléses, 
míg a „beavatkozás” a „vizsgálat” kategóriájába tartozik.

Módosítás 183
Philippe Juvin
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több gyógyszer klinikai, 
farmakológiai és/vagy egyéb 
farmakodinámiás hatásainak a 
megállapítása, illetve igazolása;

a) egy vagy több gyógyszer klinikai, 
farmakokinetikai és/vagy egyéb 
farmakodinámiás hatásainak a 
megállapítása, illetve igazolása;

Or. fr

Módosítás 184
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy vagy több gyógyszer 
felszívódásának, megoszlásának, 
metabolizmusának és kiválasztásának 
tanulmányozása

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) forgalomba hozatalt követő biztonsági 
vagy forgalomba hozatalt követő 
hatásossági vizsgálat elvégzése az elmúlt 
10 éven belül engedélyezett gyógyszerrel 
kapcsolatban.

Or. en
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Indokolás

Néhány esetben (ritka betegségek és daganatos betegségek kezelése) a forgalombahozatali 
engedélyeket akkor adják ki, amikor nem áll rendelkezésre elegendő bizonyító adat a 
hatásosságról és biztonságosságról, ami az értékelés elvégzése érdekében forgalomba 
hozatalt követő hatásossági és biztonsági vizsgálatok elvégzését teszi szükségessé. A 
vizsgálatoknak a klinikai vizsgálat fogalommeghatározása és a rendelet hatálya alá kell 
tartozniuk. A forgalombahozatali engedélyt (a 2001/83/EK irányelv 24. cikke szerint) 5 év 
elteltével felülvizsgálják, és csak legalább 10 év elteltével tekintik korlátlan időre szólónak.

Módosítás 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„klinikai vizsgálat”: az alábbi feltételek 
egyikének megfelelő klinikai kutatás:

törölve

a) a vizsgálati készítmények nincsenek 
engedélyezve;
b) a klinikai kutatás vizsgálati terve 
szerint a vizsgálati készítményeket nem az 
érintett tagállam forgalombahozatali 
engedélyeinek feltételei szerint 
alkalmazzák;
c) a vizsgálati alany számára előzetesen 
kijelölnek egy terápiás stratégiát, amely 
nem egyezik az érintett tagállam standard 
klinikai gyakorlatával;
d) a vizsgálati készítmények felírásáról 
azzal egyidejűleg döntenek, hogy a 
vizsgálati alanynak a klinikai kutatásba 
történő felvétele mellett hoznak 
határozatot;
e) a vizsgálati alanyok esetében a 
standard klinikai gyakorlat mellett 
diagnosztikai vagy figyelemmel kísérési 
eljárásokat is alkalmaznak.

Or. en
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Indokolás

Az új fogalommeghatározások túl bonyolultak és nehéz a gyakorlati alkalmazásuk, mivel a 
szakemberek ugyanazzal a jelentéstartalommal, egymással kölcsönösen felcserélhető módon 
alkalmazzák ezeket. A leginkább érthető, követendő elv az, hogy a „kutatás” megfigyeléses, 
míg a „beavatkozás” a „vizsgálat” kategóriájába tartozik.

Módosítás 187
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vizsgálati készítmények nincsenek 
engedélyezve;

a) a vizsgálati készítmények nincsenek 
engedélyezve egyik tagállamban sem;

Or. en

Módosítás 188
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vizsgálati készítmények nincsenek 
engedélyezve;

a) a vizsgálati készítmények nem 
rendelkeznek forgalomba hozatali 
engedéllyel;

Or. fr

Indokolás

A nagyobb egységesség érdekében módosítani kell a francia fordítást, amely nem veszi át a 
forgalomba hozatali engedéllyel kapcsolatos pontos francia kifejezéseket.

Módosítás 189
Erik Bánki
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vizsgálati készítmények nincsenek
engedélyezve;

a) a vizsgálati készítmények forgalomba 
hozatala nincs engedélyezve;

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a vizsgálati készítmények forgalomba hozatala nincs engedélyezve.

Módosítás 190
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a klinikai kutatás vizsgálati terve szerint 
a vizsgálati készítményeket nem az érintett 
tagállam forgalombahozatali
engedélyeinek feltételei szerint 
alkalmazzák;

b) a klinikai vizsgálat vizsgálati terve 
szerint a vizsgálati készítményeket nem az 
érintett tagállam forgalombahozatali 
engedélyeinek vagy a Bizottság által 
kiadott forgalombahozatali engedélynek a
feltételei szerint alkalmazzák;

Or. en

Indokolás

A klinikai kutatás átfogó kifejezés a klinikai vizsgálatra és a beavatkozással nem járó klinikai 
vizsgálatra. A b) pontban a megfelelő kifejezés a klinikai vizsgálat, tekintve, hogy a vizsgálati 
készítményeket nem a forgalombahozatali engedély feltételeinek megfelelően alkalmazzák. Az 
Európai Bizottságot be kell vonni a központosított eljárás körébe tartozó gyógyszereket 
illetően, mivel az EMA értékelését alapul véve a Bizottság rendelkezik hatáskörrel.

Módosítás 191
Erik Bánki

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

c) a vizsgálati alany számára előzetesen 
kijelölnek egy terápiás stratégiát, amely 
nem egyezik az érintett tagállam standard 
klinikai gyakorlatával;

törölve

Or. en

Indokolás

A javaslat célja a klinikai vizsgálatok szabályainak harmonizálása, ugyanakkor a tagállamok 
standard klinikai gyakorlatának említése nem támogatja ezt a célt. Ezenfelül nagyon nehéz 
azonosítani, mi értendő standard gyakorlat alatt.

Módosítás 192
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgálati alany számára előzetesen 
kijelölnek egy terápiás stratégiát, amely 
nem egyezik az érintett tagállam standard 
klinikai gyakorlatával;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Indokolás

Módosítani kell a klinikai vizsgálat harmadik feltételét. Az angol változat francia fordításakor 
sajnos hiba történt.

Módosítás 193
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vizsgálati készítmények felírásáról d) a vizsgálati készítmény felírásáról való 
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azzal egyidejűleg döntenek, hogy a 
vizsgálati alanynak a klinikai kutatásba 
történő felvétele mellett hoznak 
határozatot;

döntést a kutatási vizsgálati tervben 
rögzítik;

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg megfogalmazása nem világos. A klinikai vizsgálatok 
esetében a készítmény felírásáról való döntést a vizsgálati tervben rögzítik a beavatkozással 
nem járó vizsgálatokkal ellentétben, amelyeknél a készítmény felírása az ellátáshoz és nem a 
kutatáshoz tartozik.

Módosítás 194
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vizsgálati készítmények felírásáról
azzal egyidejűleg döntenek, hogy a 
vizsgálati alanynak a klinikai kutatásba
történő felvétele mellett hoznak 
határozatot;

d) a vizsgálati készítmények
alkalmazásáról azzal egyidejűleg 
döntenek, hogy a vizsgálati alanynak a 
klinikai vizsgálatba történő felvétele 
mellett hoznak határozatot;

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálatokban a vizsgálati készítmények költségét nem a vizsgálati alanyok viselik, 
ezért a felírás nem helyes kifejezés.

Módosítás 195
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a vizsgálati alanyok esetében a 
standard klinikai gyakorlat mellett 

törölve
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diagnosztikai vagy figyelemmel kísérési 
eljárásokat is alkalmaznak.

Or. en

Indokolás

A javaslat célja a klinikai vizsgálatok szabályainak harmonizálása, ugyanakkor a tagállamok 
standard klinikai gyakorlatának említése nem támogatja ezt a célt. Ezenfelül a „figyelemmel 
kísérés” kifejezés ebben az összefüggésben helytelennek tűnik, mivel a klinikai vizsgálatok 
célja nem az alanyok megfigyelése, hanem a beavatkozás.

Módosítás 196
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a vizsgálati alanyok esetében a standard 
klinikai gyakorlat mellett diagnosztikai 
vagy figyelemmel kísérési eljárásokat is 
alkalmaznak.

e) a vizsgálati alanyok esetében a standard 
klinikai gyakorlat mellett diagnosztikai 
vagy figyelemmel kísérési eljárásokat is 
alkalmaznak, kivéve, ha a további 
diagnosztikai vagy figyelemmel kísérési 
eljárások a bármely érintett tagállamban 
alkalmazott standard klinikai 
gyakorlathoz viszonyítva nem jelentenek a 
minimálist meghaladó további kockázatot 
vagy terhet az alanyok biztonságára 
nézve.

Or. en

Indokolás

A valóban személyre szabott orvoslás megvalósítása érdekében nélkülözhetetlen a 
transzlációs kutatás. Ez hangsúlyozza, hogy adott orvosi kezelés alatt álló betegpopulációban 
humán biológiai mintákat és bizonyos orvosi adatokat kell gyűjteni. Ennek keretében a 
betegeket a készítménnyel annak forgalombahozatali engedélye vagy a standard gyakorlat 
szerint kezelik, de lehet, hogy egy vagy több további vérmintát kell adniuk, amelyek nem 
képezik a standard gyakorlat részét. Az ilyen kutatás nem nevezendő „klinikai vizsgálatnak”.
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Módosítás 197
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „közepes kockázattal járó vizsgálat”: 
olyan vizsgálati készítmény klinikai 
vizsgálata, amely engedéllyel rendelkezik, 
és a vizsgálati terv szerint kívül esik a 
forgalombahozatali engedély feltételein. 
Alkalmazásukat vagy:
a) elegendő közölt bizonyító adat és/vagy 
standard kezelési iránymutatások 
támasztják alá;
b) vagy nem támasztja alá elegendő közölt 
bizonyító adat és/vagy standard kezelési 
iránymutatások.
A további diagnosztikai vagy figyelemmel 
kísérési eljárások az érintett tagállam 
standard klinikai gyakorlatához 
viszonyítva csak minimális további 
kockázatot vagy terhet jelentenek a 
vizsgálati alanyok biztonságára.

Or. en

Indokolás

Ez a rétegezés kizárólag a vizsgálati készítmény forgalombahozatali engedélyének státuszán 
és a diagnosztikai eljárásokkal összefüggő kockázaton alapul. Két különböző helyzet közötti 
különbséget emel ki: kismértékű kockázat, ha az engedélyezett vizsgálati készítményt az 
engedélyezett javallatában alkalmazzák, illetve közepes kockázat, ha az engedélyezett 
vizsgálati készítményt az engedélyezett javallatán kívül alkalmazzák.

Módosítás 198
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat”: az alábbi feltételek 
mindegyikének megfelelő klinikai 
vizsgálat:

3. „kismértékű kockázattal járó klinikai 
vizsgálat”: valamely klinikai vizsgálat 
akkor jár kismértékű kockázattal, ha a 
beavatkozás jellegét és jelentőségét 
tekintve okkal várható, hogy legfeljebb 
csak rendkívül kis mértékű és átmeneti 
hatást gyakorol az alany egészségére 
nézve.
A kismértékű kockázattal járó klinikai 
vizsgálat az alábbi feltételek 
mindegyikének megfelel:
(A „kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálat” kifejezést a „kismértékű 
kockázattal járó klinikai vizsgálat” 
kifejezéssel felváltó módosítás az egész 
szövegre alkalmazandó. Elfogadása esetén 
e módosítást a szöveg egészén át kell 
vezetni.)

Or. fr

Indokolás

A kutatások második csoportját inkább az alany szempontjából felmerülő kockázat 
mértékével, semmint a beavatkozás fajtájával kellene meghatározni. Ez megfelel a 
rendelettervezet azon fő céljának, hogy kockázatalapú megközelítést kell kialakítani. Másrészt 
a rendeletet az Oviedói Egyezmény rendelkezéseihez kell igazítani. A „minimális kockázat” 
fogalmát ezen egyezmény – amelyet számos tagállam ratifikált – 17. cikke határozza meg.

Módosítás 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat”: az alábbi feltételek 
mindegyikének megfelelő klinikai 
vizsgálat:

3. „kismértékű beavatkozással járó klinikai 
kutatás”: az alábbi feltételek 
mindegyikének megfelelő klinikai 
vizsgálat:
(Horizontális módosítás, amely a teljes 



AM\929471HU.doc 13/84 PE506.159v02-00

HU

szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a 
szövegben mindenütt el kell végezni a 
szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

A „klinikai vizsgálat” és a „kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálat” 
fogalommeghatározása ellentétes egymással (vö. (2) bekezdés 2. és 3. pontja, illetve (3) 
bekezdés 2. és 3. pontja). Ezért a „kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálat” nem 
javasolható a „klinikai vizsgálat” alkategóriájaként, ahogy a szöveg felveti. Ehelyett egymást 
kiegészítő fogalommeghatározásokról van szó. A jogi egyértelműség kedvéért ezt a 
különbségtételt világossá kell tenni.

Módosítás 200
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat”: az alábbi feltételek 
mindegyikének megfelelő klinikai 
vizsgálat:

3. „kismértékű kockázattal járó klinikai 
vizsgálat”: az alábbi feltételek 
mindegyikének megfelelő klinikai 
vizsgálat:
(Horizontális módosítás, amely a teljes 
szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a 
szövegben mindenütt el kell végezni a 
szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Ez a rétegezés kizárólag a vizsgálati készítmény forgalombahozatali engedélyének státuszán 
és a diagnosztikai eljárásokkal összefüggő kockázaton alapul. Két különböző helyzet közötti 
különbséget emel ki: kismértékű kockázat, ha az engedélyezett vizsgálati készítményt az 
engedélyezett javallatában alkalmazzák, illetve közepes kockázat, ha az engedélyezett 
vizsgálati készítményt az engedélyezett javallatán kívül alkalmazzák.

Módosítás 201
Philippe Juvin
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vizsgálati készítményeket 
engedélyezték;

a) a vizsgálati készítményeket 
engedélyezték, és azokat a 
forgalombahozatali engedélyükkel 
összhangban vizsgálják;

Or. en

Indokolás

Ez a rétegezés kizárólag a vizsgálati készítmény forgalombahozatali engedélyének státuszán 
és a diagnosztikai eljárásokkal összefüggő kockázaton alapul. Két különböző helyzet közötti 
különbséget emel ki: kismértékű kockázat, ha az engedélyezett vizsgálati készítményt az 
engedélyezett javallatában alkalmazzák, illetve közepes kockázat, ha az engedélyezett 
vizsgálati készítményt az engedélyezett javallatán kívül alkalmazzák.

Módosítás 202
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vizsgálati készítményeket 
engedélyezték;

a) a vizsgálati készítmények rendelkeznek 
forgalomba hozatali engedéllyel;

Or. fr

Indokolás

A nagyobb egységesség érdekében módosítani kell a francia fordítást, amely nem veszi át a 
forgalomba hozatali engedéllyel kapcsolatos pontos francia kifejezéseket.

Módosítás 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vizsgálati készítményeket 
engedélyezték;

a) a vizsgálati készítményeket több mint 10 
éve engedélyezték;

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (2) bekezdése első albekezdése c) pontja (új) beillesztésével együtt ez biztosítja, hogy 
a forgalomba hozatalt követő hatásossági és biztonsági vizsgálatok ne tartozzanak a 
kismértékű beavatkozással járó vizsgálatok közé, mivel ezeket a vizsgálatokat nem olyan 
gyógyszereken végeznék, amelyek korlátlan ideig érvényes forgalombahozatali engedélyt 
kaptak. A forgalombahozatali engedélyt (a 2001/83/EK irányelv 24. cikke szerint) 5 év 
elteltével felülvizsgálják, és csak legalább 10 év elteltével tekintik korlátlan időre szólónak.

Módosítás 204
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vizsgálati készítményeket
engedélyezték;

a) a vizsgálati készítmények forgalomba 
hozatalát engedélyezték;

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a vizsgálati készítmények forgalomba hozatalát engedélyezték.

Módosítás 205
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vizsgálati készítményeket 
engedélyezték;

a) a vizsgálati készítményeket vagy 
placebókat engedélyezték;
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Or. en

Indokolás

Ha változtatás nélkül marad, nem lesz lehetőség placebót alkalmazó, kismértékű 
beavatkozással járó vizsgálatok végzésére.

Módosítás 206
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a klinikai vizsgálat vizsgálati terve 
szerint a vizsgálati készítményeket az 
érintett tagállam forgalombahozatali 
engedélyeinek feltételei szerint 
alkalmazzák, vagy alkalmazásuk egy 
érintett tagállamban a standard kezelés 
része;

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rétegezés kizárólag a vizsgálati készítmény forgalombahozatali engedélyének státuszán 
és a diagnosztikai eljárásokkal összefüggő kockázaton alapul. Két különböző helyzet közötti 
különbséget emel ki: kismértékű kockázat, ha az engedélyezett vizsgálati készítményt az 
engedélyezett javallatában alkalmazzák, illetve közepes kockázat, ha az engedélyezett 
vizsgálati készítményt az engedélyezett javallatán kívül alkalmazzák.

Módosítás 207
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a klinikai vizsgálat vizsgálati terve 
szerint a vizsgálati készítményeket az 
érintett tagállam forgalombahozatali 
engedélyeinek feltételei szerint 

b) a klinikai vizsgálat vizsgálati terve 
szerint a vizsgálati készítményeket az 
érintett tagállam forgalombahozatali 
engedélyeinek feltételei szerint 
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alkalmazzák, vagy alkalmazásuk egy 
érintett tagállamban a standard kezelés 
része;

alkalmazzák, vagy alkalmazásuk egy 
érintett tagállamban vagy a kutatás és 
terápia terén folytatott együttműködésben 
kulcsfontosságú szerepet betöltő 
tagállamokban a standard kezelés része;

Or. fi

Módosítás 208
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a klinikai vizsgálat vizsgálati terve 
szerint a vizsgálati készítményeket az 
érintett tagállam forgalombahozatali 
engedélyeinek feltételei szerint 
alkalmazzák, vagy alkalmazásuk egy 
érintett tagállamban a standard kezelés 
része;

b) a klinikai vizsgálat vizsgálati terve 
szerint a vizsgálati készítményeket az 
érintett tagállam forgalombahozatali 
engedélyeinek feltételei szerint 
alkalmazzák, vagy alkalmazásuk egy 
érintett tagállamban a rendes klinikai 
gyakorlatnak felel meg;

Or. fr

Indokolás

A standard kezelés fogalma pontatlan, emellett egymástól eltérő értelmezésekhez vezethet. E 
fogalmat inkább a rendes klinikai gyakorlat fogalmával (angolul: „usual practice”) kellene 
felváltani, amelynek Philippe Juvin által javasolt fogalommeghatározása a 2. cikk 
6. pontjában szerepel.

Módosítás 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a klinikai vizsgálat vizsgálati terve 
szerint a vizsgálati készítményeket az 
érintett tagállam forgalombahozatali 

b) a klinikai vizsgálat vizsgálati terve 
szerint a vizsgálati készítményeket az 
érintett tagállam forgalombahozatali 
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engedélyeinek feltételei szerint 
alkalmazzák, vagy alkalmazásuk egy 
érintett tagállamban a standard kezelés 
része;

engedélyeinek feltételei szerint 
alkalmazzák;

Or. en

Indokolás

A kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálatokban a gyógyszereket a 
forgalombahozatali engedély feltételeivel összhangban alkalmazzák. A „vagy alkalmazásuk 
egy érintett tagállamban a standard kezelés része” szövegrész lehetővé teszi, hogy kismértékű
beavatkozással járó klinikai vizsgálatokat végezzenek adott gyógyszer javallaton kívüli 
alkalmazásának vizsgálatára azokban a tagállamokban, ahol az ilyen alkalmazás nem 
engedélyezett. Ez a megbízó által biztosítandó kötelező kártérítéssel kapcsolatos 
rendelkezések kárára történik.

Módosítás 210
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a klinikai vizsgálat vizsgálati terve 
szerint a vizsgálati készítményeket az 
érintett tagállam forgalombahozatali 
engedélyeinek feltételei szerint
alkalmazzák, vagy alkalmazásuk egy 
érintett tagállamban a standard kezelés 
része;

b) a klinikai vizsgálat vizsgálati terve 
szerint a vizsgálati készítményeket az 
összes érintett tagállam forgalombahozatali 
engedélyeinek feltételei szerint 
alkalmazzák, vagy alkalmazásuk egy 
érintett tagállamban a standard kezelés 
része;

Or. en

Indokolás

A gyógyszereket nem csupán az érintett tagállamok egyikében kell standard kezelésnek 
tekinteni, hanem azok mindegyikében, annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálati 
készítményekkel végzett, kismértékű kockázattal járó vizsgálatok ne folyhassanak olyan 
tagállamokban, ahol nem számítanak standard kezelésnek, és ezáltal elkerülhető a kismértékű 
kockázattal járó vizsgálatok biztonsági követelményeinek további csökkentése.
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Módosítás 211
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a klinikai vizsgálat vizsgálati terve 
szerint a vizsgálati készítményeket az 
érintett tagállam forgalombahozatali 
engedélyeinek feltételei szerint 
alkalmazzák, vagy alkalmazásuk egy 
érintett tagállamban a standard kezelés 
része;

b) a klinikai vizsgálat vizsgálati terve 
szerint a vizsgálati készítményeket a
forgalombahozatali engedély feltételei 
szerint alkalmazzák;

Or. en

Indokolás

A javaslat célja a klinikai vizsgálatok szabályainak harmonizálása, ugyanakkor a tagállamok 
standard klinikai gyakorlatának említése nem támogatja ezt a célt.

Módosítás 212
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a további diagnosztikai vagy 
figyelemmel kísérési eljárások az érintett 
tagállam standard klinikai gyakorlatához 
viszonyítva csak minimális további 
kockázatot vagy terhet jelentenek a 
vizsgálati alanyok biztonságára;

törölve

Or. en

Indokolás

A javaslat célja a klinikai vizsgálatok szabályainak harmonizálása, ugyanakkor a tagállamok 
standard klinikai gyakorlatának említése nem támogatja ezt a célt. Ezenfelül a „minimális” 
kifejezés nem elegendően egyértelmű elem egy fogalommeghatározásban.
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Módosítás 213
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „beavatkozással nem járó kutatás”: a 
klinikai vizsgálattól eltérő klinikai kutatás;

4. „beavatkozással nem járó kutatás”: a 
klinikai vizsgálattól eltérő klinikai kutatás, 
amelynek keretében a gyógyszert, illetve 
gyógyszereket a szokásos módon, a 
forgalomba hozatali engedély feltételeinek 
megfelelően írják fel. A betegnek egy 
adott kezelési stratégiába való bevonását
nem előre határozzák meg egy vizsgálati 
tervvel, hanem az aktuális gyakorlatnak 
megfelelő módon rendelik el, és a 
gyógyszer felírása világosan elválik a 
betegnek a vizsgálatba való bevonására 
vonatkozó döntéstől. További 
diagnosztikai, illetve megfigyelési 
eljárásokat nem kell alkalmazni a 
betegeknél, és az összegyűjtött adatokat 
epidemiológiai módszerekkel kell 
elemezni;

Or. fr

Módosítás 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „beavatkozással nem járó kutatás”: a 
klinikai vizsgálattól eltérő klinikai kutatás;

4. „beavatkozással nem járó kutatás”: 
olyan kutatás, ahol a gyógyszert, illetve 
gyógyszereket a szokásos módon, a 
forgalomba hozatali engedély feltételeinek 
megfelelően írják fel, és a betegnek egy 
adott kezelési stratégiába való bevonását 
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nem előre határozzák meg egy vizsgálati 
tervvel, hanem az aktuális gyakorlatnak 
megfelelő módon rendelik el; a gyógyszer 
felírása világosan elválik a betegnek a 
vizsgálatba való bevonására vonatkozó 
döntéstől.

Or. en

Indokolás

A beavatkozással nem járó vizsgálatok sokkal világosabb fogalommeghatározására van 
szükség; a klinikai vizsgálatokról szóló 2001/20/EK irányelvben előírt fogalommeghatározás 
(2. cikk c) pontja) jobb volt, és részben vissza kellene illeszteni. Ezek a kutatások sok esetben 
azokat a vizsgálatokat fedik le, amelyeket a Bizottság „kismértékű beavatkozással járó” 
vizsgálatként kíván besorolni. Ezeket a vizsgálatokat azonban néha inkább forgalmazási 
céllal, nem pedig egy tudományos hipotézis vizsgálata céljából végzik – ez a gyakorlat 
kerülendő.

Módosítás 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „beavatkozással nem járó kutatás”: a 
klinikai vizsgálattól eltérő klinikai kutatás;

4. „beavatkozással nem járó kutatás”: a 
klinikai vizsgálattól eltérő klinikai kutatás, 
és a 2. cikk második bekezdésének 2. és 3. 
pontjában meghatározott, kismértékű 
beavatkozással járó vizsgálat;

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság érdekében tisztázza, hogy a beavatkozással nem járó klinikai vizsgálatok nem 
tartoznak ebbe a kategóriába. Mivel a „klinikai vizsgálat” fogalommeghatározása nem 
foglalja magában a „kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálat” 
fogalommeghatározását, egyértelművé kell tenni a kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálatok kizárását a „beavatkozással nem járó kutatás” fogalmából. Azt az egyszerű elvet 
kellene követni, hogy a „megfigyelések” a „kutatás” kategóriájába, a „beavatkozások” pedig 
a „vizsgálat” kategóriájába tartoznak.
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Módosítás 216
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „vizsgálati készítmény”: olyan 
gyógyszer, amelyet egy klinikai vizsgálat 
keretében tesztelnek vagy 
referenciaanyagként (pl. placebóként) 
használnak;

5. „vizsgálati készítmény”: egy hatóanyag 
olyan gyógyszerformája vagy olyan 
placebo, amelyet egy klinikai vizsgálat 
keretében tesztelnek vagy 
referenciaanyagként (pl. placebóként) 
használnak;

Or. en

Indokolás

A gyógyszer és a vizsgálati készítmény között fontos különbséget tenni, mert a klinikai 
vizsgálatok esetében mindig a „vizsgálati készítmény” kifejezést alkalmazzák.

Módosítás 217
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „standard klinikai gyakorlat”: a 
szokásosan követett kezelési mód valamely 
betegség vagy zavar kezelésére, 
megelőzésére vagy diagnosztizálására;

6. „rendes klinikai gyakorlat”: a 
szokásosan követett kezelési mód valamely 
betegség vagy zavar kezelésére, 
megelőzésére vagy diagnosztizálására;
(A „standard klinikai gyakorlat” kifejezést 
a „rendes klinikai gyakorlat” kifejezéssel 
felváltó módosítás a szöveg egészére 
alkalmazandó. Elfogadása esetén e 
módosítást a szöveg egészén át kell 
vezetni.)

Or. fr

Indokolás

A standard kezelés fogalma pontatlan, emellett egymástól eltérő értelmezésekhez vezethet. E 
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fogalmat inkább a rendes klinikai gyakorlat fogalmával (angolul: „usual practice”) kellene 
felváltani, amelynek Philippe Juvin által javasolt fogalommeghatározása a 2. cikk 
6. pontjában szerepel.

Módosítás 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „standard klinikai gyakorlat”: a 
szokásosan követett kezelési mód valamely 
betegség vagy zavar kezelésére, 
megelőzésére vagy diagnosztizálására;

6. „jelenleg bizonyított legjobb 
beavatkozás”: a jelenlegi megbízható 
tudományos bizonyítékokkal összhangban 
szokásosan követett kezelési mód valamely 
betegség vagy zavar kezelésére, 
megelőzésére vagy diagnosztizálására;
(Horizontális módosítás, amely a teljes 
szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a 
szövegben mindenütt el kell végezni a 
szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

A „standard klinikai gyakorlat” túl határozatlan, és a Helsinki Nyilatkozat (32. cikk) 
megfogalmazásával – „jelenleg bizonyított legjobb beavatkozás” – kell felváltani. Ez a 
módosítás a szöveg egészére vonatkozik.

Módosítás 219
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „jelenleg bizonyított legjobb 
beavatkozás”: a legfrissebb, bizonyított 
tudományos ismereteken és adatokon 
alapuló standard;
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Or. en

Indokolás

A betegek biztonsága és az új és valóban jobb kezelés előmozdítása érdekében ezt a normát 
kell bevezetni. Az új gyógyszereket eleve össze kell hasonlítani a jelenleg bizonyított legjobb 
kezeléssel, placebóval/kezelés mellőzésével pedig csak olyan esetekben, amikor semmilyen 
más kezelés nem létezik. A megfogalmazást a 2008. évi Helsinki Nyilatkozat 32. cikkéből 
emelték át.

Módosítás 220
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „fejlett terápiás vizsgálati készítmény”: 
olyan vizsgálati készítmény, amely az 
1394/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
értelmében fejlett terápiás vizsgálati 
készítmény;

törölve

Or. en

Indokolás

A „fejlett terápiás vizsgálati készítményeket” törölték a rendelet többi részéből, és ezért ez a 
fogalommeghatározás a továbbiakban nem szükséges.

Módosítás 221
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „etikai bizottság”: független 
tagállami szerv, amelynek tagjai között 
megtalálhatók az egészségügyi ágazat 
szakemberei, a nem szakemberek és 
legalább egy, széles körű klinikai 
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tapasztalattal rendelkező beteg vagy 
betegképviselő, akiknek feladata a 
vizsgálati alanyok jogainak, 
biztonságának, jóllétének és az ezzel 
kapcsolatos állami garanciáknak a 
biztosítása;

Or. es

Módosítás 222
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „jelentéskészítő tagállam”: az a 
tagállam, ahol a három vagy több 
tagállamot érintő és e rendelet II. és III. 
fejezete szerint benyújtott klinikai 
vizsgálat engedélyezése vagy a vizsgálat 
lényeges módosítása iránti kérelem 
értékelését koordinálják és 
dokumentálják.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek a „jelentéskészítő tagállam” fogalommeghatározását is meg kell adnia. A 
rendelettervezet például nem különbözteti meg az egyetlen tagállamot és a több tagállamot 
érintő vizsgálatokat, amikor az értékelés 1. része kapcsán kijelöli a jelentéskészítő tagállamot.

Módosítás 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „lényeges módosítás”: bármely, a 12. „lényeges módosítás”: bármely, a 
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klinikai vizsgálat bármely szempontját
érintő módosítás, amely a 8., 14., 19., 20. 
és 23. cikkben említett határozatról szóló 
értesítést követően történt, és 
valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorol
a vizsgálati alanyok biztonságára vagy 
jogaira, vagy a klinikai vizsgálat során 
nyert adatok megbízhatóságára és 
megalapozottságára;

klinikai vizsgálat bármely szempontját 
érintő módosítás, ideértve a vizsgálatban 
részt vevő alanyok számának változását is, 
amely a 8., 14., 19., 20. és 23. cikkben 
említett határozatról szóló értesítést 
követően történt, és jelentős hatást 
gyakorolhat a vizsgálati alanyok 
biztonságára vagy jogaira, vagy a klinikai 
vizsgálat során nyert adatok 
megbízhatóságára és megalapozottságára, 
vagy megváltoztathatja a vizsgálat 
lefolytatását alátámasztó tudományos 
dokumentumok értelmezését, vagy ha a 
klinikai vizsgálat bármely vonatkozását 
érintő módosítások más szempontból 
jelentősek.

Or. en

Indokolás

Az eljárás lefolytatása, elrendezése, módszertana, résztvevőinek száma, a klinikai 
vizsgálatokban használt vizsgálati készítmény vagy kiegészítő készítmény tekintetében az 
engedélyezést követően végrehajtott bármely módosítás csökkentheti az adatok 
megbízhatóságát és megalapozottságát. Ezért a 2001/20/EK irányelv 10. cikkének a) 
pontjában foglalt pontosabb megfogalmazást javasolt átvenni.

Módosítás 224
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „lényeges módosítás”: bármely, a 
klinikai vizsgálat bármely szempontját 
érintő módosítás, amely a 8., 14., 19., 20. 
és 23. cikkben említett határozatról szóló 
értesítést követően történt, és 
valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorol 
a vizsgálati alanyok biztonságára vagy
jogaira, vagy a klinikai vizsgálat során 
nyert adatok megbízhatóságára és 
megalapozottságára;

12. „lényeges módosítás”: bármely, a 
klinikai vizsgálat bármely szempontját 
érintő módosítás, amely a 8., 14., 19., 20. 
és 23. cikkben említett határozatról szóló 
értesítést követően történt, és 
valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorol 
a vizsgálati alanyok biztonságára, jogaira 
vagy jóllétére, vagy a klinikai vizsgálat 
során nyert adatok megbízhatóságára és 
megalapozottságára;
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Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet 3. cikkével fennálló következetesség érdekében.

Módosítás 225
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „lényeges módosítás”: bármely, a 
klinikai vizsgálat bármely szempontját 
érintő módosítás, amely a 8., 14., 19., 20. 
és 23. cikkben említett határozatról szóló 
értesítést követően történt, és 
valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorol 
a vizsgálati alanyok biztonságára vagy
jogaira, vagy a klinikai vizsgálat során 
nyert adatok megbízhatóságára és 
megalapozottságára;

12. „lényeges módosítás”: bármely, a 
klinikai vizsgálat bármely szempontját 
érintő módosítás, amely a 8., 14., 19., 20. 
és 23. cikkben említett határozatról szóló 
értesítést követően történt, és 
valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorol 
a vizsgálati alanyok biztonságára, jogaira 
vagy jóllétére, vagy a klinikai vizsgálat 
során nyert adatok megbízhatóságára és 
megalapozottságára;

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet 3. cikke és az Orvosok Világszövetségének „Etikai irányelvek az 
embereken történő orvosi kutatások terén” című Helsinki Nyilatkozata (Szöul, 2008) 6. cikke 
szerint az egyének biztonságát, jogait és jóllétét kiemelten kell kezelni.

Módosítás 226
Margrete Auken

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „megbízó”: az a személy, vállalkozás, 
intézmény vagy szervezet, aki/amely egy 
klinikai vizsgálat indításáért és 

13. „megbízó”: egyén, vállalkozás, 
intézmény vagy szervezet, aki/amely 
felelős egy klinikai vizsgálat 
kezdeményezéséért, irányításáért és/vagy 
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irányításáért felelősséget vállal; pénzügyi támogatásáért;

Or. en

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy a megbízó felelősségét másokra ruházzák át, vissza kell 
illeszteni a 2001/20/EK irányelv fogalommeghatározását, amely a klinikai vizsgálatot 
finanszírozó személyt, vállalkozást, intézményt vagy szervezetet is lefedi.

Módosítás 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „vizsgáló”: az a személy, aki a klinikai 
vizsgálat elvégzéséért egy adott vizsgálati 
helyszínen felelős;

14. „vizsgáló”: az a természetes személy, 
aki az e rendelet 46. cikkében 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
képzettséggel vagy tapasztalattal 
rendelkezik, és aki a klinikai vizsgálat 
elvégzéséért egy adott vizsgálati 
helyszínen felelős;

Or. fr

Indokolás

A nagyobb egységesség érdekében pontosítani kell a vizsgáló fogalommeghatározását, és azt 
a vizsgálónak a „GCP ICH” (Good Clinical Practice – International Conference of 
Harmonisation) által alkalmazott fogalommeghatározásához kell igazítani.

Módosítás 228
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. „vizsgálatvezető”: az a vizsgáló, aki a 
klinikai vizsgálatot egy adott vizsgálati 
helyszínen végző vizsgálócsoportért 
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felelős;

Or. fr

Indokolás

A rendelettervezet nem határozza meg pontosan a vizsgálók különböző csoportjait, jóllehet a 
vizsgálatvezetőnek a „GCP ICH” (Good Clinical Practice – International Conference of 
Harmonisation) által meghatározott fogalommeghatározása helyes, és azt az összes kutatási 
vizsgálati tervben szisztematikusan használják.

Módosítás 229
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 14 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14b. „vizsgálati koordinátor”: az a 
vizsgáló, aki az egy vagy több érintett 
tagállamban, több központban végzett 
klinikai vizsgálat koordinációjáért felelős;

Or. fr

Indokolás

A rendelettervezet nem határozza meg pontosan a vizsgálók különböző csoportjait, jóllehet a 
vizsgálati koordinátornak a „GCP ICH” (Good Clinical Practice - International Conference 
of Harmonisation) által meghatározott fogalommeghatározása helyes, és azt az összes 
kutatási vizsgálati tervben szisztematikusan használják.

Módosítás 230
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „vizsgálati alany”: az a személy, aki 
egy klinikai vizsgálat során a vizsgálati 
készítményt kapja, vagy 
kontrollszemélyként a vizsgálatban részt 

15. „vizsgálati alany”: az a személy, aki 
szabadon és önként részt vesz egy klinikai 
vizsgálatban, amelynek során vagy a 
vizsgálati készítményt kapja, vagy 
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vesz; kontrollszemély;

Or. en

Indokolás

Az Orvosok Világszövetségének „Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások 
terén” című Helsinki Nyilatkozata és a javasolt rendelet 29. cikke (1) bekezdése szerint a 
klinikai vizsgálatban való részvételre vonatkozó döntést szabadon és önként kell meghozni.

Módosítás 231
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „kiskorú”: az a vizsgálati alany, aki az 
érintett tagállam jogszabályai értelmében 
– a törvényben meghatározott 
cselekvőképes életkor elérése hiányában –
nem tehet beleegyező nyilatkozatot;

16. „kiskorú”: az a vizsgálati alany, aki a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítményekről szóló 
1901/2006/EK rendeletben 
meghatározottak szerint a 
gyermekpopuláció része;

Or. en

Indokolás

Ezek a fogalommeghatározások nem állnak összhangban az 1901/2006/EK 
gyermekgyógyászati rendelettel, a 2010/84/EK irányelvvel és az Európai Etikai Ajánlásokkal 
(EB 2008), az ICH-GCP 1.27. iránymutatásával, illetve a gyermekek jogairól szóló 
nemzetközi egyezménnyel (ENSZ).

Módosítás 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. „cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vizsgálati alany”: az a vizsgálati 

17. „cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vizsgálati alany”: az a vizsgálati 
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alany, aki az érintett tagállam jogszabályai 
értelmében – a törvényben meghatározott 
cselekvőképes életkor elérésének 
hiányától eltérő okból kifolyólag –
törvényesen nem tehet beleegyező 
nyilatkozatot;

alany, aki az érintett tagállam jogszabályai 
értelmében törvényesen vagy ténylegesen
nem tehet beleegyező nyilatkozatot;

Or. fr

Indokolás

Azzal, hogy ez a fogalommeghatározás a törvényben meghatározott cselekvőképtelen 
személyekre korlátozódik, kizárja a cselekvőképtelen személyek nemzeti jogszabályokban 
meghatározott azon egyéb csoportjait, akik belegyező nyilatkozatára különleges szabályokat 
határoztak meg. A francia jog például különbséget tesz a jogilag cselekvőképtelen személyek 
(a gyámság, illetve gondnokság alá helyezett személyek vagy kiskorúak) és (a kognitív 
funkciók sérülése következtében) a „beleegyező nyilatkozatra de facto képtelen” személyek 
között. A cselekvőképtelenek e két csoportjára más-más rendelkezések vonatkoznak.

Módosítás 233
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. „kiszolgáltatott helyzetben levő 
csoport tagja” a szóban forgó klinikai 
vizsgálat szempontjából akár orvosi, akár 
szociális, akár gazdasági helyzeténél fogva 
különösen kiszolgáltatott helyzetben levő 
népességi csoport tagja.

Or. es

Módosítás 234
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 19 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „beleegyező nyilatkozat”: az a 
folyamat, amely során a vizsgálati alany, 
miután értesült a vizsgálat minden olyan 
szempontjáról, amely a vizsgálatban való 
részvételéről meghozandó döntése 
szempontjából meghatározó, önkéntesen 
megerősíti, hogy kész részt venni az adott 
vizsgálatban;

19. „beleegyező nyilatkozat”: az a 
folyamat, amely során a vizsgálati alany, 
miután az érintett tagállam 
jogszabályainak megfelelően kellően 
tájékoztatták a vizsgálat minden olyan 
szempontjáról, amely a vizsgálatban való 
részvételéről meghozandó döntése 
szempontjából meghatározó, önkéntesen 
megerősíti, hogy kész részt venni az adott 
vizsgálatban;

Or. fr

Indokolás

A francia fordítás nem felel meg az angol szöveg megfogalmazásának.

Módosítás 235
Richard Seeber, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „beleegyező nyilatkozat”: az a 
folyamat, amely során a vizsgálati alany, 
miután értesült a vizsgálat minden olyan 
szempontjáról, amely a vizsgálatban való 
részvételéről meghozandó döntése 
szempontjából meghatározó, önkéntesen 
megerősíti, hogy kész részt venni az adott 
vizsgálatban;

19. „beleegyező nyilatkozat”: az a 
folyamat, amely során a vizsgálati alany, 
miután értesült a vizsgálat minden olyan 
szempontjáról, amely a vizsgálatban való 
részvételéről meghozandó döntése 
szempontjából meghatározó, szabadon és
önkéntesen megerősíti, hogy kész részt 
venni az adott vizsgálatban;

Or. en

Indokolás

Az Orvosok Világszövetségének „Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások 
terén” című Helsinki Nyilatkozata és a javasolt rendelet 29. cikke (1) bekezdése szerint a 
klinikai vizsgálatban való részvételre vonatkozó döntést szabadon és önként kell meghozni.
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Módosítás 236
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. „hozzájáruló nyilatkozat”: az a 
folyamat, amelynek során – megfelelő 
esetben – egy kiskorú, miután szüleivel 
együtt megfelelő és rászabott tájékoztatást 
kapott, beleegyezik egy meghatározott 
vizsgálatban való részvételbe, és amelynek 
révén a kiskorút fejlődő képességeinek 
tiszteletben tartása érdekében bevonják a 
megbeszélésekbe és a döntéshozatal 
folyamatába.

Or. en

Módosítás 237
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. „vizsgálati terv”: a vizsgálat célját, 
elrendezését, módszertanát, statisztikai 
megfontolásait és megszervezését
tartalmazó dokumentum;

20. „vizsgálati terv”: egy, a vizsgálat célját
(céljait), tervezett menetét, módszereit, 
statisztikai szempontjait és szervezési 
kérdéseit tartalmazó dokumentum; a 
vizsgálati terv kifejezés az eredeti 
vizsgálati tervre, a vizsgálati terv egymást 
követő változataira és annak 
módosításaira egyaránt utal;

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a vizsgálati alanyok tájékoztatáshoz való joga a vizsgálati terv 
módosításai esetén biztosított legyen, a vizsgálati tervek 2001/20/EK irányelvben szereplő 
fogalommeghatározásának visszaillesztése szükséges.
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Módosítás 238
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. „a klinikai vizsgálat kezdete”: a 
potenciális vizsgálati alanyok toborzásának 
első lépése, kivéve ha a vizsgálati tervben 
másképp van meghatározva;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 29 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. „Súlyos nemkívánatos esemény”: a 
vizsgálati készítmény alkalmazásából 
következő minden olyan kedvezőtlen hatás, 
amely függetlenül a beadott mennyiségtől, 
kórházi kezelést tesz szükségessé, vagy a 
folyamatban lévő kórházi ellátás 
meghosszabbítását vonja maga után, 
maradandó vagy komoly 
egészségkárosodáshoz vagy 
fogyatékossághoz vezet, veleszületett 
rendellenességet vagy születési hibát okoz, 
illetve veszélyezteti az életet, vagy halállal 
végződik;

29. „Súlyos nemkívánatos esemény”: a 
vizsgálati készítmény alkalmazásából 
következő minden olyan kedvezőtlen hatás 
vagy bármilyen más, a vizsgáló által a 
vizsgálat keretében súlyosnak tekintett 
esemény, amely függetlenül a beadott 
mennyiségtől, kórházi kezelést tesz 
szükségessé, vagy a folyamatban lévő 
kórházi ellátás meghosszabbítását vonja 
maga után, maradandó vagy komoly 
egészségkárosodáshoz vagy 
fogyatékossághoz vezet, veleszületett 
rendellenességet vagy születési hibát okoz, 
illetve veszélyezteti az életet, vagy halállal 
végződik;

Or. fr
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Módosítás 240
Roberta Angelilli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. „mellékhatás”: a gyógyszerek által 
kiváltott káros és nem kívánt hatás;

Or. en

Módosítás 241
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 30 b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30b. „klinikai vizsgálati jelentés”: az 
összes eredményt és az összes alátámasztó 
adatot, ezen belül a teljes vizsgálati tervet 
és annak esetleges módosításait, egy 
statisztikai elemzési tervet, az összes 
kimenetelre vonatkozóan összesített 
hatásossági és biztonsági adatokat, 
valamint a betegek név nélküli, egyedi 
adatait egyszerű keresést lehetővé tevő 
táblázatok vagy felsorolás formájában 
tartalmazó jelentés;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az előadó javasolt módosításán alapul, de a teljes átláthatóság biztosítása 
érdekében az összes eredményt és ezen eredmények összes alátámasztó adatát szerepeltetni 
kell a klinikai vizsgálati jelentésben. A keresést lehetővé tevő kialakítás a lényeges adatok 
könnyű fellelhetőségének biztosítását szolgáló, szükséges követelmény.



PE506.159v02-00 36/84 AM\929471HU.doc

HU

Módosítás 242
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 30 c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30c. „etikai bizottság”: valamely 
tagállamban lévő, egészségügyi és nem 
egészségügyi szakemberekből álló 
független testület, amelynek feladata a 
vizsgálatban részt vevők jogainak, 
biztonságának és egészségének védelme, 
valamint e védelem nyilvános garantálása, 
többek között azzal, hogy a testület kifejezi 
véleményét a vizsgálati tervről, a 
vizsgálatot végzők alkalmasságáról és a 
berendezések kielégítő voltáról, valamint a 
vizsgálati alanyok tájékoztatására és az 
ennek birtokában adott beleegyezésük 
megszerzésére használt módszerekről és 
dokumentumokról;

Or. en

Módosítás 243
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a vizsgálati alanyok jogai, biztonsága és 
jólléte védelemben részesül; továbbá

– a vizsgálati alanyok jogai, biztonsága, 
méltósága és jólléte védelemben részesül; 
továbbá

Or. en

Indokolás

A 2001/20 irányelv (2) preambulumbekezdése szerint „az embereken végzett klinikai 
vizsgálatok elfogadott alapját, a biológia és az orvostudomány alkalmazása tekintetében az 
emberi jogok és az emberi méltóság védelme képezi…”.



AM\929471HU.doc 37/84 PE506.159v02-00

HU

Módosítás 244
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a vizsgálati alanyok jogai, biztonsága és 
jólléte védelemben részesül; továbbá

– a vizsgálati alanyok jogai, biztonsága, 
méltósága és jólléte védelemben részesül; 
továbbá

Or. sl

Módosítás 245
Alda Sousa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálat etikai 
elfogadhatóságának értékelése kedvező;

Or. en

Módosítás 246
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálatban kapott adatok 
megbízhatók és megalapozottak lesznek.

– okkal várható, hogy a klinikai 
vizsgálatban kapott adatok megbízhatók és 
megalapozottak lesznek.

Or. fr
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Indokolás

A vizsgálat tényleges megkezdése előtt nem lehet megmondani, hogy az adatok megbízhatóak 
és megalapozottak lesznek-e.

Módosítás 247
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a vizsgálat megfelel a terápiás és 
közegészségügyi szükségleteknek;

Or. en

Módosítás 248
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az intézményi kutatásetikai bizottság 
(IKEB)/független etikai bizottság 
véleményt adott ki.

Or. en

Indokolás

Az etikai jóváhagyás az embereken végzett kutatásra nézve irányadó, fő alkalmazandó 
egyetemes szabályok, valamint a Helsinki Nyilatkozat és az Oviedói Egyezmény lényeges 
része, és a 2001/20/EK irányelv egyik fő alapvetése is.

Módosítás 249
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálat etikai 
elfogadhatóságának értékelése pozitív

Or. en

Módosítás 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálatok során nyert adatok 
dokumentáltan hiányos tudományos 
ismereteket pótolnak, amelyek más 
eszközökkel nem szerezhetők be.

Or. en

Indokolás

A jó minőségű és etikus klinikai vizsgálatoknak az emberekkel és az állapotuk javításával 
kapcsolatos tudományos ismeretek bővítését célzó releváns adatok generálását kell célul 
kitűzniük, és ezeket az ismereteket rögzíteni kell, hogy a jövőben hivatkozási alapul 
szolgáljanak. Új kutatásokat csak akkor szabad végezni, ha a megkezdésük időpontjában 
azokra a kérdésekre, amelyekre választ akarnak kapni, a meglévő bizonyítékokkal nem adható 
kielégítő válasz.

Módosítás 251
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 87. cikk és az esetleg külön 
mérlegelendő szerződéses szempontok 
sérelme nélkül az ebben a fejezetben 
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említett engedélyezés elegendő egy 
klinikai vizsgálat érintett tagállamban 
történő megkezdéséhez.
Olyan klinikai vizsgálatok esetében, 
amelyek [az orvostechnikai eszközök és in 
vitro orvostechnikai eszközök 
szabályozása] vonatkozó részének hatálya 
alá is tartoznak, semmilyen további 
kérelmezési vagy értesítései eljárás nem 
szükséges.

Or. en

Indokolás

Egyértelműnek kell lennie, hogy az ebben a rendeletben leírt engedélynek elegendőnek kell 
lennie a vizsgálat megkezdéséhez (semmilyen további országspecifikus lépésekre nincs 
szükség, illetve ezek bevezetése nem lehetséges). A szabályozóknak oly módon is össze kell 
hangolniuk a munkájukat, hogy a több szabályozás hatálya alá tartozó klinikai vizsgálatok 
esetében ne legyen szükség többszöri kérelmezésre és engedélyezésre. Ennek elérése 
érdekében továbbá a 77. cikk módosítását is javasoljuk (lásd a 77. cikk módosítását).

Módosítás 252
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Az etikai bizottság

(1) Egy klinikai vizsgálat nem 
engedélyezhető addig, amíg egy független 
etikai bizottság kedvező döntést nem 
hozott a klinikai vizsgálatról. Az etikai 
bizottság értékelése kiterjed különösen az 
V. fejezetben, a 46. cikkben, a 47. cikkben 
és a XII. fejezetben meghatározott 
követelményeknek való megfelelésre.
(2) Az etikai bizottság biztosítja a 
vizsgálati alanyok jogainak, 
biztonságának és jóllétének védelmét. 
Független a kutató szervezettől, független 
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a megbízótól, és mentes bármilyen egyéb 
indokolatlan befolyástól. A kutatás 
tervezett elvégzésének helye szerinti 
ország vagy országok törvényeivel és 
szabályozásaival összhangban jár el, és 
követnie kell valamennyi mérvadó 
nemzetközi normát és előírást. Az etikai 
bizottság világosan meghatározott számú 
tagból és póttagból áll, akik között 
egészségügyi szakemberek, laikusok és 
legalább egy nagy tapasztalattal 
rendelkező, tájékozott beteg vagy 
betegképviselő szerepel, akik együttesen 
megfelelő képesítéssel és tapasztalattal 
rendelkeznek ahhoz, hogy áttekintsék és 
értékeljék a javasolt vizsgálat tudományos, 
orvosi és etikai vonatkozásait.
(3) A tagállamok megteszik az etikai 
bizottság létrehozásához szükséges 
intézkedéseket, és segítik annak munkáját. 
A tagállamok közzéteszik az etikai 
bizottság tagjainak és póttagjainak 
számát, nevét és szakmáját, és 
tájékoztatják az Európai Bizottságot az 
etikai bizottság összetételéről és 
munkájának megkezdéséről.

Or. en

Módosítás 253
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Az etikai bizottság

(1) Egy klinikai vizsgálat nem 
engedélyezhető addig, amíg egy független 
etikai bizottság kedvező döntést nem



PE506.159v02-00 42/84 AM\929471HU.doc

HU

hozott a klinikai vizsgálatról. Az etikai 
bizottság értékelése kiterjed különösen az 
V. fejezetben, a 46. cikkben, a 47. cikkben 
és a XII. fejezetben meghatározott 
követelményeknek való megfelelésre.
(2) Az etikai bizottság biztosítja a 
vizsgálati alanyok jogainak, 
biztonságának és jóllétének védelmét. 
Független a kutató szervezettől, független 
a megbízótól, és mentes bármilyen egyéb 
indokolatlan befolyástól. A kutatás 
tervezett elvégzésének helye szerinti 
ország vagy országok törvényeivel és 
szabályozásaival összhangban jár el, és 
követi valamennyi mérvadó nemzetközi 
normát és előírást. Az etikai bizottság 
ésszerű számú tagból áll, akik együttesen 
megfelelő képesítéssel és tapasztalattal 
rendelkeznek ahhoz, hogy áttekintsék és 
értékeljék a javasolt vizsgálat tudományos, 
orvosi és etikai vonatkozásait.
(3) A tagállamok megteszik az etikai 
bizottság létrehozásához szükséges 
intézkedéseket, és segítik annak munkáját.

Or. en

Indokolás

A vizsgálati alany lehető legjobb védelmének elérése érdekében a tagállamok általi 
engedélyezést a 2001/20/EK irányelv előírásainak megfelelően a nemzeti joga szerint 
felelősséggel bíró, interdiszciplináris és független etikai bizottság döntésétől kell függővé 
tenni. Az etikai bizottság bármilyen kedvezőtlen döntésének szükségszerűen azt kell 
eredményeznie, hogy a klinikai vizsgálatot nem engedélyezik.

Módosítás 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
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Az etikai bizottság
Az érintett tagállam illetékes hatósága 
csak az érintett etikai bizottság 
jóváhagyásával engedélyezheti egy 
klinikai vizsgálat lefolytatását.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a Helsinki Nyilatkozatnak a vizsgálati alanyok jogainak, 
biztonságának és jóllétének védelmére irányuló célkitűzései megvalósuljanak, a tagállamok 
általi engedélyezést a nemzeti joga szerint felelősségel bíró, interdiszciplináris és független 
etikai bizottság döntésétől kell függővé tenni. Az etikai bizottság bármilyen kedvezőtlen 
döntésének szükségszerűen azt kell eredményeznie, hogy az engedélyt nem adják ki.

Módosítás 255
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. cikk
Toxikológiai kísérlet

A vizsgálat alanyainak védelme 
toxikológiai kísérletek eredményén 
alapuló kockázatfelmérés révén valósul 
meg, amely minden olyan klinikai 
vizsgálatot megelőz, amelyekben nem 
engedélyezett, vizsgálati készítményt 
alkalmaznak.

Or. en

Indokolás

A bármely klinikai vizsgálat előtt végzett toxikológiai kísérletek a 2001/20/EK irányelv részét 
képezték, de ennek a javaslatnak a mellékleteiben csak hivatkozásként szerepelnek. Tragikus 
esetek – mint például a TGN1412 vizsgálat – igazolták, hogy a 2001/20/EK irányelv 
szövegezésének megtartására van szükség.
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Módosítás 256
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedély megszerzése érdekében a 
megbízó a 77. cikkben említett portálon (a 
továbbiakban: uniós portál) keresztül 
benyújtja az érintett tagállamoknak az 
engedélyezéshez szükséges dokumentációt.

(1) Az Unióban folytatott minden klinikai 
vizsgálat esetében az engedély 
megszerzése érdekében a megbízó a 77. 
cikkben említett portálon (a továbbiakban: 
uniós portál) keresztül benyújtja az érintett 
tagállamoknak az engedélyezéshez 
szükséges dokumentációt.

Or. en

Indokolás

Annak tisztázása, hogy a kérelmek benyújtására vonatkozó egységes eljárás a több 
tagállamban és az egy tagállamban lefolytatott klinikai vizsgálatokra egyaránt vonatkozik.

Módosítás 257
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedély megszerzése érdekében a 
megbízó a 77. cikkben említett portálon (a 
továbbiakban: uniós portál) keresztül 
benyújtja az érintett tagállamoknak az 
engedélyezéshez szükséges dokumentációt.

(1) Az engedély megszerzése érdekében a 
megbízó a 77. cikkben említett portálon (a 
továbbiakban: uniós portál) keresztül 
benyújtja az érintett tagállamoknak az 
engedélyezéshez szükséges dokumentációt. 
Ebben a szakaszban az engedélyezéshez 
szükséges dokumentációhoz a 
nyilvánosság nem férhet hozzá az uniós 
portálon keresztül. A kérelem csak a 
rendelet I. részében szereplő szempontok 
6. cikk szerinti értékelésének kiadásakor 
válik nyilvánossá.

Or. fr



AM\929471HU.doc 45/84 PE506.159v02-00

HU

Módosítás 258
Roberta Angelilli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelem benyújtását megelőzően a 
megbízónak egyedi EudraCT számot kell 
kapnia az EudraCT-ből, azaz a klinikai 
vizsgálatok közösségi rendszeréből az 
európai klinikai vizsgálati adatbázisra 
vonatkozó részletes útmutatás (Detailed 
guidance on the European clinical trials 
database; EudraLex, 10. kötet) aktuális 
változatában leírt eljárás szerint.

Or. en

Indokolás

Az vizsgálatok EudraCT adatbázisba történő felvitele 2004 óta előírás. A rendelet nem 
hagyhatja figyelmen kívül ezt az eljárást.

Módosítás 259
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A megbízó valamely érintett tagállamot
jelentéskészítő tagállamnak javasolja.

A jelentéskészítő tagállamot abból az öt 
tagállamból kell kiválasztani, amelyben a 
szóban forgó klinikai vizsgálatban részt 
vevő alanyok túlnyomó része él. Ezt a 
döntést a Bizottság által kidolgozott, 
létrehozott és ellenőrzött eljárással 
összhangban kell meghozni. A 
döntéshozatali eljárás biztosítja, hogy a 
kiválasztott jelentéskészítő tagállam 
rendelkezik a szóban forgó lehetséges 
klinikai vizsgálat értékeléséhez szükséges 
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kapacitással és tudományos 
infrastruktúrával.

Or. en

Módosítás 260
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó valamely érintett tagállamot
jelentéskészítő tagállamnak javasolja.

Az érintett tagállam a Bizottság által 
megállapított, objektív kritériumokon 
alapuló, bevett eljárással határozza meg, 
hogy melyik állam lesz a jelentéskészítő
tagállam.

Or. en

Indokolás

A jelentéskészítő tagállam meghatározására átfogó és átlátható eljárást kell létrehozni, 
például a felelős jelentéskészítő tagállamot előre meghatározó szervezeti ábra 
alkalmazásával, vagy a vizsgálati alanyok vagy vizsgálóhelyek adott tagállamban várható 
száma alapján. Erre különösen az értékelő jelentés I. részének javasolt elkészítésével 
összefüggésben a jelentéskészítő tagállamra helyezett hangsúlyt figyelembe véve van szükség, 
és előnyös lenne a javasolt klinikai vizsgálatnak az érintett tagállamban történő elfogadása 
szempontjából is.

Módosítás 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó valamely érintett tagállamot
jelentéskészítő tagállamnak javasolja.

A tagállamok az engedélyezéshez 
szükséges dokumentáció benyújtását 
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követően hat napon belül közösen 
kijelölnek egy jelentéskészítő tagállamot.

Or. en

Indokolás

A javaslat lehetővé teszi a megbízók számára, hogy kedvük szerint kiválasszák a 
jelentéskészítő tagállamot, megkerülve a szigorúbb álláspontot képviselő országokat, vagy 
előnyben részesítve azokat, amelyek kapacitása a nagy mennyiségű benyújtott dokumentáció 
miatt túlterhelt. Ezt a hallgatólagos jóváhagyás súlyosbítja. A tagállamok a klinikai 
vizsgálatok értékelésével kapcsolatos döntések és igazgatási folyamatok harmonizálását 
szolgáló közös elvek és kritériumok elfogadása érdekében együttműködési platformokat 
hoztak létre, például a klinikai vizsgálatokat elősegítő munkacsoportot (Clinical Trials 
Facilitation Group). Ez a platform segítheti a tagállamokat a jelentéskészítő tagállam 
kiválasztására vonatkozó közös kiválasztási kritériumok elfogadásában.

Módosítás 262
Philippe Juvin, Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A megbízó valamely érintett tagállamot 
jelentéskészítő tagállamnak javasolja.

A megbízó valamely érintett tagállamot 
jelentéskészítő tagállamnak javasolja. Az 
érintett tagállamok szabadon választják ki 
maguk közül a jelentéskészítő tagállamot.

Or. fr

Módosítás 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam nem 
kíván jelentéskészítő tagállamként 
fellépni, megállapodik egy másik érintett 
tagállammal, hogy utóbbi töltse be a 

törölve
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jelentéskészítő tagállam funkcióját. Ha 
egyetlen érintett tagállam sem kíván 
jelentéskészítő tagállamként fellépni, a 
javasolt jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát.

Or. en

Módosítás 264
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
5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam nem 
kíván jelentéskészítő tagállamként 
fellépni, megállapodik egy másik érintett 
tagállammal, hogy utóbbi töltse be a 
jelentéskészítő tagállam funkcióját. Ha 
egyetlen érintett tagállam sem kíván 
jelentéskészítő tagállamként fellépni, a 
javasolt jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát.

törölve

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (1) bekezdése második albekezdéséhez kapcsolódik: A jelentéskészítő tagállam 
meghatározására átfogó és átlátható eljárást kell létrehozni, például a felelős jelentéskészítő 
tagállamot előre meghatározó szervezeti ábra alkalmazásával, vagy a vizsgálati alanyok vagy 
vizsgálóhelyek adott tagállamban várható száma alapján. Erre különösen az értékelő jelentés 
I. részének javasolt elkészítésével összefüggésben a jelentéskészítő tagállamra helyezett 
hangsúlyt figyelembe véve van szükség, és előnyös lenne a javasolt klinikai vizsgálatnak az 
érintett tagállamban történő elfogadása szempontjából is.

Módosítás 265
Anna Rosbach
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam nem 
kíván jelentéskészítő tagállamként fellépni, 
megállapodik egy másik érintett 
tagállammal, hogy utóbbi töltse be a 
jelentéskészítő tagállam funkcióját. Ha 
egyetlen érintett tagállam sem kíván 
jelentéskészítő tagállamként fellépni, a 
javasolt jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát.

Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam nem 
kíván jelentéskészítő tagállamként fellépni, 
megállapodik egy másik érintett 
tagállammal, hogy utóbbi töltse be a 
jelentéskészítő tagállam funkcióját. Ha 
egyetlen érintett tagállam sem kíván 
jelentéskészítő tagállamként fellépni, a 
javasolt jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát, kivéve, 
ha a javasolt jelentéskészítő tagállam 
igazolni tudja, hogy nem rendelkezik 
elegendő kapacitással a feladat kielégítő 
teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 266
Philippe Juvin, Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a megbízó kizárólag egyetlen érintett 
tagállamban nyújt be engedély iránti 
kérelmet, a jelentéskészítő tagállam 
hivatalból ez a tagállam lesz.

Or. fr

Módosítás 267
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A javasolt jelentéskészítő tagállam az 
engedélyezéshez szükséges dokumentáció 
benyújtásától számított hat napon belül az 
uniós portálon keresztül értesíti a megbízót 
a következőkről:

(2) A javasolt jelentéskészítő tagállam az 
engedélyezéshez szükséges dokumentáció 
benyújtásától számított hat naptári napon 
belül az uniós portálon keresztül értesíti a 
megbízót a következőkről:

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A javasolt jelentéskészítő tagállam az 
engedélyezéshez szükséges dokumentáció 
benyújtásától számított hat napon belül az 
uniós portálon keresztül értesíti a megbízót 
a következőkről:

(2) A javasolt jelentéskészítő tagállam a 
kinevezésétől számított tizenöt napon belül 
az uniós portálon keresztül értesíti a 
megbízót a következőkről:

Or. en

Indokolás

A túl rövid határidő azzal a kockázattal jár, hogy a tagállamok nem fogják tudni gondosan 
áttekinteni az értékelési dokumentációt. Ahhoz például, hogy egy klinikai vizsgálatot 
„kismértékű beavatkozással járó” vizsgálatnak minősítsenek, a kutatás vizsgálati tervének 
részletes és alapos értékelése szükséges. A tagállamok által a nemzetközi klinikai vizsgálatok 
jóváhagyását szolgáló önkéntes harmonizációs eljárás (VHP) keretében szerzett tapasztalatok 
alapján a javasolt határidők túl rövidek, és nem biztosítanak rugalmasságot a tagállamok 
számára.
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Módosítás 269
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
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
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A javasolt jelentéskészítő tagállam az 
engedélyezéshez szükséges dokumentáció 
benyújtásától számított hat napon belül az 
uniós portálon keresztül értesíti a megbízót 
a következőkről:

(2) A javasolt jelentéskészítő tagállam az 
engedélyezéshez szükséges dokumentáció 
benyújtásától számított 14 napon belül az 
uniós portálon keresztül értesíti a megbízót 
a következőkről:

Or. en

Indokolás

Annak meghatározása érdekében, hogy egy vizsgálat „kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat”, lényegi vizsgálatot kell elvégezni, amely nem fejeződhet be 6 nap alatt. Pl. a 2. 
cikk 3. pontja szerint meg kell határozni a vizsgálati készítmények forgalomba hozatali 
engedélyének feltételeit és az érintett tagállamban standard kezelésként történő alkalmazásuk 
kérdését, és értékelni kell a vizsgálati alanyokra gyakorolt kockázat és teher mértékét. Ez az 
értékelés összetett lehet, pl. az onkológiai vizsgálatok esetében, és külső szakértő segítségét 
igényelheti. Az ilyen értesítésre ezért 14 napot kell meghatározni.

Módosítás 270
Margrete Auken

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az említett tagállam látja-e el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát, illetve 
melyik másik érintett tagállam lép fel 
jelentéskészítő tagállamként;

a) melyik a jelentéskészítő tagállam;

Or. en
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Indokolás

Ez az 5. cikk (1) bekezdése második albekezdésének módosításából következő módosítás (azaz 
a tagállamok a Bizottság által megállapított, objektív kritériumok alapján határozzák meg, 
hogy melyik állam a jelentéskészítő tagállam).

Módosítás 271
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a klinikai vizsgálat valóban kismértékű
beavatkozással járó klinikai vizsgálatnak 
minősül-e, amennyiben a megbízó ezt 
állította.

d) a klinikai vizsgálat valóban közepes 
kockázattal vagy kismértékű kockázattal 
járó klinikai vizsgálatnak minősül-e, 
amennyiben a megbízó ezt állította.

Or. en

Módosítás 272
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a klinikai vizsgálat regisztrációs száma 
az uniós portálon.

Or. en

Indokolás

A regisztrációs szám, azaz a meglevő EudraCT nyilvántartásához hasonló egyedi azonosító 
uniós szinten elősegítené a jobb együttműködést a tagállamok között.

Módosítás 273
Philippe Juvin
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam 
nem értesíti a megbízót a (2) bekezdésben 
említett határidőn belül, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy a kérelmezett klinikai 
vizsgálat e rendelet hatálya alá tartozik, az 
engedély iránti kérelem teljesnek, a 
klinikai vizsgálat pedig – amennyiben a 
megbízó ezt állította róla – kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatnak 
tekintendő, továbbá a javasolt 
jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát.

(3) Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam 
nem értesíti a megbízót a (2) bekezdésben 
említett határidőn belül, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy a kérelmezett klinikai 
vizsgálat e rendelet hatálya alá tartozik, az 
engedély iránti kérelem teljesnek, a 
klinikai vizsgálat pedig – amennyiben a 
megbízó ezt állította róla – közepes 
kockázattal vagy kismértékű kockázattal 
járó klinikai vizsgálatnak tekintendő, 
továbbá a javasolt jelentéskészítő tagállam 
látja el a jelentéskészítő tagállam feladatát.

Or. en

Módosítás 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam 
nem értesíti a megbízót a (2) bekezdésben 
említett határidőn belül, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy a kérelmezett klinikai 
vizsgálat e rendelet hatálya alá tartozik, az 
engedély iránti kérelem teljesnek, a 
klinikai vizsgálat pedig – amennyiben a 
megbízó ezt állította róla – kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatnak 
tekintendő, továbbá a javasolt 
jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát.

(3) Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam 
nem értesíti a megbízót a (2) bekezdésben 
említett határidőn belül, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy a kérelmezett klinikai 
vizsgálat e rendelet hatálya alá tartozik, az 
engedély iránti kérelem teljesnek, a 
klinikai vizsgálat pedig – amennyiben a 
megbízó ezt állította róla – kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatnak 
tekintendő.

Or. en

Indokolás

Megfelel az 5. cikk (1) bekezdése módosításának.
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Módosítás 275
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam 
nem értesíti a megbízót a (2) bekezdésben 
említett határidőn belül, akkor úgy kell
tekinteni, hogy a kérelmezett klinikai 
vizsgálat e rendelet hatálya alá tartozik, az 
engedély iránti kérelem teljesnek, a 
klinikai vizsgálat pedig – amennyiben a 
megbízó ezt állította róla – kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatnak 
tekintendő, továbbá a javasolt 
jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát.

(3) Ha a kinevezett jelentéskészítő tagállam 
nem értesíti a megbízót a (2) bekezdésben 
említett határidőn belül, az uniós portálon 
keresztül be kell nyújtani a késedelem 
magyarázatát, megjelölve, hogy mikor 
fogják megküldeni az értesítést.

Or. en

Indokolás

A hallgatólagos engedélyezés eljárása a betegek biztonságának kárára történik, azzal, hogy 
eleve a legkisebb szintű védelmet nyújtja (kismértékű beavatkozással járó vizsgálat 
feltételezése). Az engedélyt ehelyett a tagállamoknak egyértelműen ki kell adniuk, amint azt a 
2001/20/EK irányelv megkövetelte. A határidők betartásának tagállamok általi elmulasztása 
esetén érvényes szankcióknak a 34. cikk (3) bekezdése második albekezdésében a határidők 
betartásának megbízó általi elmulasztására vonatkozó szankciókat kell tükrözniük.

Módosítás 276
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 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
5 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam 
nem értesíti a megbízót a (2) bekezdésben 
említett határidőn belül, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy a kérelmezett klinikai 
vizsgálat e rendelet hatálya alá tartozik, az 
engedély iránti kérelem teljesnek, a 
klinikai vizsgálat pedig – amennyiben a 
megbízó ezt állította róla – kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatnak 
tekintendő, továbbá a javasolt 
jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát.

(3) Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam 
nem értesíti a megbízót 14 napon belül, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy a 
kérelmezett klinikai vizsgálat e rendelet 
hatálya alá tartozik, az engedély iránti 
kérelem teljesnek, a klinikai vizsgálat 
pedig – amennyiben a megbízó ezt állította 
róla – kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatnak tekintendő, továbbá a 
javasolt jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott időszakok túl rövidek.

Módosítás 277
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam 
megállapítja, hogy az engedély iránti
kérelem hiányos, vagy a klinikai vizsgálat 
nem tartozik e rendelet hatálya alá, vagy 
pedig a megbízó állítása ellenére a klinikai 
vizsgálat nem kismértékű beavatkozással
járó vizsgálat, az uniós portálon keresztül 
értesíti erről a megbízót, és legfeljebb 
hatnapos határidőt biztosít a megbízónak 
észrevételei megtételére vagy az engedély 
iránti kérelem uniós portálon keresztül 
történő kiegészítésére.

(4) Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam 
megállapítja, hogy az engedély iránti 
kérelem hiányos, vagy a klinikai vizsgálat 
nem tartozik e rendelet hatálya alá, vagy 
pedig a megbízó állítása ellenére a klinikai 
vizsgálat nem közepes kockázattal vagy 
kismértékű kockázattal járó vizsgálat, az 
uniós portálon keresztül értesíti erről a 
megbízót, és legfeljebb hatnapos határidőt 
biztosít a megbízónak észrevételei 
megtételére vagy az engedély iránti 
kérelem uniós portálon keresztül történő 
kiegészítésére.

Or. en
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Módosítás 278
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam az 
engedély iránti kérelemhez fűzött 
észrevételek vagy kiegészítés beérkezésétől 
számított három napon belül nem értesíti a 
megbízót a (2) bekezdés a)–d) pontjában 
foglalt információkról, az engedély iránit 
kérelem teljesnek, a klinikai vizsgálat 
pedig - amennyiben a megbízó ezt állította 
róla - kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatnak tekintendő, továbbá 
a javasolt jelentéskészítő tagállam látja el 
a jelentéskészítő tagállam feladatát.

Ha a kinevezett jelentéskészítő tagállam az 
engedély iránti kérelemhez fűzött 
észrevételek vagy kiegészítés beérkezésétől 
számított három napon belül nem értesíti a 
megbízót a (2) bekezdés a)–d) pontjában 
foglalt információkról, a kinevezett 
tagállam az uniós portálon keresztül 
magyarázatot nyújt be, megjelölve, hogy 
mikor fogja megküldeni az értesítést

Or. en

Indokolás

A hallgatólagos engedélyezés eljárása a betegek biztonságának kárára történik, azzal, hogy 
eleve a legkisebb szintű védelmet nyújtja (kismértékű beavatkozással járó vizsgálat 
feltételezése). Az engedélyt ehelyett a tagállamoknak egyértelműen ki kell adniuk, amint azt a 
2001/20/EK irányelv megkövetelte. A határidők betartásának tagállamok általi elmulasztása 
esetén érvényes szankcióknak a 34. cikk (3) bekezdése második albekezdésében a határidők 
betartásának megbízó általi elmulasztására vonatkozó szankciókat kell tükrözniük.

Módosítás 279
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam az 
engedély iránti kérelemhez fűzött 
észrevételek vagy kiegészítés beérkezésétől 

Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam az 
engedély iránti kérelemhez fűzött 
észrevételek vagy kiegészítés beérkezésétől 
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számított három napon belül nem értesíti a 
megbízót a (2) bekezdés a)–d) pontjában 
foglalt információkról, az engedély iránit 
kérelem teljesnek, a klinikai vizsgálat 
pedig - amennyiben a megbízó ezt állította 
róla - kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatnak tekintendő, továbbá a 
javasolt jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát.

számított 14 napon belül nem értesíti a 
megbízót a (2) bekezdés a)–d) pontjában 
foglalt információkról, az engedély iránit 
kérelem teljesnek, a klinikai vizsgálat 
pedig - amennyiben a megbízó ezt állította 
róla - kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatnak tekintendő, továbbá a 
javasolt jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát.

Or. sl

Módosítás 280
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam az 
engedély iránti kérelemhez fűzött 
észrevételek vagy kiegészítés beérkezésétől 
számított három napon belül nem értesíti a 
megbízót a (2) bekezdés a)–d) pontjában 
foglalt információkról, az engedély iránit 
kérelem teljesnek, a klinikai vizsgálat 
pedig - amennyiben a megbízó ezt állította 
róla - kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatnak tekintendő, továbbá a 
javasolt jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát.

Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam az 
engedély iránti kérelemhez fűzött 
észrevételek vagy kiegészítés beérkezésétől 
számított hét napon belül nem értesíti a 
megbízót a (2) bekezdés a)–d) pontjában 
foglalt információkról, az engedély iránit 
kérelem teljesnek, a klinikai vizsgálat 
pedig - amennyiben a megbízó ezt állította 
róla - kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatnak tekintendő, továbbá a 
javasolt jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (4) bekezdésében meghatározott időszakok túl rövidek.

Módosítás 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam az 
engedély iránti kérelemhez fűzött 
észrevételek vagy kiegészítés beérkezésétől 
számított három napon belül nem értesíti a 
megbízót a (2) bekezdés a)–d) pontjában 
foglalt információkról, az engedély iránit 
kérelem teljesnek, a klinikai vizsgálat 
pedig - amennyiben a megbízó ezt állította 
róla - kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatnak tekintendő, továbbá a 
javasolt jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát.

Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam az 
engedély iránti kérelemhez fűzött 
észrevételek vagy kiegészítés beérkezésétől 
számított öt napon belül nem értesíti a 
megbízót a (2) bekezdés a)–d) pontjában 
foglalt információkról, az engedély iránit 
kérelem teljesnek, a klinikai vizsgálat 
pedig - amennyiben a megbízó ezt állította 
róla - kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatnak tekintendő.

Or. en

Indokolás

Megfelel az 5. cikk (1) bekezdése módosításának. A túl rövid idő azzal a kockázattal jár, hogy 
a tagállamok nem fogják tudni gondosan áttekinteni az értékelési dokumentációt. Ahhoz 
például, hogy egy klinikai vizsgálatot „kismértékű beavatkozással járó” vizsgálatnak 
minősítsenek, a kutatás vizsgálati tervének részletes és alapos értékelése szükséges. A 
tagállamok által a nemzetközi klinikai vizsgálatok jóváhagyását szolgáló önkéntes 
harmonizációs eljárás keretében szerzett tapasztalatok alapján a javasolt határidők túl 
rövidek, és nem biztosítanak rugalmasságot a tagállamok számára.

Módosítás 282
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam az 
engedély iránti kérelemhez fűzött 
észrevételek vagy kiegészítés beérkezésétől 
számított három napon belül nem értesíti a 
megbízót a (2) bekezdés a)–d) pontjában 
foglalt információkról, az engedély iránit 
kérelem teljesnek, a klinikai vizsgálat 
pedig - amennyiben a megbízó ezt állította 

Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam az 
engedély iránti kérelemhez fűzött 
észrevételek vagy kiegészítés beérkezésétől 
számított három napon belül nem értesíti a 
megbízót a (2) bekezdés a)–d) pontjában 
foglalt információkról, az engedély iránit 
kérelem teljesnek, a klinikai vizsgálat 
pedig - amennyiben a megbízó ezt állította 
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róla - kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatnak tekintendő, továbbá a 
javasolt jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát.

róla – közepes kockázattal vagy kismértékű 
kockázattal járó klinikai vizsgálatnak 
tekintendő, továbbá a javasolt 
jelentéskészítő tagállam látja el a 
jelentéskészítő tagállam feladatát.

Or. en

Módosítás 283
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E fejezet alkalmazása céljából az 
engedély iránti kérelem validálásának
időpontja az az időpont, amikor a (2) 
bekezdésben említett információkról a 
megbízót értesítik. Amennyiben nem 
értesítik a megbízót, a (2)–(4) bekezdésben 
meghatározott időszak utolsó napja 
minősül a validálás időpontjának.

(5) E fejezet alkalmazása céljából az 
engedély iránti kérelem 
elfogadhatóságának időpontja az az 
időpont, amikor a (2) bekezdésben említett 
információkról a megbízót értesítik. 
Amennyiben nem értesítik a megbízót, a 
(2)–(4) bekezdésben meghatározott időszak 
utolsó napja minősül az elfogadhatóság
időpontjának.
(A „validálás időpontja” kifejezést az 
„elfogadhatóság időpontja” kifejezéssel 
felváltó módosítás a szöveg egészére 
alkalmazandó. Elfogadása esetén e 
módosítást a szöveg egészén át kell 
vezetni.)

Or. fr

Indokolás

Az eljárás egészének jobb megértése érdekében a „validálás időpontja” kifejezést fel kell 
váltani az „elfogadhatóság időpontja” kifejezéssel. A „validálás időpontja” kifejezést az 
„elfogadhatóság időpontja” kifejezéssel felváltó módosítás a szöveg egészére alkalmazandó.
Elfogadása esetén e módosítást a szöveg egészén át kell vezetni.

Módosítás 284
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E fejezet alkalmazása céljából az 
engedély iránti kérelem validálásának 
időpontja az az időpont, amikor a (2) 
bekezdésben említett információkról a 
megbízót értesítik. Amennyiben nem 
értesítik a megbízót, a (2)–(4) bekezdésben 
említett időszak utolsó napja minősül a 
validálás időpontjának.

(5) E fejezet alkalmazása céljából az 
engedély iránti kérelem validálásának 
időpontja az az időpont, amikor a (2) 
bekezdésben említett információkról a 
megbízót értesítik.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (3) bekezdésének és az 5. cikk (4) bekezdése harmadik albekezdésének 
módosításából következő módosítás.

Módosítás 285
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E fejezet alkalmazása céljából az 
engedély iránti kérelem validálásának 
időpontja az az időpont, amikor a (2) 
bekezdésben említett információkról a 
megbízót értesítik. Amennyiben nem 
értesítik a megbízót, a (2)–(4) bekezdésben 
említett időszak utolsó napja minősül a 
validálás időpontjának.

(5) E fejezet alkalmazása céljából az 
engedély iránti kérelem validálásának 
időpontja az az időpont, amikor a megbízót 
értesítik arról, hogy a klinikai vizsgálat 
engedélyezéséhez szükséges dokumentáció 
a (2) vagy (4) bekezdéssel összhangban 
teljes.

Or. en

Módosítás 286
Alda Sousa
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az értékelő jelentést az uniós 
portálon keresztül kell benyújtani, és a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

Az értékelő jelentést közzéteszik, hogy a nyilvánosság részéről bizalom alakuljon ki az 
engedélyezési folyamat iránt.

Módosítás 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Valamennyi érintett tagállam 
szabadon választhatja ki az I. és a II. 
részből azokat az elemeket, amelyeket egy 
etikai bizottság értékel.

Or. fr

Módosítás 288
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a várt terápiás és népegészségügyi 
előnyök, figyelembe véve az alábbi 
tényezők mindegyikét:

i. a várt terápiás és népegészségügyi 
előnyök, ezen belül a vizsgálati alanyokat 
érintő várható előnyök, figyelembe véve 
az alábbi tényezők mindegyikét:
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Or. en

Módosítás 289
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálat relevanciája, 
figyelembe véve a tudományos ismeretek 
jelenlegi állását, valamint azt, hogy a 
klinikai vizsgálatot a gyógyszerek 
forgalomba hozatalának értékeléséért és 
engedélyezéséért felelős szabályozó 
hatóságok ajánlották-e vagy írták-e elő;

– a klinikai vizsgálat relevanciája, ezen 
belül biztosíték arra nézve, hogy a 
vizsgálatban részt vevő alanyok csoportjai 
életkor, nem tekintetében reprezentálják a 
kezelendő populációt, valamint az, hogy 
az alanyok egészséges önkéntesek vagy 
betegek, és figyelembe véve a tudományos 
ismeretek jelenlegi állását, a jelenleg 
bizonyított legjobb beavatkozást, valamint 
azt, hogy a klinikai vizsgálatot a 
gyógyszerek forgalomba hozatalának 
értékeléséért és engedélyezéséért felelős 
szabályozó hatóságok ajánlották-e vagy 
írták-e elő;

Or. en

Indokolás

A módosítás az előadó módosítására épül, de biztosítja, hogy az értékelési eljárás I. része 
során a vizsgálati alanyok életkora, neme, egészsége, az alanyok típusa és a jelenleg 
bizonyított legjobb beavatkozás figyelembe legyen véve a vizsgálat relevanciájának 
értékelésekor.

Módosítás 290
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálat relevanciája, 
figyelembe véve a tudományos ismeretek 

– a klinikai vizsgálat relevanciája, 
biztosítva, hogy a vizsgálatokban részt 
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jelenlegi állását, valamint azt, hogy a 
klinikai vizsgálatot a gyógyszerek 
forgalomba hozatalának értékeléséért és 
engedélyezéséért felelős szabályozó 
hatóságok ajánlották-e vagy írták-e elő;

vevő alanyok csoportjai reprezentálják a 
kezelendő populációt, beleértve a nőket és 
az időseket is, és figyelembe véve a 
tudományos ismeretek jelenlegi állását, 
valamint azt, hogy a klinikai vizsgálatot a 
gyógyszerek forgalomba hozatalának 
értékeléséért és engedélyezéséért felelős 
szabályozó hatóságok ajánlották-e vagy 
írták-e elő;

Or. en

Módosítás 291
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálat relevanciája, 
figyelembe véve a tudományos ismeretek 
jelenlegi állását, valamint azt, hogy a 
klinikai vizsgálatot a gyógyszerek 
forgalomba hozatalának értékeléséért és 
engedélyezéséért felelős szabályozó 
hatóságok ajánlották-e vagy írták-e elő;

– a klinikai vizsgálat relevanciája, 
biztosítva, hogy a vizsgálat részvevői 
reprezentálják a készítmény 
célpopulációját, és figyelembe véve a 
tudományos ismeretek jelenlegi állását, 
valamint azt, hogy a klinikai vizsgálatot a 
gyógyszerek forgalomba hozatalának 
értékeléséért és engedélyezéséért felelős 
szabályozó hatóságok ajánlották-e vagy 
írták-e elő;

Or. en

Módosítás 292
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálat relevanciája, 
figyelembe véve a tudományos ismeretek 
jelenlegi állását, valamint azt, hogy a 

– a klinikai vizsgálat relevanciája, 
biztosítva, hogy a csoport a kezelni kívánt 
célpopuláció szempontjából mérvadó, és 
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klinikai vizsgálatot a gyógyszerek 
forgalomba hozatalának értékeléséért és 
engedélyezéséért felelős szabályozó 
hatóságok ajánlották-e vagy írták-e elő;

figyelembe véve a tudományos ismeretek 
jelenlegi állását, valamint azt, hogy a 
klinikai vizsgálatot a gyógyszerek 
forgalomba hozatalának értékeléséért és 
engedélyezéséért felelős szabályozó 
hatóságok ajánlották-e vagy írták-e elő;

Or. en

Módosítás 293
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága, 
figyelembe véve a statisztikai 
megközelítéseket, a klinikai vizsgálat 
elrendezését és módszertanát (beleértve a 
mintaméretet és a randomizációt, az 
összehasonlító készítményt és a 
végpontokat);

– a klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága, 
figyelembe véve a statisztikai 
megközelítéseket, a klinikai vizsgálat 
elrendezését, módszertanát (beleértve a 
mintaméretet és a randomizációt, az 
összehasonlító készítményt és a 
végpontokat) és az állapot prevalenciáját, 
különösen a ritka betegségek (amelyek 
10 000-ből legfeljebb öt személyt 
érintenek) és rendkívül ritka betegségek 
esetében (amelyek teljesítik az 50 000-ből 
legfeljebb egy érintett személy 
prevalenciaküszöbét).

Or. en

Indokolás

Ritka betegségek esetében a klinikai vizsgálatok végzésének nehézsége legtöbbször azzal függ 
össze, hogy az egyes betegségek által érintett betegek száma kicsi, és földrajzi eloszlásuk 
szétszórt.

Módosítás 294
Petru Constantin Luhan
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága, 
figyelembe véve a statisztikai 
megközelítéseket, a klinikai vizsgálat 
elrendezését és módszertanát (beleértve a
mintaméretet és a randomizációt, az 
összehasonlító készítményt és a 
végpontokat);

– a klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága, 
figyelembe véve a megfelelő statisztikai 
megközelítéseket, a klinikai vizsgálatok 
elrendezésének jelenlegi állását és 
módszertanát (beleértve megfelelő esetben 
az életkor és nem szerinti rétegzett 
elemzést lehetővé tevő mintaméretet és a 
randomizációt, az összehasonlító 
készítményt és a végpontokat); az, hogy a 
klinikai vizsgálat milyen mértékben 
foglalkozik a betegek által prioritásként 
azonosított kérdésekkel (beleértve, hogy 
milyen mértékben és módon vonják be a 
betegeket a vizsgálat megtervezésébe);

Or. en

Indokolás

A javasolt rétegezés nem feltétlenül mérvadó minden esetben (pl. a kifejezetten az idős 
populációban végzett vizsgálat); ezenfelül az alkalmazható rétegezési tényezők száma 
módszertani értelemben véve nem korlátlan. A statisztikusoknak gyakran kell választaniuk 
olyan lehetséges rétegezési tényezők között, amelyek között biomarkerek vagy korábbi 
kezelések stb. is szerepelhetnek. A megfelelő indokolást követő rugalmasság biztosítása 
érdekében javasoljuk a „megfelelő esetben” szövegrész beillesztését.

Módosítás 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága, 
figyelembe véve a statisztikai 
megközelítéseket, a klinikai vizsgálat 
elrendezését és módszertanát (beleértve a 
mintaméretet és a randomizációt, az 

– a klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága, 
előre meghatározott elsődleges kimeneteli 
paraméterek alapján, figyelembe véve a 
statisztikai megközelítéseket, a klinikai 
vizsgálat elrendezését és módszertanát 
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összehasonlító készítményt és a 
végpontokat);

(beleértve a mintaméretet és az életkor és 
nem szerinti rétegzett elemzést lehetővé 
tevő, előre meghatározott alcsoportokat, 
valamint a randomizációt, az 
összehasonlító készítményt és a 
végpontokat);

Or. en

Indokolás

Az eredmények manipulálásának elkerülése érdekében fontos, hogy az elsődleges kimeneteli 
paramétereket előre meghatározzák. A klinikai vizsgálatok során kapott adatok csak akkor 
tekinthetők megbízhatónak és megalapozottnak, ha megfelelően tükrözik azokat a 
népességcsoportokat (pl. nők, idősek), amelyek a vizsgált terméket várhatóan használni 
fogják. Az adatok megfelelő értelmezésének és felhasználásának biztosítása érdekében az 
alcsoportokat előre meg kell határozni.

Módosítás 296
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága, 
figyelembe véve a statisztikai 
megközelítéseket, a klinikai vizsgálat 
elrendezését és módszertanát (beleértve a 
mintaméretet és a randomizációt, az 
összehasonlító készítményt és a 
végpontokat);

– a klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága, 
figyelembe véve a statisztikai 
megközelítéseket, a klinikai vizsgálat 
elrendezését és módszertanát (beleértve a 
mintaméretet a célzott csoportonkénti 
elemzéshez és a randomizációt, az 
összehasonlító készítményt és a 
végpontokat);

Or. en

Módosítás 297
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont – 3 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága, 
figyelembe véve a statisztikai 
megközelítéseket, a klinikai vizsgálat 
elrendezését és módszertanát (beleértve a 
mintaméretet és a randomizációt, az 
összehasonlító készítményt és a 
végpontokat);

– a klinikai vizsgálat során várt adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága, 
figyelembe véve a statisztikai 
megközelítéseket, a klinikai vizsgálat 
elrendezését és módszertanát (beleértve a 
mintaméretet és a randomizációt, az 
összehasonlító készítményt és a 
végpontokat);

Or. fr

Indokolás

A „kapott adatok” kifejezést fel kell váltani a „várt adatok” kifejezéssel, mivel az értékelési 
szakaszban ezek az adatok még nem ismertek.

Módosítás 298
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a beavatkozás jellemzői a standard 
klinikai gyakorlattal összehasonlítva;

a beavatkozás jellemzői a Helsinki 
Nyilatkozat 32. cikkében szereplő 
feltételekkel összehasonlítva;

Or. en

Módosítás 299
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a vizsgálati alany egészségét érintő azon 
kockázat, amelyet az orvosi kezelésre 
szoruló állapot jelent, amelyre a vizsgálati 

– a vizsgálati alany mentális vagy fizikai
egészségét érintő azon kockázat, amelyet 
az orvosi kezelésre szoruló állapot jelent, 
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készítményt tesztelik; amelyre a vizsgálati készítményt tesztelik;

Or. sl

Módosítás 300
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– bizonyos betegségek életveszélyes és a 
képességeket korlátozó hatásai, mint 
például néhány ritka és rendkívül ritka 
betegség, amelyek rendelkezésre álló 
kezelési lehetőségei korlátozottak;

Or. en

Indokolás

Ritka betegségek esetében a klinikai vizsgálatok végzésének nehézsége legtöbbször azzal függ 
össze, hogy az egyes betegségek által érintett betegek száma kicsi, és földrajzi eloszlásuk 
szétszórt.

Módosítás 301
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az i. és ii. pont szerinti szempontok 
értékelése során a jelentéskészítő tagállam 
– adott esetben – figyelembe veszi a 
vizsgálandó alcsoportokat.

Or. en
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Indokolás

A bizonyos alcsoportok sajátságai (nem, életkor stb. szerint) olyan szempontokat is 
érinthetnek, mint a relevancia vagy a vizsgálati alanyokat érintő kockázatok és 
kellemetlenségek, amelyek a ii. pontban szerepelnek. Ezért az i. és ii. pontokban említett 
valamennyi elem értékelésekor javasolt e rendelkezés hatályának kibővítése és az alcsoportok 
figyelembevétele.

Módosítás 302
Roberta Angelilli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A beleegyezés és hozzájárulás 
folyamatának megfelelősége az V. fejezet 
szerint;

Or. en

Módosítás 303
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) megfelelés az V. fejezetben a 
beleegyező nyilatkozatra vonatkozóan 
meghatározott követelményeknek;

Or. en

Módosítás 304
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) megfelelés a 95/46/EK irányelvnek;

Or. en

Módosítás 305
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jelentéskészítő tagállam értékelő 
jelentést készít. Az első bekezdésben 
említett szempontok értékelése képezi az 
értékelő jelentés I. részét.

(2) A jelentéskészítő tagállam értékelő 
jelentést készít. Az érintett tagállam ezzel 
egyidejűleg értékeli az (1) bekezdés etikai 
vonatkozásait. Az első bekezdésben 
említett szempontok értékelése képezi az 
értékelő jelentés I. részét, amely magában 
foglalja az etikai szempontoknak az 
eljárásban közreműködő tagállamok által 
biztosított értékelését.

Or. en

Indokolás

Az I. rész etikai vonatkozásai nem különíthetők el az értékelés egészétől.

Módosítás 306
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A jelentéskészítő tagállam 
következtetésével együtt továbbítja a 
megbízónak és a többi érintett tagállamnak 
az értékelő jelentés I. részét a következő 
határidőkön belül:

A jelentéskészítő tagállam
következtetésével együtt az e rendelet 
77. cikke szerinti uniós portálon keresztül 
továbbítja a megbízónak és a többi érintett 
tagállamnak az értékelő jelentés I. részét a 
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következő határidőkön belül:

Or. fr

Módosítás 307
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – -1 albekezdés (új) és 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az értékelés időpontja e fejezet 
alkalmazásában az az időpont, amikor az 
értékelő jelentést továbbítják a többi 
érintett tagállamnak, míg a 
jelentéskészítés időpontja az az időpont, 
amikor a végleges értékelő jelentést 
továbbítják a megbízónak és a többi 
érintett tagállamnak.

(4) A jelentéskészítő tagállam 
következtetésével együtt továbbítja a 
megbízónak és a többi érintett tagállamnak 
az értékelő jelentés I. részét a következő 
határidőkön belül:

A jelentéskészítő tagállam 
következtetésével együtt továbbítja a 
megbízónak és a többi érintett tagállamnak 
az értékelő jelentés I. részét a következő 
határidőkön belül, amelyek tartalmazzák a 
kezdeti értékelésre, a közös értékelésre és 
a végleges jelentés összeállítására szánt 
időt:

Or. en

Indokolás

Az értékelési folyamatot oly módon kell felépíteni, hogy lehetővé tegye a jelentéskészítő 
tagállam által végzett kezdeti értékelést, amelyet megküldenek az összes érintett tagállamnak, 
amelyek ezután észrevételeket tehetnek (közös értékelés), és elegendő időt biztosítson a 
jelentéskészítő tagállam számára, hogy az érintett tagállamok észrevételeit beépítse 
(összeállítás). E folyamat révén elkerülhető a jelentéskészítő és a többi érintett tagállam 
értékeléseinek ismétlése, és egyértelművé válik a jelentéskészítő tagállam szerepe.

Módosítás 308
Alda Sousa
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A jelentéskészítő tagállam 
következtetésével együtt továbbítja a 
megbízónak és a többi érintett tagállamnak 
az értékelő jelentés I. részét a következő 
határidőkön belül:

(4) A jelentéskészítő tagállam 
következtetésével együtt továbbítja a 
megbízónak és a többi érintett tagállamnak 
az értékelő jelentés I. részét a következő 
határidőkön belül, amelyeken belül az 
érintett tagállamok szintén kötelesek az 
etikai szempontokkal kapcsolatos 
észrevételeiket benyújtani a közreműködő 
feleknek:

Or. en

Indokolás

Az érintett tagállamok kötelesek együttműködni a jelentéskészítő tagállammal az etikai 
kérdésekben.

Módosítás 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A jelentéskészítő tagállam 
következtetésével együtt továbbítja a 
megbízónak és a többi érintett tagállamnak 
az értékelő jelentés I. részét a következő 
határidőkön belül:

(4) A jelentéskészítő tagállam az érintett 
etikai bizottság álláspontját már 
tartalmazó következtetésével együtt 
továbbítja a megbízónak és a többi érintett 
tagállamnak az értékelő jelentés I. részét a 
következő határidőkön belül:

Or. en

Indokolás

A határidők kiigazításával elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy az érintett szervek a 
jelentéskészítő tagállamban megfelelő értékelést végezhessenek, és az összes érintett 
tagállamban is, mivel ezeket észrevételek benyújtására kérik még azelőtt, hogy a 
jelentéskészítő tagállam megküldené az értékelést a megbízónak.
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Módosítás 310
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén a validálás időpontjától 
számított 10 napon belül;

a) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén a sikeresen validált 
engedély iránti kérelem kézhezvételétől 
számított 25 napon belül, de 15 napnál 
nem korábban;

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet 14. cikke (3) bekezdésével összhangban álló értékelő jelentés I. részének 
benyújtására vonatkozó határidők kiigazítása szükséges annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon az engedélyezéshez szükséges dokumentáció eredményes értékelése és az érintett 
tagállamok észrevételeinek megtétele. Az a)–c) pontban a sikeresen validált engedély iránti 
kérelem kézhezvételétől eltelt idő alkalmazandó. Minimális ellenőrzési időszakokra van 
szükség annak biztosítása érdekében, hogy az érintett tagállamoknak a 6. cikk (5) 
bekezdésével összhangban elegendő idejük legyen részt venni az elfogadhatóság 
értékelésében.

Módosítás 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén a validálás időpontjától 
számított 10 napon belül;

a) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén a validálás időpontjától 
számított 20 napon belül;

Or. en
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Indokolás

A határidők kiigazításával elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy az érintett szervek a 
jelentéskészítő tagállamban megfelelő értékelést végezhessenek, és az összes érintett 
tagállamban is, mivel ezeket észrevételek benyújtására kérik még azelőtt, hogy a 
jelentéskészítő tagállam megküldené az értékelést a megbízónak.

Módosítás 312
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén a validálás időpontjától 
számított 10 napon belül;

a) kismértékű kockázattal járó klinikai 
vizsgálat és elegendő közölt bizonyító adat 
és/vagy standard kezelési iránymutatások 
által alátámasztott kezelési rendeket 
alkalmazó, közepes kockázattal járó 
klinikai vizsgálatok esetén a validálás 
időpontjától számított 10 napon belül;

Or. en

Indokolás

A kismértékű kockázattal járó klinikai vizsgálatoknak gyorsabb értékelésen kell átesniük (de a 
közepes kockázattal járóknak nem), mivel az I. rész szerinti értékelésnek a vizsgálati tervre 
kell összpontosítania (a termékről az adatok már rendelkezésre állnak). Ezt ösztönzőként lehet 
tekinteni a tagállamok számára ahhoz, hogy a vizsgálati tervet etikai bizottságokkal 
értékeltessék, az illetékes hatóságnak pedig például csak egy értesítést küldenek, mivel a 
terméket az engedélyezett javallatában alkalmazzák.

Módosítás 313
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálattól eltérő klinikai vizsgálatok 
esetén a validálás időpontjától számított
25 napon belül;

b) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálattól eltérő klinikai vizsgálatok 
esetén a sikeresen validált engedély iránti 
kérelem kézhezvételétől számított 35 
napon belül, de 20 napnál nem korábban;

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet 14. cikke (3) bekezdésével összhangban álló értékelő jelentés I. részének 
benyújtására vonatkozó határidők kiigazítása szükséges annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon az engedélyezéshez szükséges dokumentáció eredményes értékelése és az érintett 
tagállamok észrevételeinek megtétele. Az a)–c) pontban a sikeresen validált engedély iránti 
kérelem kézhezvételétől eltelt idő alkalmazandó. Minimális ellenőrzési időszakokra van 
szükség annak biztosítása érdekében, hogy az érintett tagállamoknak a 6. cikk (5) 
bekezdésével összhangban elegendő idejük legyen részt venni az elfogadhatóság 
értékelésében.

Módosítás 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálattól eltérő klinikai vizsgálatok 
esetén a validálás időpontjától számított 25
napon belül;

b) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálattól eltérő klinikai vizsgálatok 
esetén a validálás időpontjától számított 35
napon belül;

Or. en

Módosítás 315
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálattól eltérő klinikai vizsgálatok 
esetén a validálás időpontjától számított 25 
napon belül;

b) kismértékű kockázattal járó klinikai 
vizsgálattól és elegendő közölt bizonyító 
adat és/vagy standard kezelési 
iránymutatások által alátámasztott 
kezelési rendeket alkalmazó, közepes 
kockázattal járó klinikai vizsgálattól eltérő 
klinikai vizsgálatok esetén a validálás 
időpontjától számított 25 napon belül;

Or. en

Indokolás

A kismértékű kockázattal járó klinikai vizsgálatoknak gyorsabb értékelésen kell átesniük (de a 
közepes kockázattal járóknak nem), mivel az I. rész szerinti értékelésnek a vizsgálati tervre 
kell összpontosítania (a termékről az adatok már rendelkezésre állnak). Ezt ösztönzőként lehet 
tekinteni a tagállamok számára ahhoz, hogy a vizsgálati tervet etikai bizottságokkal 
értékeltessék, az illetékes hatóságnak pedig például csak egy értesítést küldenek, mivel a 
terméket az engedélyezett javallatában alkalmazzák.

Módosítás 316
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fejlett terápiás vizsgálati készítménnyel 
végzett klinikai vizsgálat esetén a validálás 
időpontjától számított 30 napon belül.

törölve

Or. en

Indokolás

A „fejlett terápiás vizsgálati készítmények” fogalma az értelmezésünk és az orvos szakma, a 
szabályozók és az iparág értelmezése szerint változik. Sok fejlett terápiát évtizedek óta 
alkalmaznak, már nem újak, és nem kell hosszabb idő az értékelésükhöz. A fejlett terápiák 
összessége esetében nem kell előírni hosszabb határidőt. A tagállamok további információt 
kérhetnek, ha úgy ítélik meg, hogy a fejlett terápia alaposabb ellenőrzést igényel.
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Módosítás 317
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 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, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fejlett terápiás vizsgálati készítménnyel 
végzett klinikai vizsgálat esetén a validálás 
időpontjától számított 30 napon belül.

c) fejlett terápiás vizsgálati készítménnyel 
végzett klinikai vizsgálat esetén a 
sikeresen validált engedély iránti kérelem 
kézhezvételétől számított 40 napon belül, 
de 30 napnál nem korábban;

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet 14. cikke (3) bekezdésével összhangban álló értékelő jelentés I. részének 
benyújtására vonatkozó határidők kiigazítása szükséges annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon az engedélyezéshez szükséges dokumentáció eredményes értékelése és az érintett 
tagállamok észrevételeinek megtétele. Az a)–c) pontban a sikeresen validált engedély iránti 
kérelem kézhezvételétől eltelt idő alkalmazandó. Minimális ellenőrzési időszakokra van 
szükség annak biztosítása érdekében, hogy az érintett tagállamoknak a 6. cikk (5) 
bekezdésével összhangban elegendő idejük legyen részt venni az elfogadhatóság 
értékelésében.

Módosítás 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fejlett terápiás vizsgálati készítménnyel 
végzett klinikai vizsgálat esetén a validálás 
időpontjától számított 30 napon belül.

c) fejlett terápiás vizsgálati készítménnyel 
végzett klinikai vizsgálat esetén a validálás 
időpontjától számított 45 napon belül.

Or. en
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Indokolás

Hosszabb határidők szükségesek ahhoz, hogy az érintett tagállamoknak, ezen belül etikai 
bizottságaiknak elegendő idejük legyen a megfelelő értékelésre. Ezenfelül, ha az érintett 
tagállam az engedély iránti kérelem II. részéről nem ad időben véleményt, az I. rész 
(jelentéskészítő tagállam által végzett) értékelése döntő, kizárva annak esélyét, hogy az 
érintett tagállam a területén a II. rész elemzése alapján elutasítsa a klinikai vizsgálat 
engedélyezését (lényeges etikai szempontok figyelmen kívül hagyása).

Módosítás 319
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 E fejezet alkalmazásának céljából az 
értékelés időpontja az az időpont, amikor 
az értékelő jelentést továbbítják a 
megbízónak és a többi érintett tagállamnak.

E fejezet alkalmazásának céljából az 
értékelés időpontja az az időpont, amikor 
az értékelő jelentést továbbítják a 
megbízónak és a többi érintett tagállamnak. 
Az értékelő jelentés ettől az időponttól 
kezdve érhető el az uniós portálon.

Or. fr

Módosítás 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az értékelés időpontjáig bármely 
érintett tagállam közölheti a jelentéskészítő 
tagállammal a kérelemhez kapcsolódó 
észrevételeit. A jelentéskészítő tagállam 
kellő mértékben figyelembe veszi ezeket az 
észrevételeket.

(5) Az értékelés időpontjáig bármely 
érintett tagállam közölheti a jelentéskészítő 
tagállammal a kérelemhez kapcsolódó 
észrevételeit. A jelentéskészítő tagállam az 
értékelő jelentés véglegesítésekor kellő 
mértékben figyelembe veszi ezeket az 
észrevételeket, és azokat az értékelő 
jelentésben dokumentálja. Ha a 
jelentéskészítő tagállam értékelő jelentése 
eltér az érintett tagállam észrevételeitől, az 
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ilyen eltérés okát az értékelő jelentésben 
ki kell fejteni.

Or. en

Indokolás

Mivel az értékelő jelentés I. része a (6) és (12) preambulumbekezdés szerint maguk az érintett 
tagállamok által szabályozandó, fő etikai szempontokkal foglalkozik, kívánatos lenne, ha az 
értékelő jelentés I. részében érintett összes tagállam megegyezésével történne a döntéshozatal. 
Ha a jelentéskészítő tagállam az értékelő jelentésében eltér az érintett tagállamok 
észrevételeitől, az ilyen eltérés okaira magyarázatot kell adni.

Módosítás 321
Peter Liese, Anna Rosbach, Anne Delvaux, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena 
Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az értékelés időpontjáig bármely 
érintett tagállam közölheti a jelentéskészítő 
tagállammal a kérelemhez kapcsolódó 
észrevételeit. A jelentéskészítő tagállam 
kellő mértékben figyelembe veszi ezeket az 
észrevételeket.

(5) Az értékelés időpontjáig bármely 
érintett tagállam közölheti a jelentéskészítő 
tagállammal a kérelemhez kapcsolódó 
észrevételeit. A jelentéskészítő tagállam az 
értékelő jelentés véglegesítésekor kellő 
mértékben figyelembe veszi ezeket az 
észrevételeket, és azokat az értékelő 
jelentésben dokumentálja. Ha a 
jelentéskészítő tagállam értékelő jelentése 
eltér az érintett tagállam észrevételeitől, 
ezen eltérés okait az értékelő jelentésben 
kifejteni.

Or. en

Indokolás

Mivel az értékelő jelentés I. része a (6) és (12) preambulumbekezdés szerint maguk az érintett 
tagállamok által szabályozandó, fő etikai szempontokkal foglalkozik, kívánatos lenne, ha az 
értékelő jelentés I. részében érintett összes tagállam megegyezésével történne a döntéshozatal. 
Ha a jelentéskészítő tagállam az értékelő jelentésében eltér az érintett tagállamok 
észrevételeitől, legalább arra kell kötelezni, hogy ennek az eltérésnek az okaira magyarázatot 
adjon. A döntéshozatalt az értékelő jelentésben átláthatóvá kell tenni.
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Módosítás 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az értékelő jelentést az EU portálján 
keresztül nyújtják be az uniós 
adatbázisba, és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik.

Or. en

Indokolás

Az értékelő jelentést közzéteszik, hogy a nyilvánosság részéről bizalom alakuljon ki az 
engedélyezési folyamat iránt.

Módosítás 323
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Kizárólag a jelentéskészítő tagállam 
kérhet a validálás időpontja és az értékelés 
időpontja közötti időszakban az értékelő 
jelentés I. részére vonatkozóan további 
felvilágosítást a megbízótól, figyelembe 
véve az (5) bekezdésben szereplő 
észrevételeket.

(6) A validálás időpontja és az értékelés 
időpontja közötti időszakban kizárólag a 
jelentéskészítő tagállam kérhet az értékelő 
jelentés I. részére vonatkozóan további 
felvilágosítást a megbízótól, figyelembe 
véve az (5) bekezdésben említett saját, 
illetve az érintett tagállamok észrevételeit.

Or. fr

Indokolás

E módosításnak nem célja, hogy érdemben módosítsa a Bizottság által javasolt rendelkezést. 
Csupán a francia fordítás érthetőbbé tételére irányul.
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Módosítás 324
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentéskészítő tagállam a további 
felvilágosításra várva kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatok 
esetében legfeljebb tíz napra, nem 
kismértékű beavatkozással járó klinikai
vizsgálat esetén pedig legfeljebb húsz
napra megszakíthatja a (4) bekezdésben 
említett időszakot.

A jelentéskészítő tagállam a további 
felvilágosításra várva kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatok 
esetében legfeljebb 20 napra, nem 
kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén pedig legfeljebb 30 napra 
meghosszabbíthatja a (4) bekezdésben 
említett időszakot.

Or. en

Indokolás

Ezen időszakoknak elegendő időt kell biztosítaniuk a közös értékelés elkészítéséhez és a 
megbízó kérdésekre adott válaszainak feldolgozásához. Mivel a kibővített határidők (20 vagy 
30 nap) magukban foglalják a további felvilágosítás közös értékelésére szánt időszakot, az 
engedélyezési eljárásra szánt maximális idő nem változik jelentősen.

Módosítás 325
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentéskészítő tagállam a további 
felvilágosításra várva kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatok 
esetében legfeljebb tíz napra, nem 
kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén pedig legfeljebb húsz 
napra megszakíthatja a (4) bekezdésben 
említett időszakot.

A jelentéskészítő tagállam a további 
felvilágosításra várva kismértékű 
kockázattal járó klinikai vizsgálatok és 
elegendő közölt bizonyító adat és/vagy 
standard kezelési iránymutatások által 
alátámasztott kezelési rendeket alkalmazó, 
közepes kockázattal járó klinikai 
vizsgálatok esetében legfeljebb tíz napra, 
nem kismértékű kockázattal járó klinikai 
vizsgálat és nem elegendő közölt bizonyító 
adat és/vagy standard kezelési 
iránymutatások által alátámasztott 
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kezelési rendeket alkalmazó, közepes 
kockázattal járó klinikai vizsgálat esetén 
pedig legfeljebb húsz napra megszakíthatja 
a (4) bekezdésben említett időszakot.

Or. en

Indokolás

Gyorsított eljárás a kismértékű kockázattal járó vizsgálatok esetére (lásd a 8. módosítást).

Módosítás 326
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentéskészítő tagállam a további 
felvilágosításra várva kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatok 
esetében legfeljebb tíz napra, nem 
kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén pedig legfeljebb húsz 
napra megszakíthatja a (4) bekezdésben 
említett időszakot.

A jelentéskészítő tagállam a további 
felvilágosításra várva kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatok 
esetében legfeljebb tíz napra, nem 
kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén pedig legfeljebb húsz 
napra megszakíthatja a (4) bekezdésben 
említett időszakot. A jelentéskészítő 
tagállam az uniós portálon keresztül 
tájékoztatja a megbízót a határidő 
felfüggesztéséről.

Or. fr

Módosítás 327
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a további felvilágosítás 
beérkezését követően az értékelő jelentés I. 
részének benyújtására kismértékű 

A további felvilágosítás beérkezését 
követően az érintett tagállamok a 
jelentéskészítés időpontját megelőző 2. 
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beavatkozással járó klinikai vizsgálatok 
esetén három napnál, nem kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálat 
esetén pedig öt napnál kevesebb idő áll 
rendelkezésre, ez az időszak további 
három, illetve öt nappal hosszabbodik.

napig közlik esetleges észrevételeiket a 
jelentéskészítő tagállammal. A 
jelentéskészítő tagállam az értékelő 
jelentés véglegesítésekor figyelembe veszi 
ezeket az észrevételeket. Az érintett 
tagállamok és a jelentéskészítő tagállam 
általi közös értékelés elkészítésére és a 
további felvilágosítás feldolgozására
kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén legalább 15 nap, 
kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálattól eltérő klinikai vizsgálatok 
esetén legalább 20 nap áll rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

A további felvilágosítás értékelési folyamatának tükröznie kell a kérelem közös értékelésének 
folyamatát. Ez biztosítja azt is, hogy elegendő idő álljon a jelentéskészítő tagállam 
rendelkezésére ahhoz, hogy elkészítse a kezdeti értékelést, és hogy elegendő idő álljon 
rendelkezésre a közös értékelés és a végleges értékelés elkészítésére is.

Módosítás 328
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fejlett terápiás vizsgálati készítménnyel 
végzett vagy más új terápiát alkalmazó 
klinikai vizsgálat esetén a jelentéskészítő 
tagállam a (4) és (6) bekezdésekben 
meghatározott időszakokat szakértői 
bizottsággal való egyeztetés céljából 
további 60 nappal meghosszabbíthatja.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a határidők elegendő időt biztosítsanak a tagállamok számára, hogy szükség 
esetén szakértők közreműködését kérjék a fejlett terápiás készítmények vagy más új terápiák 
értékelésének folyamatában. Ez a jelenlegi irányelv értelmében lehetséges.
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Módosítás 329
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ha a jelentéskészítő tagállam a (4), 
(6) és (7) bekezdésben említett határidőn 
belül nem készíti el értékelő jelentését, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy a 
jelentéskészítő tagállam elfogadta a 
klinikai vizsgálat I. részét.

Or. fr

Indokolás

Ezzel kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy ez az uniós rendelettervezet a 2001/20/EK 
irányelvvel bevezetett hallgatólagos engedélyezés elvén alapul. Ezt az elvet feltétlenül 
tiszteletben kell tartani, mivel azon határidők betartásának biztosítását teszi lehetővé, amelyek 
nemcsak az innovatív kezelésekhez való gyors hozzáférés biztosítása, hanem az európai 
klinikai kutatás versenyképességének fenntartása szempontjából is alapvető fontosságúak.


