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Módosítás 330
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintett tagállamok a következő 
szempontokra tekintettel, saját területükre 
nézve ellenőrzik az engedély iránti 
kérelmeket:

(1) Az I. részben foglalt, a 6. cikkben 
említett szempontok sérelme nélkül az
érintett tagállamok a következő 
szempontokra tekintettel, saját területükre 
nézve ellenőrzik az engedély iránti 
kérelmeket:

Or. en

Módosítás 331
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállamok a következő 
szempontokra tekintettel, saját területükre 
nézve ellenőrzik az engedély iránti 
kérelmeket:

Az I. és II. rész értékelését párhuzamosan 
végzik el. Az érintett tagállamok a 
következő szempontokra tekintettel, saját 
területükre nézve ellenőrzik az engedély 
iránti kérelmeket:

Or. fr

Módosítás 332
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megfelelés az V. fejezetben törölve
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meghatározott, beleegyező nyilatkozatra 
vonatkozó követelményeknek;

Or. en

Indokolás

Ezek a nyilatkozatok nem nemzeti, hanem közös és közösségi vonatkozásúak. Ennélfogva 
indokoltabb lenne azokat az értékelés I. részébe áthelyezni.

Módosítás 333
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megfelelés az V. fejezetben 
meghatározott, beleegyező nyilatkozatra 
vonatkozó követelményeknek;

a) megfelelés az V. fejezetben 
meghatározott, a vizsgálati alanyok 
védelmére és a beleegyező nyilatkozatra 
vonatkozó követelményeknek;

Or. en

Módosítás 334
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megfelelés az V. fejezetben 
meghatározott, beleegyező nyilatkozatra 
vonatkozó követelményeknek;

a) megfelelés az V. fejezetben 
meghatározott, a vizsgálati alanyok 
védelmére és a beleegyező nyilatkozatra 
vonatkozó követelményeknek;

Or. en

Indokolás

Nem elegendő az etikai értékelést a beleegyező nyilatkozatra vonatkozó eljárásra korlátozni. 
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A rendelet iránti javaslatnak a vizsgálati alanyok védelme tekintetében is figyelembe kell 
vennie a tagállami etikai értékelések sokféleségét, az előbbi elvet ugyanis számos különböző 
nemzetközi eszköz, pl. a Helsinki Nyilatkozat és az emberi jogokról és a biogyógyászatról 
szóló Oviedói Egyezmény is elismeri.

Módosítás 335
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) megfelelés az etikai vonatkozású 
nemzeti jogszabályi rendelkezéseknek

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata – úgy tűnik – nem határozza meg elég egyértelműen az etikai 
bizottságok szerepét. Pontosítani kell, hogy a klinikai vizsgálatok engedélyezéséhez szükséges 
értékelés etikai szempontokat is magában foglal.

Módosítás 336
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megfelelés a 95/46/EK irányelvnek; törölve

Or. en

Indokolás

Ezek a nyilatkozatok nem nemzeti, hanem közös és közösségi vonatkozásúak. Ennélfogva 
indokoltabb lenne azokat az értékelés I. részébe áthelyezni.

Módosítás 337
Margrete Auken
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) megfelelés a 46a. cikknek;

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálatok elrendezéséből fakadó eredménytorzítás (placebóval való vizsgálat a 
jobb eredmények érdekében) a vizsgálati alanyokkal szembeni súlyos etikai vétség és 
sajnálatos módon általános jelenség az orvosi kutatásban. A valós tudományos előrelépés 
biztosítása érdekében az új gyógyszerek és a meglévő gyógyszerek nem előírásszerű 
vizsgálatát a legjobb bevált elérhető beavatkozással kell összevetni (46a. cikk). A gyógyszerek 
placebóra/a kezelés elmaradására történő vizsgálatára csak egyéb kezelés hiányában kerülhet 
sor.

Módosítás 338
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a veszélyeztetett személyeken végzett 
klinikai vizsgálatok terén a szigorúbb
nemzeti rendelkezéseknek való megfelelés.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 339
Nessa Childers
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) megfelelés az érintett tagállamban 
érvényes etikai követelményeknek.

Or. en

Módosítás 340
Elena Oana Antonescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az egyes érintett tagállamok saját 
nemzeti jogukkal összhangban ellenőrzik 
a klinikai vizsgálat etikai 
elfogadhatóságát. Ebben a vonatkozásban 
minden tagállam etikai bizottságokat hoz 
létre. Többközpontú klinikai vizsgálatok 
esetében az egyes érintett tagállamok az 
etikai bizottságok számától függetlenül 
egyetlen szakvélemény elfogadására 
szolgáló eljárást dolgoznak ki.

Or. en

Módosítás 341
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett tagállamok a validálás 
időpontjától számított tíz napon belül 
elvégzik az értékelést. A tagállamok 
indokolt esetben – kizárólag az említett 
időszakon belül – az (1) bekezdésben 

(2) Az érintett tagállamok a validálás 
időpontjától számított húsz napon belül 
elvégzik az értékelést. A tagállamok 
indokolt esetben – kizárólag az említett 
időszakon belül – az (1) bekezdésben 
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említett szempontokra vonatkozóan 
további felvilágosítást kérhetnek a 
megbízótól.

említett szempontokra vonatkozóan 
további felvilágosítást kérhetnek a 
megbízótól.

Or. en

Módosítás 342
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállam az uniós portálon 
keresztül tájékoztatja a megbízót a 
határidő felfüggesztéséről. 

Or. fr

Módosítás 343
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben a megbízó a tagállam által az 
első albekezdés értelmében megállapított 
időszakon belül nem küld további 
felvilágosítást, az engedély iránti kérelem 
visszavontnak minősül. A kérelmet csak az 
érintett tagállam vonatkozásában vonják 
vissza.

Amennyiben a megbízó az érintett 
tagállam kérésére az első albekezdés 
értelmében megállapított időszakon belül 
nem küld további felvilágosítást, az 
értékelés tárgyát képező klinikai 
vizsgálatra vonatkozó engedély iránti 
kérelem visszavontnak minősül. A 
kérelmet csak az érintett tagállam 
vonatkozásában vonják vissza.

Or. fr

Indokolás

Ennek a módosításnak nem az a célja, hogy a Bizottság által javasolt rendelkezést alapjaiban 
megváltoztassa. Az a célja, hogy a francia fordítást érthetőbbé tegye.
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Módosítás 344
Bánki Erik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam az etikai bizottságokkal 
folytatott konzultáció céljára további 
15 nappal meghosszabbíthatja a (2) és 
(3) bekezdésben említett határidőt.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem említi kifejezetten az etikai bizottságokat, noha azok kulcsszerepet 
töltenek be a klinikai vizsgálatok etikai vonatkozásainak megítélésében. Ennélfogva külön kell 
hivatkozni az etikai bizottságokra, valamint arra a további időszakra, amely lehetővé teszi az 
etikai kérdéseknek az eljárás keretében történő, megfelelő elemzését.

Módosítás 345
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha az érintett tagállam a (2) és 
(3) bekezdésben említett határidőn belül
nem készíti el értékelő jelentését, akkor 
úgy kell tekinteni, hogy az érintett 
tagállam elfogadta a II. részt.

Or. fr

Indokolás

Ezzel kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy a rendeletre irányuló javaslat 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, hanem az európai klinikai kutatás 
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versenyképességének biztosítása szempontjából is alapvető fontosságúak.

Módosítás 346
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7 a. cikk
A ritka betegségek területén végzett 
klinikai vizsgálatokról szóló értékelő 

jelentések
(1) A ritka betegségek gyógyszereiről szóló 
141/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti ritka betegségek 
területén végzett klinikai vizsgálatok 
speciális esetében a jelentéskészítő 
tagállam kikéri az Európai 
Gyógyszerügynökség tudományos 
tanácsadással foglalkozó 
munkacsoportjának a klinikai vizsgálat 
által érintett betegséggel vagy 
betegségcsoporttal kapcsolatos 
szakvéleményét, ideértve az értékelés 
II. részében foglalt szempontokra 
vonatkozó véleményt is.
(2) A 7. cikkben említett szempontok 
értékelésének céljából a jelentéskészítő 
tagállam indokolatlan késedelem nélkül 
értesíti a tudományos tanácsadással 
foglalkozó munkacsoport véleményéről az 
érintett tagállamokat.

Or. en

Indokolás

Ritka betegségek esetében a kérelem értékeléséhez szükséges szakmai felkészültség nemzeti 
szinten általában nem áll elegendő mértékben rendelkezésre. Ezért hasznos lehet, ha azt uniós 
szinten keresik. Azt elősegítendő, hogy a jelentéskészítő tagállam és az érintett tagállamok 
kellő körültekintéssel értékelhessék a kérelmet, a jelentéskészítő tagállamnak célszerű 
konzultálnia az EMA tudományos tanácsadással foglalkozó munkacsoportjával, amely 
alkalmasabb a szükséges szakvélemény biztosítására.
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Módosítás 347
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Határozat a klinikai vizsgálatról Végleges határozat a klinikai vizsgálatról

Or. fr

Módosítás 348
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintett tagállamok az uniós 
portálon keresztül értesítik a megbízót 
arról, hogy a klinikai vizsgálatot 
engedélyezik-e, feltételekhez kötve 
engedélyezik-e vagy elutasítják-e.

(1) Az érintett tagállamok az uniós 
portálon keresztül értesítik a megbízót 
arról, hogy a klinikai vizsgálatot végleges 
határozattal engedélyezik, feltételekhez 
kötve engedélyezik vagy elutasítják.

Or. fr

Módosítás 349
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az értesítés egyetlen határozat formájában 
történik, az értékelés időpontjától számított 
tíz napon belül, vagy a 7. cikkben szereplő 
értékelés utolsó napján, a kettő közül a 
későbbi időpontot figyelembe véve.

Az értesítés egyetlen, az érintett etikai 
bizottság álláspontját is magában foglaló
határozat formájában történik, az értékelés 
időpontjától számított tíz napon belül, vagy 
a 7. cikkben szereplő értékelés utolsó 
napján, a kettő közül a későbbi időpontot 
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figyelembe véve.

Or. en

Módosítás 350
Petru Constantin Luhan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az engedélyezés feltételei csak a 
7. cikk (1) bekezdésében foglalt 
szempontokhoz kapcsolódhatnak. A 
87. cikk sérelme nélkül további 
dokumentumok benyújtása vagy 
jóváhagyási követelmény nem írható elő.

Or. en

Indokolás

A feltételekhez kötött engedélyezés a jelenlegi formájában túlságosan általános, ezért be kell
határolni.

Módosítás 351
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az első albekezdéstől függetlenül az 
érintett tagállam egyedül az alábbiakra 
hivatkozva vitathatja a jelentéskészítő 
tagállam következtetését:

Az első albekezdéstől függetlenül az 
érintett tagállam egyedül az alábbiakra 
hivatkozva tagadhatja meg az értékelő 
jelentés I. részének elfogadását:

Or. en
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Módosítás 352
Elena Oana Antonescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 6. cikk (1) bekezdésében szereplő 
szempontokhoz kapcsolódó tudományos 
indokok;

Or. en

Módosítás 353
Elena Oana Antonescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a vizsgálati alany biztonsága, különös 
tekintettel a vizsgálatba való felvétel vagy 
az abból való kizárás kritériumaira, 
valamint a javasolt klinikai vizsgálatban 
tervezett figyelemmel kísérési eljárásokra;

Or. en

Módosítás 354
Alda Sousa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 6. cikk (1) bekezdése szerinti 
értékelés nyomán felmerülő megalapozott 
etikai aggályok;

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja, hogy az I. rész szerinti értékelés nyomán felmerülő etikai aggályokat a 
kívülmaradás indokaként nevezze meg.

Módosítás 355
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az etikai bizottság elutasító határozata 
a klinikai vizsgálat érintett tagállambeli 
lefolytatására vonatkozóan;

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy etikai indokok alapján kimaradjanak a 
klinikai vizsgálatból. A szóban forgó tagállamban végzett klinikai vizsgálat engedélyezése 
megtagadásának az érintett tagállam etikai bizottsága kedvezőtlen határozatának egyenes 
következményének kell lennie.

Módosítás 356
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben az érintett tagállam a 
második albekezdés a) pontja alapján nem 
ért egyet a következtetéssel, az uniós 
portálon keresztül közli a Bizottsággal, a 
tagállamokkal és a megbízóval a 
tudományos és társadalmi-gazdasági 
érvekkel alátámasztott, részletesen 
indokolt fenntartását, valamint annak 
összefoglalását.

Amennyiben az érintett tagállam nem ért 
egyet a jelentéskészítő tagállam 
következtetésével, fenntartását az uniós 
portálon keresztül közli a Bizottsággal, a 
tagállamokkal és a megbízóval.
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Or. en

Indokolás

Ez aránytalan teher a tagállamok számára, tekintettel a rövid határidőre.

Módosítás 357
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben az érintett tagállam a 
második albekezdés a) pontja alapján nem 
ért egyet a következtetéssel, az uniós 
portálon keresztül közli a Bizottsággal, a 
tagállamokkal és a megbízóval a 
tudományos és társadalmi-gazdasági 
érvekkel alátámasztott, részletesen indokolt 
fenntartását, valamint annak 
összefoglalását.

Amennyiben az érintett tagállam a második 
albekezdés a) pontja alapján nem ért egyet 
a jelentéskészítő tagállam 
következtetésével, az uniós portálon 
keresztül közli a Bizottsággal, a 
tagállamokkal és a megbízóval a 
tudományos és társadalmi-gazdasági 
érvekkel alátámasztott, részletesen indokolt 
fenntartását, valamint annak 
összefoglalását.

Or. fr

Módosítás 358
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az érintett tagállam a második 
albekezdés a) pontja alapján nem ért egyet 
a következtetéssel, az uniós portálon 
keresztül közli a Bizottsággal, a 
tagállamokkal és a megbízóval a 
tudományos és társadalmi-gazdasági 
érvekkel alátámasztott, részletesen indokolt 
fenntartását, valamint annak 
összefoglalását.

Amennyiben az érintett tagállam a második 
albekezdés a) pontja alapján nem ért egyet 
a következtetéssel, az uniós portálon 
keresztül közli a Bizottsággal, a 
tagállamokkal és a megbízóval a 
tudományos és társadalmi-gazdasági 
érvekkel alátámasztott, részletesen indokolt 
fenntartását, valamint annak 
összefoglalását. A véleményeltérés okait 
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nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

A tagállamnak nyilvánosságra kell hoznia, ha a második albekezdés a) pontja alapján nem ért 
egyet a következtetéssel, ezzel ugyanis biztosítható a klinikai vizsgálat engedélyezésének 
nemzeti szintű megtagadásához kapcsolódó határozatokkal kapcsolatos átláthatóság és 
nyilvános tájékoztatás.

Módosítás 359
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első és második albekezdéstől 
függetlenül egyéb konfliktus esetén az 
érintett tagállamok kísérletet tesznek a 
következtetéssel kapcsolatos 
megegyezésre. Sikertelenség esetén a 
Bizottság az érintett tagállamok 
meghallgatását, valamint adott esetben az 
Európai Gyógyszerügynökség tanácsának 
kikérését követően határozatot hoz a 
következtetésről.

Or. en

Indokolás

A jelentéskészítő tagállam határozata a többi tagállamra nézve kötelező érvényű. 
Előfordulhat, hogy a jelentéskészítő tagállam támogat egy klinikai vizsgálatot, az érintett 
tagállamok többségének hatóságai és etikai bizottságai ellenben nem. Még ha a hatóságok és 
az etikai bizottságok közösen törekednek is a megegyezésre, a nézeteltérésekre megoldást kell 
találni. Mivel a Bizottság ellenőrzés keretében elszámolással tartozik az EP és a Tanács felé, 
a jelentéskészítő tagállamnál több felhatalmazással rendelkezik ilyen határozat 
meghozatalára. Mivel csak rendkívüli körülmények esetére szól, a további szükséges idő 
igénybevétele elfogadható.
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Módosítás 360
Philippe Juvin, Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha az érintett tagállam a (2) bekezdés 
a) és b) pontja értelmében nem ért egyet a 
jelentéskészítő tagállam következtetésével, 
a klinikai vizsgálat az érintett tagállamban
nem végezhető el.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt szövegben szerepel az a lehetőség (a 8. cikk (2) bekezdése), hogy az 
érintett tagállam nem ért egyet a jelentéskészítő tagállamnak a klinikai vizsgálatot 
engedélyező határozatával, de nem jelöli meg, hogy ennek mi a következménye. A módosítás 
pontosan meghatározza, hogy ilyen az esetben az érintett tagállam elhatárolódhat („opt out”) 
a jelentéskészítő tagállam következtetésétől, és a klinikai vizsgálat az érintett tagállamban
nem végezhető el.

Módosítás 361
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az értékelő jelentés I. része 
vonatkozásában a klinikai vizsgálat 
elfogadható vagy feltételekhez kötve 
elfogadható, az érintett tagállam 
belefoglalja határozatába az értékelő 
jelentés II. részére vonatkozó 
következtetését.

(3) Ha az értékelő jelentés I. része 
vonatkozásában a klinikai vizsgálat 
elfogadható vagy feltételekhez kötve 
elfogadható, az érintett tagállam 
belefoglalja határozatába az értékelő 
jelentés II. részére vonatkozó 
következtetését. Az érintett tagállam az 
értékelő jelentés I. és II. részét azok 
következtetéseivel együtt eljuttatja a 
megbízónak.

Or. en
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Indokolás

Az értékelő jelentés mindkét részének megküldésével még egyértelműbbé válik az értékelési 
folyamat.

Módosítás 362
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Abban az esetben, ha valamely 
érintett tagállam elutasítja a II. részt, a 
megbízó a 77. cikkben említett uniós 
portálon keresztül egy alkalommal 
fellebbezést nyújthat be ennek az érintett 
tagállamnak. A megbízó 7 napon belül 
további felvilágosítást küldhet. Az érintett 
tagállam másodszor is ellenőrzi a saját 
területére nézve a 7. cikk (1) bekezdésében 
említett szempontokat, és figyelembe veszi 
a megbízó által megküldött további 
felvilágosításokat.
Az érintett tagállamnak a további 
felvilágosítás kézhezvételétől számított hét 
napon belül el kell végeznie az értékelést. 
Ha az érintett tagállam hét napon belül 
elutasítja a II. részt vagy azzal 
kapcsolatban nem hoz következtetést, a 
kérelmet véglegesen elutasítottnak kell 
tekinteni, és a klinikai vizsgálat nem 
végezhető el az érintett tagállamban.

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja, hogy a megbízó fellebbezési lehetőséget kapjon a II. rész értékelési 
eljárásával összefüggésben. A fellebbezés egy végső lehetőség a megbízó számára, hogy 
megindokolja vagy kifejtse az érintett tagállamnak a II. rész alá tartozó klinikai vizsgálat 
szempontjait. Annak érdekében, hogy az értékelési eljárás ne húzódjon túlságosan el, ezt a 
fellebbezési lehetőséget ellensúlyozza a hallgatólagos engedélyezés elve.
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Módosítás 363
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az (1) bekezdésben említett 
határidőn belül az érintett tagállam nem 
értesíti határozatáról a megbízót, az 
értékelő jelentés I. részére vonatkozó 
következtetés minősül az érintett 
tagállamnak a klinikai vizsgálat 
engedélyezése iránti kérelemre vonatkozó 
határozatának.

(4) A kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatok tekintetében, ha az 
(1) bekezdésben említett határidőn belül az 
érintett tagállam nem értesíti határozatáról 
a megbízót, az értékelő jelentés I. részére 
vonatkozó következtetés minősül az 
érintett tagállamnak a klinikai vizsgálat 
engedélyezése iránti kérelemre vonatkozó 
határozatának, feltéve, hogy a klinikai 
vizsgálatot az 5. cikk (2) bekezdése 
értelmében kismértékű beavatkozással 
járónak minősítették.

Or. en

Indokolás

Az e bekezdésben említett klinikai vizsgálatok hallgatólagos (kizárólag az I. rész szerinti 
kérelmen alapuló) jóváhagyása nagyobb kockázatot jelent a vizsgálati alanyokra, ezért annak 
alkalmazását a kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálatokra kell korlátozni.

Módosítás 364
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az (1) bekezdésben említett 
határidőn belül az érintett tagállam nem
értesíti határozatáról a megbízót, az 
értékelő jelentés I. részére vonatkozó 
következtetés minősül az érintett 
tagállamnak a klinikai vizsgálat
engedélyezése iránti kérelemre vonatkozó 
határozatának.

(4) Az érintett tagállam az (1) bekezdésben 
említett határidőn belül értesíti 
határozatáról a megbízót. A klinikai 
vizsgálat csak azt követően indítható meg, 
hogy az érintett tagállam az uniós 
portálon keresztül tájékoztatta a megbízót 
a klinikai vizsgálat engedélyezéséről.
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Or. en

Módosítás 365
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az érintett tagállamok az értékelés 
időpontját követően nem kérnek további 
felvilágosítást a megbízótól.

(5) Az érintett tagállamok az értékelés 
időpontját követően az embereken végzett 
klinikai kutatások etikai megfelelőségének 
és biztonságosságának folyamatos 
nyomon követése céljából további 
felvilágosítást kérhetnek a megbízótól.

Or. sl

Módosítás 366
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben az érintett tagállam nem 
utasította el az engedély megadását, az 
értesítés időpontját követően semmilyen 
későbbi értékelés vagy határozat nem 
akadályozza meg a megbízót a klinikai 
vizsgálat megindításában.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az érintett tagállam által hozott egyetlen határozatról szóló 
értesítést követően a megbízó megkezdheti a klinikai vizsgálatot.

Módosítás 367
Philippe Juvin
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedély iránti kérelmet értékelő 
személyek

A kérelmezési dosszié I. és II. részével 
kapcsolatos engedély iránti kérelmet 
értékelő személyek

Or. fr

Módosítás 368
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedély iránti kérelmet hitelesítő és 
értékelő személyek esetén nem áll fenn 
összeférhetetlenség, az értékelők 
függetlenek a megbízótól, a klinikai 
vizsgálat helyszínéül szolgáló 
intézménytől, a részt vevő vizsgálóktól, 
valamint minden egyéb indokolatlan 
befolyásolástól.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedély iránti kérelem I. és II. részét 
hitelesítő és értékelő személyek esetén nem 
áll fenn összeférhetetlenség, az értékelők 
függetlenek a megbízótól, a részt vevő 
vizsgálóktól, valamint minden egyéb 
indokolatlan befolyásolástól.

Or. fr

Módosítás 369
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedély iránti kérelmet hitelesítő és 
értékelő személyek esetén nem áll fenn 
összeférhetetlenség, az értékelők 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedély iránti kérelmet hitelesítő és 
értékelő személyek esetén nem áll fenn 
összeférhetetlenség, az értékelők 
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függetlenek a megbízótól, a klinikai 
vizsgálat helyszínéül szolgáló 
intézménytől, a részt vevő vizsgálóktól, 
valamint minden egyéb indokolatlan 
befolyásolástól.

függetlenek a megbízótól, a klinikai 
vizsgálat helyszínéül szolgáló 
intézménytől, a részt vevő vizsgálóktól, 
valamint minden egyéb indokolatlan 
befolyásolástól. A klinikai vizsgálat iránti 
kérelmeket hitelesítő és értékelő személyek 
nevét és érdekeltségi nyilatkozatait 
közzéteszik.

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálat hitelesítésére és értékelésére vonatkozó döntéshozatali folyamat fokozott 
átláthatósága javítja a meghozott határozatok feddhetetlenségét és függetlenségét, valamint 
végső soron megerősíti a nemzeti szintű illetékes hatóságok iránti bizalmat.

Módosítás 370
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedély iránti kérelmet hitelesítő és 
értékelő személyek esetén nem áll fenn 
összeférhetetlenség, az értékelők 
függetlenek a megbízótól, a klinikai 
vizsgálat helyszínéül szolgáló 
intézménytől, a részt vevő vizsgálóktól, 
valamint minden egyéb indokolatlan 
befolyásolástól.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedély iránti kérelmet hitelesítő és 
értékelő személyek esetén nem áll fenn 
összeférhetetlenség, az értékelők 
függetlenek a megbízótól, a klinikai 
vizsgálat helyszínéül szolgáló 
intézménytől, a részt vevő vizsgálóktól, 
valamint minden egyéb indokolatlan 
befolyásolástól. A kérelmeket hitelesítő 
személyek ezért lehetőség szerint 
érdekeltségi nyilatkozatot vagy az 
érdekeltség hiányára vonatkozó 
nyilatkozatot tesznek közzé az uniós 
adatbázisban.

Or. en

Módosítás 371
Erik Bánki
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedély iránti kérelmet hitelesítő és 
értékelő személyek esetén nem áll fenn 
összeférhetetlenség, az értékelők 
függetlenek a megbízótól, a klinikai 
vizsgálat helyszínéül szolgáló 
intézménytől, a részt vevő vizsgálóktól, 
valamint minden egyéb indokolatlan 
befolyásolástól.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedély iránti kérelmet hitelesítő és 
értékelő személyek esetén nem áll fenn 
összeférhetetlenség, az értékelők 
függetlenek a megbízótól, a klinikai 
vizsgálat helyszínéül szolgáló 
intézménytől, a részt vevő vizsgálóktól, 
valamint minden egyéb indokolatlan 
befolyásolástól. A kérelmet hitelesítő és 
értékelő személyek önéletrajzát és 
érdekeltségi nyilatkozatát az uniós 
portálon közzéteszik.

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálat teljes átláthatóságának elérése érdekében a kérelmet hitelesítő és értékelő 
személyek önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát nyilvánosságra kell hozni. Ezt az uniós 
portálon keresztül kell megtenni, mivel a portál a javaslat szerint az eljárás egészének közös 
felületeként szolgál.

Módosítás 372
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedély iránti kérelmet hitelesítő és 
értékelő személyek esetén nem áll fenn 
összeférhetetlenség, az értékelők 
függetlenek a megbízótól, a klinikai 
vizsgálat helyszínéül szolgáló 
intézménytől, a részt vevő vizsgálóktól, 
valamint minden egyéb indokolatlan 
befolyásolástól.

(1) Az e fejezetben ismertetett értékelés 
egy intézményi felülvizsgálati tanács / 
független etikai bizottság feladata. Az 
intézményi felülvizsgálati 
tanács/független etikai bizottságok 
összetételére és feladataira irányadó
szabályok értelmében a tagállamok 
biztosítják, hogy az engedély iránti 
kérelmet hitelesítő és értékelő személyek 
esetén nem áll fenn összeférhetetlenség, az 
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értékelők függetlenek a megbízótól, a 
klinikai vizsgálat helyszínéül szolgáló 
intézménytől, a részt vevő vizsgálóktól, 
valamint minden egyéb indokolatlan 
befolyásolástól.

Or. en

Indokolás

A fent említettekkel összhangban az etikai értékelésnek az értékelés szerves részét kell
képeznie, és külön nem vizsgálható.

Módosítás 373
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő számú személy, közösen végzi 
az értékelést, akik összességében nézve 
rendelkeznek a szükséges képesítésekkel 
és tapasztalatokkal.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
II. rész értékelését olyan csoport végezze, 
amely tagjainak legalább a fele megfelel 
az e rendelet 46. cikkében meghatározott 
feltételeknek.

Or. fr

Indokolás

A 9. cikk (2) bekezdését az egyértelműség érdekében módosítani kell. A Bizottság által 
javasolt „akik összességében nézve rendelkeznek a szükséges képesítésekkel és 
tapasztalatokkal” megfogalmazás pontatlan és többféleképpen értelmezhető.

Módosítás 374
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő számú személy, közösen végzi 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő számú személy, közösen végzi 
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az értékelést, akik összességében nézve 
rendelkeznek a szükséges képesítésekkel és 
tapasztalatokkal.

az értékelést, akik összességében nézve 
rendelkeznek a szükséges képesítésekkel és 
tapasztalatokkal. Ezenfelül az érintett 
etikai bizottság álláspontját is figyelembe 
veszik.

Or. en

Módosítás 375
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő számú személy, közösen végzi 
az értékelést, akik összességében nézve 
rendelkeznek a szükséges képesítésekkel és 
tapasztalatokkal.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő számú személy – köztük jelentős 
számú orvos – közösen végzi az értékelést, 
akik összességében nézve rendelkeznek a 
szükséges képesítésekkel és 
tapasztalatokkal.

Or. en

Módosítás 376
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értékelés során legalább egy olyan 
személy álláspontját is figyelembe veszik, 
akinek nem a tudományos terület az 
elsődleges érdekeltségi területe.
Figyelembe kell venni továbbá legalább 
egy beteg véleményét.

(3) Az értékelés során egy etikai bizottság
álláspontját is figyelembe veszik. A 
megbízó számára fellebbezési lehetőséget 
biztosító eljárásokat léptetnek életbe. A 
Bizottság a meglévő bevált gyakorlatokra 
támaszkodva a betegek bevonásáról szóló 
iránymutatást dolgoz ki.

Or. en
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Indokolás

A helyes klinikai gyakorlattal foglalkozó európai fórum (EFGCP) rendezvényei keretében 
egyes etikai bizottságokkal folytatott megbeszélésekből nyilvánvalóvá vált, hogy szerintük a 
„figyelembe veszik”-hez hasonló általános kifejezések megfoghatatlanok, és ezért tartanak 
attól, hogy valamely általuk kedvezőtlenül értékelt vizsgálat engedélyt kaphat. A 
módosításnak ez semmiképpen nem célja, ezért a további pontosítás érdekében a fenti 
megfogalmazást javasoljuk.

Módosítás 377
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értékelés során legalább egy olyan 
személy álláspontját is figyelembe veszik, 
akinek nem a tudományos terület az 
elsődleges érdekeltségi területe. 
Figyelembe kell venni továbbá legalább 
egy beteg véleményét.

(3) Az értékelés során legalább egy olyan 
személy álláspontját is figyelembe veszik, 
akinek nem a tudományos terület az 
elsődleges érdekeltségi területe. 
Figyelembe kell venni továbbá legalább 
egy beteg véleményét. Minden egyes 
klinikai vizsgálat értékelésébe be kell 
vonni a Helsinki Nyilatkozatban és az 
ICH-GCP iránymutatásban említett 
független etikai bizottságot.

Or. en

Módosítás 378
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értékelés során legalább egy olyan 
személy álláspontját is figyelembe veszik, 
akinek nem a tudományos terület az 
elsődleges érdekeltségi területe. 
Figyelembe kell venni továbbá legalább 
egy beteg véleményét.

(3) Az értékelés során egy független, 
nemzeti szintű etikai bizottság álláspontját 
is figyelembe veszik.
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Or. es

Módosítás 379
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értékelés során legalább egy olyan 
személy álláspontját is figyelembe veszik, 
akinek nem a tudományos terület az 
elsődleges érdekeltségi területe. 
Figyelembe kell venni továbbá legalább 
egy beteg véleményét.

(3) Az értékelés során egy etikai bizottság
álláspontját is figyelembe veszik.

Or. es

Módosítás 380
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépésétől számított egy éven belül 
az etikai bizottságokra vonatkozó 
iránymutatásokat tesz közzé a tagállamok 
számára az eljárások ésszerűsítése és a 
több tagállamban végzett vizsgálatok 
lebonyolításának - a vizsgálati alanyok 
biztonságának veszélyeztetése nélkül 
történő – megkönnyítése érdekében.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a tagállamok bevált gyakorlatai alapján az etikai bizottságokra vonatkozó 
iránymutatásokat kell előterjesztenie a tagállamok közötti hatékonyabb együttműködés 
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egyszerűsítése és elősegítése érdekében.

Módosítás 381
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a vizsgálati alanyok 
kiskorúak, gyermekgyógyászati 
szakértelem birtokában, vagy a 
gyermekgyógyászat klinikai, etikai és 
pszichoszociális problémáival kapcsolatos 
szakvélemény alapján különös gonddal 
értékelik a klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti kérelmet.

(1) Amennyiben a vizsgálati alanyok 
kiskorúak, gyermekgyógyászati 
szakértelem birtokában, vagy a 
gyermekgyógyászat klinikai, etikai és 
pszichoszociális problémáival kapcsolatos 
szakvélemény alapján különös gonddal 
értékelik a klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti kérelmet, az ICH E11 témakörhöz 
tartozó iránymutatással és az uniós etikai 
ajánlásokkal (Európai Bizottság, 2008) 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A gyermekgyógyászati klinikai vizsgálatok értékelése tekintetében az ICH E11 témakörhöz 
tartozó, nemzetközileg elfogadott iránymutatás, valamint az Európai Bizottság által közzétett 
ajánlások szolgálnak referenciadokumentumként.

Módosítás 382
Esther de Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a vizsgálati alanyok a 
lakosság más veszélyeztetett csoportjaiból 
származnak, beleértve az időseket, a 
törékeny egészségi állapotúakat vagy a 
demenciában szenvedőket, az adott terület 
szakemberei által biztosított szakértelem 
birtokában, vagy az adott szakterület 
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klinikai, etikai és pszichoszociális 
problémáival kapcsolatos szakvélemény 
alapján különös gonddal értékelik a 
klinikai vizsgálat engedélyezése iránti 
kérelmet.

Or. en

Módosítás 383
Philippe Juvin, Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a klinikai vizsgálat az 
alanyok olyan más kategóriáit is érinti, 
akik a nemzeti jog szerint veszélyeztetett 
személynek minősülnek, a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet az 
érintett tagállamok nemzeti rendelkezései 
alapján értékelik.

Or. fr

Indokolás

A veszélyeztetett személyek csoportjainak védelme tekintetében e rendeletnek tiszteletben kell 
tartania az érintett tagállamok által a veszélyeztetett személyek más csoportjaira – pl. a 
terhes, a gyermekágyas, a szülő és a szoptató nőkre, valamint a fogva tartott személyekre –
vonatkozóan bevezetett korlátozó rendelkezéseket.

Módosítás 384
Andrés Perelló Rodríguez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a vizsgálati alanyok a 
lakosság valamely veszélyeztetett 
csoportjához tartoznak, az adott 
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betegségre és betegcsoportra vonatkozó 
szakértelem birtokában vagy az adott 
betegségre és betegcsoportra vonatkozó 
klinikai, etikai és pszichoszociális 
problémákkal kapcsolatos szakvélemény 
alapján különös gonddal értékelik a 
klinikai vizsgálat engedélyezése iránti 
kérelmet.

Or. es

Módosítás 385
Alda Sousa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a klinikai vizsgálatok 
alanyainak védelmére vonatkozó nemzeti 
rendelkezések az e rendeletben foglalt 
rendelkezéseknél átfogóbbak, a 
legnagyobb védelmet nyújtó intézkedést 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ha egyes tagállamokban nagyobb védelmet biztosító szabályok alkalmazandók (pl. 
Franciaországban a terhes nők esetében), azokat a 2001/20/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésében foglaltak szerint továbbra is alkalmazni kell.

Módosítás 386
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a klinikai vizsgálatok 
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alanyainak védelmére vonatkozó nemzeti 
rendelkezések az e rendeletben foglalt 
rendelkezéseknél átfogóbbak, a 
legnagyobb védelmet nyújtó 
intézkedéseket kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a veszélyeztetett csoportok védelmét különös nemzeti előírások biztosítják, azokat 
tiszteletben kell tartani. 

Módosítás 387
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11 cikk törölve
Az értékelő jelentés I. részében szereplő 

szempontokra korlátozódó kérelmek 
benyújtása és értékelése

A megbízó kérésére a klinikai vizsgálat 
engedélyezése iránti kérelem, a kérelem 
értékelése és a kérelemről szóló határozat 
az értékelő jelentés I. részében szereplő 
szempontokra korlátozódik.
Az értékelő jelentés I. részében szereplő 
szempontokra vonatkozó határozatról 
szóló értesítést követően a megbízó 
benyújthat az értékelő jelentés 
II. részében szereplő szempontokra 
korlátozódó engedély iránti kérelmet. 
Ebben az esetben az engedély iránti 
kérelmet a 7. cikknek megfelelően 
értékelik, és az érintett tagállam a 
8. cikknek megfelelően értesíti a megbízót 
az értékelő jelentés II. részére vonatkozó 
határozatáról.

Or. en
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Indokolás

A tudományos és etikai értékelések az értékelő jelentésben nem választhatók el egymástól, a 
teljes értékelési eljárás két részre bontásának engedélyezésével és a 6. cikk szerinti értékelés 
követelményének kihagyásával azonban pontosan ez történne.

Módosítás 388
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. és II. rész értékelését párhuzamosan 
végzik el.

Or. fr

Módosítás 389
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó kérésére a klinikai vizsgálat 
engedélyezése iránti kérelem, a kérelem 
értékelése és a kérelemről szóló határozat 
az értékelő jelentés I. részében szereplő 
szempontokra korlátozódik.

A megbízó kérésére a klinikai vizsgálat 
engedélyezése iránti kérelem az értékelő 
jelentés I. részében szereplő szempontokra 
korlátozódik.

Or. en

Módosítás 390
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

 Az értékelő jelentés I. részében szereplő 
szempontokra vonatkozó határozatról szóló 
értesítést követően a megbízó benyújthat 
az értékelő jelentés II. részében szereplő 
szempontokra korlátozódó engedély iránti 
kérelmet. Ebben az esetben az engedély 
iránti kérelmet a 7. cikknek megfelelően 
értékelik, és az érintett tagállam a 
8. cikknek megfelelően értesíti a megbízót 
az értékelő jelentés II. részére vonatkozó 
határozatáról.

Az értékelő jelentés I. részében szereplő 
szempontokra vonatkozó határozatról szóló 
értesítést követően a megbízó az értékelő 
jelentés II. részében szereplő szempontokra 
korlátozódó engedély iránti kérelmet nyújt 
be. Ebben az esetben az engedély iránti 
kérelmet a 7. cikknek megfelelően 
értékelik, és az érintett tagállam a 
8. cikknek megfelelően értesíti a megbízót 
az értékelő jelentés II. részére vonatkozó 
határozatáról. A kérelmezési dosszié I. 
vagy II. részére vonatkozó jóváhagyás 
hiánya a klinikai vizsgálat 
engedélyezésének megtagadását vonja 
maga után.

Or. en

Indokolás

A javaslat szövegében a kérelmezési dosszié II. része nem kötelező jellegű, mivel a megbízó 
„benyújthat” (vagy nem) a II. rész szerinti engedélyezés iránti kérelmet. Amennyiben a 
megbízó úgy dönt, hogy nem nyújt be kérelmet, a határozat kizárólag az I. rész vizsgálatán 
alapulna. Ezáltal elmaradna a II. részben szereplő fontos etikai szempontok értékelése, ami 
elfogadhatatlan. A kiegészítés a jogi egyértelműséget szolgálja.

Módosítás 391
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A tagállamok fontossági sorrendbe 
állítják a klinikai vizsgálatok iránti 
kérelmeket annak érdekében, hogy 
lehetőség szerint javítsák az előírt 
határidőket abban az esetben, ha a 
klinikai vizsgálat ritkának vagy rendkívül 
ritkának minősülő betegséghez 
kapcsolódik, és mint ilyen az érintett 
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betegcsoport rendkívül kis mérete miatt 
jelentős adminisztratív teherrel jár. A 
ritka, illetve a rendkívül ritka betegségek 
olyan súlyos, károsító és gyakran 
életveszélyes betegségek, amelyek az 
Unión belül 10 000 főből legfeljebb 5, 
illetve 50 000 főből legfeljebb 5 személyt 
érintenek.

Or. en

Indokolás

A súlyos, életveszélyes ritka és rendkívül ritka betegségben szenvedő betegek helyzetének 
javítása érdekében – az elfogadott határidőkön és az e rendelettel elfogadandó intézkedések 
keretein belül – indokolt egyes klinikai vizsgálatok iránti kérelmeket elsőbbségben részesíteni.

Módosítás 392
Edite Estrela

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet nem érinti a megbízó azon 
jogát, hogy az engedély megadásának 
elutasítását vagy a kérelem visszavonását 
követően bármely érintett tagállamnak 
újból kérelmet nyújtson be klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránt. Ez a kérelem 
egy másik klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti új kérelemnek minősül.

Ez a fejezet nem érinti a megbízó azon 
jogát, hogy az engedély megadásának 
elutasítását vagy a kérelem visszavonását 
követően bármely tagállamnak újból 
kérelmet nyújtson be klinikai vizsgálat 
engedélyezése iránt. Ez a kérelem egy 
másik klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti kérelem ismételt benyújtásának
minősül. A kérelemhez mellékelni kell a 
korábbi értékelő jelentéseket, az érintett 
tagállam észrevételeit, valamint fel kell 
tüntetni benne a kérelmezési dosszié 
ismételt benyújtását indokoló változásokat 
vagy okokat.

Or. en

Indokolás

A javaslat értelmében ez lehetővé tenné a megbízók számára, hogy „kiválogassák” a 
legmegengedőbb tagállamokat, különösen akkor, ha az eredeti engedélyezésben érintett 
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valamely tagállam vitatta a klinikai vizsgálat tudományos indokoltságát. A korábbi vonatkozó 
dokumentumoknak az ismételten benyújtott kérelemhez való csatolása döntő szerepet tölt be a 
felesleges bürokratikus terhek és a párhuzamos munkavégzés elkerülésében.

Módosítás 393
Philippe Juvin, Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet nem érinti a megbízó azon 
jogát, hogy az engedély megadásának 
elutasítását vagy a kérelem visszavonását 
követően bármely érintett tagállamnak 
újból kérelmet nyújtson be klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránt. Ez a kérelem 
egy másik klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti új kérelemnek minősül.

Az engedély megadásának elutasítását vagy 
a kérelem visszavonását követően a 
megbízónak lehetősége van arra, hogy 
bármely érintett tagállamnak újabb
kérelmet nyújtson be klinikai vizsgálat 
engedélyezése iránt. Ez a kérelem egy 
másik klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti új kérelemnek minősül. A 
kérelemben azonban meg kell jelölni az 
eredeti engedélyezés iránti kérelem 
elutasításának vagy visszavonásának 
okait, valamint a vizsgálati terv eredeti 
változatához képest végrehajtott 
módosításokat.

Or. fr

Indokolás

Ennek a módosításnak az a célja, hogy a megbízó ne nyújthasson be elutasított vagy 
visszavont tervet egy másik tagállamnak anélkül, hogy ez utóbbit előzetesen tájékoztatná a 
korábbi elutasításról vagy visszavonásról, illetve az annak indokaként felhozott okokról, 
valamint anélkül, hogy a szükséges javításokat elvégezné.

Módosítás 394
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kérelmet kizárólag az eredeti A kérelmet kizárólag az összes érintett 
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engedélyezési határozatról szóló értesítés 
időpontját követően lehet benyújtani.

tagállam eredeti engedélyezési 
határozatáról szóló értesítés időpontját 
követően lehet benyújtani.

Or. en

Indokolás

Az eredeti engedélyezésről több időpontban érkeznek majd be az értesítések, mivel az 
értesítéseket az érintett tagállamok külön-külön adják ki. A határozatokról szóló értesítések 
valószínűleg majdnem egy időben vagy mindössze néhány nap különbséggel érkeznek meg. Az 
eredeti engedélyezésre vonatkozó rövid határidők miatt célszerűbb megőrizni az eljárás 
egyszerűségét, egyértelműségét és rendjét azzal, hogy mindaddig ne kezdődhessen meg az új 
tagállamok bevonása, ameddig az eredeti eljárás le nem zárult.

Módosítás 395
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kérelmet kizárólag az eredeti 
engedélyezési határozatról szóló értesítés 
időpontját követően lehet benyújtani.

A kérelmet minden tagállamban kizárólag 
az eredeti engedélyezési határozatról szóló 
értesítés időpontját követően lehet 
benyújtani.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi klinikai vizsgálatok lebonyolításának javítása érdekében a megbízók számára 
lehetővé kell tenni, hogy az első körben részt vevő valamely érintett tagállam által hozott 
engedélyezési határozatot követően újabb tagállamokra is kiterjesszék a vizsgálatot.

Módosítás 396
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelem (2) Amennyiben az eredeti engedélyezési 
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jelentéskészítő tagállama megegyezik az 
eredeti engedélyezési eljárás során 
jelentéskészítő tagállamként fellépő 
tagállammal.

eljárás során volt jelentéskészítő tagállam, 
ugyanaz a tagállam jár el az 
(1) bekezdésben említett kérelem 
jelentéskészítő tagállamaként.

Or. en

Indokolás

Erre annak biztosításához van szükség, hogy az eredeti engedélyezési eljárás jelentéskészítő 
tagállama legyen a klinikai vizsgálat kiterjesztését célzó eljárás jelentéskészítő tagállama is. 
Jelentéskészítő tagállamot csak akkor kellene kijelölni, ha a kérelem három vagy annál több 
tagállamot érint. Egy klinikai vizsgálatot nem szabad csupán egy vagy két tagállam által 
engedélyezett vizsgálat alapján kiterjeszteni.

Módosítás 397
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálatok esetén az (1) bekezdésben 
említett kérelem benyújtásától számított 25 
napon belül;

a) a nyilvánosan elérhető bizonyítékokkal 
és/vagy szabványos kezelési 
iránymutatásokkal alátámasztott kezelési 
módokat alkalmazó, alacsony, illetve 
közepes kockázattal járó klinikai 
vizsgálatok esetén az (1) bekezdésben 
említett kérelem benyújtásától számított 25 
napon belül;

Or. en

Indokolás

Az alacsony kockázattal járó vizsgálatokra vonatkozó gyorsított eljárás.

Módosítás 398
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálattól eltérő vizsgálat esetén az 
(1) bekezdésben említett engedély iránti 
kérelem benyújtásától számított 35 napon 
belül;

b) a nyilvánosan elérhető és/vagy 
szabványos kezelési iránymutatásokkal 
alátámasztott kezelési módokat alkalmazó, 
alacsony, illetve közepes kockázattal járó 
klinikai vizsgálattól eltérő vizsgálat esetén 
az (1) bekezdésben említett engedély iránti 
kérelem benyújtásától számított 35 napon 
belül;

Or. en

Indokolás

Az alacsony kockázattal járó vizsgálatokra vonatkozó gyorsított eljárás.

Módosítás 399
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fejlett terápiás vizsgálati készítménnyel 
végzett klinikai vizsgálat esetén az 
(1) bekezdésben említett kérelem 
benyújtásától számított 40 napon belül.

törölve

Or. en

Indokolás

A „fejlett terápiás vizsgálati készítmények” fogalma eltérő a mi értelmezésünkben, valamint 
az orvosszakma, a szabályozók és az iparág értelmezésében. Számos fejlett terápiás 
gyógyszert már évtizedek óta használnak, már nem újak és értékelésükhöz nincs szükség 
hosszabb határidőre. A hosszabb határidőt nem szabad valamennyi fejlett terápiás 
gyógyszerre előírni. Amennyiben a tagállamok úgy ítélik meg, hogy a fejlett terápiás 
gyógyszerek részletesebb ellenőrzést igényelnek, további információkat kérhetnek.

Módosítás 400
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az etikai bizottság elutasító határozata 
a klinikai vizsgálat lefolytatására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 401
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. részre vonatkozó aktualizált értékelő 
jelentést az uniós portálon keresztül kell 
benyújtani, és nyilvánosan elérhetővé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 402
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A jelentéskészítő tagállam e további 
felvilágosítására várva kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatok 
esetében legfeljebb tíz napra, nem 
kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén pedig legfeljebb húsz 
napra megszakíthatja a (3) bekezdésben 
említett vonatkozó időszakot.

A jelentéskészítő tagállam e további 
felvilágosítására várva a nyilvánosan 
elérhető bizonyítékokkal és/vagy 
szabványos kezelési iránymutatásokkal 
alátámasztott kezelési módokat alkalmazó 
alacsony, illetve közepes kockázattal járó
klinikai vizsgálatok esetében legfeljebb tíz 
napra, nem nyilvánosan elérhető 
bizonyítékokkal és/vagy szabványos 
kezelési iránymutatásokkal alátámasztott 
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kezelési módokat alkalmazó alacsony, 
illetve közepes kockázattal járó klinikai 
vizsgálat esetén pedig legfeljebb húsz 
napra megszakíthatja a (3) bekezdésben 
említett vonatkozó időszakot.

Or. en

Módosítás 403
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben a további felvilágosítás 
beérkezését követően a (4) bekezdésben 
említett határozatról szóló értesítés 
kiküldéséhez kismértékű beavatkozással
járó klinikai vizsgálatok esetén három 
napnál, nem kismértékű beavatkozással 
járó klinikai vizsgálat esetén pedig öt 
napnál kevesebb idő áll rendelkezésre, ez 
az időszak három, illetve öt napra 
kiegészül.

Amennyiben a további felvilágosítás 
beérkezését követően a (4) bekezdésben 
említett határozatról szóló értesítés 
kiküldéséhez a nyilvánosan elérhető 
bizonyítékokkal és/vagy szabványos 
kezelési iránymutatásokkal alátámasztott 
kezelési módokat alkalmazó alacsony, 
illetve közepes kockázattal járó klinikai 
vizsgálatok esetén három napnál, nem 
nyilvánosan elérhető bizonyítékokkal 
és/vagy szabványos kezelési 
iránymutatásokkal alátámasztott kezelési 
módokat alkalmazó, alacsony, illetve 
közepes kockázattal járó klinikai vizsgálat, 
esetén pedig öt napnál kevesebb idő áll 
rendelkezésre, ez az időszak három, illetve 
öt napra kiegészül.

Or. en

Módosítás 404
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés – 5 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. részre vonatkozó aktualizált értékelő
jelentést az uniós portálon keresztül kell 
benyújtani az uniós adatbázisba, és 
nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság megerősíti a polgárok körében a klinikai vizsgálatok engedélyezési folyamata 
iránti bizalmat.

Módosítás 405
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újabb érintett tagállam az 
(1) bekezdésben említett kérelem 
benyújtásának időpontjától számított tíz 
napon belül értékeli saját területére nézve 
az értékelő jelentés II. részében szereplő 
szempontokat. Az újabb érintett tagállam 
ezen időszakon belül indokolt esetben az 
értékelő jelentés II. részében szereplő 
szempontokra vonatkozóan további 
felvilágosítást kérhet a megbízótól, 
amennyiben saját területe érintett.

(7) Az újabb érintett tagállam az 
(1) bekezdésben említett kérelem 
benyújtásának időpontjától számított tíz 
napon belül értékeli saját területére nézve 
az értékelő jelentés II. részében szereplő 
szempontokat. Az újabb érintett tagállam 
ezen időszakon belül az értékelő jelentés 
II. részében szereplő szempontokra 
vonatkozóan további felvilágosítást kérhet 
a megbízótól, amennyiben saját területe 
érintett.

Or. en

Indokolás

A tagállam számára nem szabadna előírni, hogy megindokolja a pontosításra és a további 
információkra vonatkozó kérését.

Módosítás 406
Margrete Auken
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ha az újabb érintett tagállam a 
(3) bekezdésben említett vonatkozó 
határidőn belül nem értesíti határozatáról a 
megbízót, az értékelő jelentés I. részére 
vonatkozó következtetés minősül az újabb 
érintett tagállam határozatának a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelemre 
vonatkozóan.

(10) Ha az újabb érintett tagállam a 
(3) bekezdésben említett vonatkozó 
határidőn belül nem értesíti határozatáról a 
megbízót, az újabb tagállam az uniós 
portálon keresztül magyarázatot nyújt be, 
amelyben megjelöli az értesítés várható 
időpontját. 

Or. en

Indokolás

A tagállamnak kifejezetten, és nem hallgatólagosan kell megadnia az engedélyt, a korábbi 
2001/20/EK irányelv követelményei szerint. A határidők betartásának elmulasztása esetén a 
tagállamokkal szemben alkalmazott szankcióknak tükrözniük kell a Bizottság által a 34. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében szereplő határidők be nem tartásáért a megbízóra 
javasolt szankciókat.

Módosítás 407
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ha az adott klinikai vizsgálatra egy, a 
III. fejezetben említett eljárás még 
függőben van, a megbízó nem nyújthat be 
kérelmet e cikk alapján.

(11) Ha az adott klinikai vizsgálatra egy, a 
III. fejezetben említett és az értékelő 
jelentés I. részében szereplő valamely 
szempontra vonatkozó eljárás még 
függőben van, a megbízó nem nyújthat be 
kérelmet e cikk alapján.

Or. en

Indokolás

A II. rész értékelése nemzeti hatáskör, így nem indokolt, hogy a II. részt érintő, folyamatban 
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lévő lényeges módosítással kapcsolatos eljárás megakadályozza az új tagállam bevonására 
irányuló kérelem benyújtását.

Módosítás 408
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ha az adott klinikai vizsgálatra egy, a 
III. fejezetben említett eljárás még 
függőben van, a megbízó nem nyújthat be 
kérelmet e cikk alapján.

(11) Ha az adott klinikai vizsgálatra egy, a 
III. fejezetben említett és az értékelő 
jelentés I. részében szereplő valamely 
szempontra vonatkozó eljárás még 
függőben van, a megbízó nem nyújthat be 
kérelmet e cikk alapján.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi klinikai vizsgálatok lefolytatásának megkönnyítése érdekében az új tagállamok 
bevonását rugalmas feltételekkel kell engedélyezni. A megbízó számára lehetővé kell tenni, 
hogy az I. részt érintő, folyamatban lévő lényeges módosítás hiányában új tagállamokat 
vonjon be.

Módosítás 409
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, Philippe Juvin, Filip 
Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta 
Haug

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Egy lényeges módosítás kizárólag akkor 
hajtható végre, ha az ebben a fejezetben 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
engedélyezték.

Egy lényeges módosítás kizárólag akkor 
hajtható végre, ha az ebben a fejezetben 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
engedélyezték, és ha ahhoz végrehajtása 
előtt egy független etikai bizottság 
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hozzájárult.

Or. en

Módosítás 410
Petru Constantin Luhan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 35. cikkben maghatározott lényeges 
módosítások tekintetében a megbízó a 
vizsgálat ideiglenes leállítására vagy 
lezárására vonatkozó megbízói döntést 
követően 15 napon belül benyújtja a 
kérelmezési dossziét.

Or. en

Indokolás

A rendelet 35. cikke pontosítja, hogy az ideiglenes leállítást / előrehozott lezárást lényeges 
módosításként kell bevezetni, határidőket azonban nem ír elő. A jelenlegi keretben ez 15 nap, 
és e határidő megtartása javasolt.

Módosítás 411
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A túlságosan rövid határidők azzal a veszéllyel járnak, hogy a tagállamok nem tudják 
körültekintően áttanulmányozni az értékelési dossziét. Ahhoz például, hogy egy klinikai 
vizsgálatot „kismértékű beavatkozással járónak” minősítsenek, a kutatási vizsgálati terv 
részletes és alapos értékelése szükséges.

Módosítás 412
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
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
17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az a) és c) pontban szereplő szempontok részletes vizsgálatot igényelnek, erre négy nap nem 
elegendő.

Módosítás 413
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a klinikai vizsgálat kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálat-e 
vagy sem, illetve a lényeges módosítás 
után is kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatnak minősül-e vagy sem.

c) a klinikai vizsgálat közepes vagy 
alacsony kockázattal járó klinikai 
vizsgálat-e vagy sem, illetve a lényeges 
módosítás után is közepes vagy alacsony 
kockázattal járó klinikai vizsgálatnak 
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minősül-e vagy sem.

Or. en

Módosítás 414
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a jelentéskészítő tagállam 
nem értesíti a megbízót a (2) bekezdésben 
szereplő határidőn belül, a kérelmezett 
lényeges módosítás az értékelő jelentés 
I. részében szereplő valamely szempontra 
vonatkozónak tekintendő, az engedély 
iránti kérelem teljesnek minősül, valamint 
kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén a beavatkozás a lényeges 
módosítás után továbbra is kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatnak 
minősül.

(3) Amennyiben a jelentéskészítő tagállam 
nem értesíti a megbízót a (2) bekezdésben 
szereplő határidőn belül, a jelentéskészítő 
tagállam az uniós portálon keresztül 
magyarázatot nyújt be, amelyben 
megjelöli az értesítés várható időpontját. 

Or. en

Indokolás

A tagállamnak kifejezetten, és nem hallgatólagosan kell megadnia az engedélyt, a korábbi 
2001/20/EK irányelv követelményei szerint. A határidők betartásának elmulasztása esetén a 
tagállamokkal szemben alkalmazott szankcióknak tükrözniük kell a Bizottság által a 34. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében szereplő határidők be nem tartásáért a megbízóra 
javasolt szankciókat.

Módosítás 415
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a jelentéskészítő tagállam 
nem értesíti a megbízót a (2) bekezdésben 
szereplő határidőn belül, a kérelmezett 
lényeges módosítás az értékelő jelentés 
I. részében szereplő valamely szempontra 
vonatkozónak tekintendő, az engedély 
iránti kérelem teljesnek minősül, valamint 
kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén a beavatkozás a lényeges 
módosítás után továbbra is kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatnak 
minősül.

(3) Amennyiben a jelentéskészítő tagállam 
nem értesíti a megbízót a (2) bekezdésben 
szereplő határidőn belül, a kérelmezett 
lényeges módosítás az értékelő jelentés 
I. részében szereplő valamely szempontra 
vonatkozónak tekintendő, az engedély 
iránti kérelem teljesnek minősül, valamint 
közepes vagy alacsony kockázattal járó 
klinikai vizsgálat esetén a beavatkozás a 
lényeges módosítás után továbbra is 
közepes vagy alacsony kockázattal járó 
klinikai vizsgálatnak minősül.

Or. en

Módosítás 416
Margrete Auken

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben a jelentéskészítő tagállam a 
(2) bekezdés a)–c) pontjának megfelelően a 
kérelemhez fűzött észrevételek vagy 
kiegészítés beérkezésétől számított három 
napon belül nem értesíti a megbízót, az 
engedély iránti kérelem teljesnek 
tekintendő és a kismértékű beavatkozással 
járó klinikai vizsgálat a lényeges 
módosítás után továbbra is kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatnak 
minősül.

Amennyiben a jelentéskészítő tagállam a 
(2) bekezdés a)–c) pontjának megfelelően a 
kérelemhez fűzött észrevételek vagy 
kiegészítés beérkezésétől számított három 
napon belül nem értesíti a megbízót, a
jelentéskészítő tagállam az uniós portálon 
keresztül magyarázatot nyújt be, amelyben 
megjelöli az értesítés várható időpontját. 

Or. en

Indokolás

A tagállamnak kifejezetten, és nem hallgatólagosan kell megadnia az engedélyt, a korábbi 
2001/20/EK irányelv követelményei szerint. A határidők betartásának elmulasztása esetén a 
tagállamokkal szemben alkalmazott szankcióknak tükrözniük kell a Bizottság által a 34. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében szereplő határidők be nem tartásáért a megbízóra 
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javasolt szankciókat.

Módosítás 417
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a jelentéskészítő tagállam úgy ítéli 
meg, hogy a megbízó állításaival 
ellentétben a kérelem nem az értékelő 
jelentés I. részében szereplő valamely 
szempontra vonatkozik, az engedély iránti 
kérelem nem teljes, vagy a lényeges 
módosítást követően a vizsgálat nem 
tekinthető kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatnak, az uniós portálon 
keresztül tájékoztatja erről a megbízót, és 
legfeljebb hat napot ad a megbízónak arra, 
hogy az uniós portálon keresztül 
kiegészítse a kérelmet, vagy észrevételeket 
fűzzön hozzá.

(4) Ha a jelentéskészítő tagállam úgy ítéli 
meg, hogy a megbízó állításaival 
ellentétben a kérelem nem az értékelő 
jelentés I. részében szereplő valamely 
szempontra vonatkozik, az engedély iránti 
kérelem nem teljes, vagy a lényeges 
módosítást követően a vizsgálat nem 
tekinthető közepes vagy alacsony 
kockázattal járó klinikai vizsgálatnak, az 
uniós portálon keresztül tájékoztatja erről a 
megbízót, és legfeljebb hat napot ad a 
megbízónak arra, hogy az uniós portálon 
keresztül kiegészítse a kérelmet, vagy 
észrevételeket fűzzön hozzá.

Or. en

Módosítás 418
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az értékelés időpontjáig bármely 
érintett tagállam közölheti a jelentéskészítő 
tagállammal a kérelemhez kapcsolódó 
észrevételeit. A jelentéskészítő tagállam 
kellő mértékben figyelembe veszi ezeket az 
észrevételeket, és dokumentálja azokat az 
értékelő jelentésben.
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Or. en

Indokolás

A lényeges módosítás iránti kérelem értékelésekor az eredeti kérelemre vonatkozóan 
előírtakkal azonos követelményeket kell követni.

Módosítás 419
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az értékelő jelentést az EU portálján 
keresztül nyújtják be az uniós adatbázis 
számára és nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszik.

Or. en

Indokolás

Az értékelő jelentést közzé kell tenni, hogy a nyilvánosság részéről kialakuljon a bizalom az 
engedélyezési folyamat iránt.

Módosítás 420
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az értesítés egyetlen határozat formájában 
történik, az értékelés időpontjától számított 
tíz napon belül.

Az értesítés egyetlen, az érintett etikai 
bizottság álláspontját már magában 
foglaló határozat formájában történik, az 
értékelés időpontjától számított tizenöt
napon belül.

Or. en
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Módosítás 421
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az etikai bizottság elutasító határozata 
a klinikai vizsgálat lefolytatására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 422
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha az értékelő jelentés I. része 
vonatkozásában a lényeges módosítás 
elfogadható vagy feltételekhez kötve 
elfogadható, az érintett tagállam 
belefoglalja határozatába az értékelő 
jelentés II. részére vonatkozó 
következtetését.

Or. en

Indokolás

Az I. részt érintő lényeges módosítás a II. részre nézve következményekkel jár: ennélfogva a 
II. részt szintén be kell nyújtani újraértékelésre.

Módosítás 423
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(2) Ha az érintett tagállam nem értesíti 
határozatáról a megbízót az 
(1) bekezdésben említett határidőn belül, a 
kérelmezett lényeges módosítás az értékelő 
jelentés II. részében szereplő valamely 
szempontra vonatkozónak tekintendő, és 
az engedély iránti kérelem teljesnek 
minősül.

(2) Ha az érintett tagállam nem értesíti 
határozatáról a megbízót az (1) 
bekezdésben említett határidőn belül, az 
érintett tagállam az uniós portálon 
keresztül magyarázatot nyújt be, amelyben 
megjelöli az értesítés várható időpontját. 

Or. en

Indokolás

A betegek biztonsága érdekében a tagállamnak kifejezetten, és nem hallgatólagosan kell 
megadnia az engedélyt, a korábbi 2001/20/EK irányelv követelményei szerint. A határidők 
betartásának elmulasztása esetén a tagállamokkal szemben alkalmazott szankcióknak 
tükrözniük kell a Bizottság által a 34. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében szereplő 
határidők be nem tartásáért a megbízóra javasolt szankciókat.

Módosítás 424
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az érintett tagállam az (1) bekezdés a) 
és b) pontjának megfelelően a kérelemhez 
fűzött észrevételek vagy kiegészítések 
beérkezésétől számított három napon belül 
nem értesíti a megbízót, a kérelmezett 
lényeges módosítás az értékelő jelentés II. 
részében szereplő valamely szempontra 
vonatkozónak tekintendő, és az engedély 
iránti kérelem teljesnek minősül.

Ha az érintett tagállam az (1) bekezdés a) 
és b) pontjának megfelelően a kérelemhez 
fűzött észrevételek vagy kiegészítések 
beérkezésétől számított három napon belül 
nem értesíti a megbízót, az érintett 
tagállam az uniós portálon keresztül 
magyarázatot nyújt be, amelyben 
megjelöli az értesítés várható időpontját. 

Or. en

Indokolás

A betegek biztonsága érdekében a tagállamnak kifejezetten, és nem hallgatólagosan kell 
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megadnia az engedélyt, a korábbi 2001/20/EK irányelv követelményei szerint. A határidők 
betartásának elmulasztása esetén a tagállamokkal szemben alkalmazott szankcióknak 
tükrözniük kell a Bizottság által a 34. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében szereplő 
határidők be nem tartásáért a megbízóra javasolt szankciókat.

Módosítás 425
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
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
20 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az értesítés egyetlen határozat formájában 
történik, a validálás időpontjától számított 
tíz napon belül.

Az értesítés egyetlen határozat formájában 
történik, a 6. cikk (4) bekezdésével 
összhangban az értékelés időpontjától 
számított tíz napon belül.

Or. en

Indokolás

A II. részben foglalt szempontok értékelése elválaszthatatlanul összefügg az I. részben 
szereplő szempontokkal. Pl.: a vizsgálati alanyok részére nyújtott információk előírt köre és 
mértéke, valamint elszenvedett károk esetén a kártalanításuk különösen nagymértékben függ a 
kockázat-előny aránytól. Amennyiben az I. rész további követelményekkel egészül ki, és a 
II. rész értékelését végzik el először, az I. rész lezárását követően újabb értékelésre lehet 
szükség. A határidő módosítása azt hivatott biztosítani, hogy a II. részben foglalt szempontok 
értékelését az I. részre vonatkozó értékelést követően nyújtsák be.

Módosítás 426
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az értesítés egyetlen határozat formájában 
történik, a validálás időpontjától számított 
tíz napon belül.

Az értesítés egyetlen, az érintett etikai 
bizottság álláspontját már magában 
foglaló határozat formájában történik, a 
validálás időpontjától számított tizenöt
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napon belül.

Or. en

Módosítás 427
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha az érintett tagállam az (5) és 
(6) bekezdésben említett határidőn belül 
nem értesíti határozatáról a megbízót, a 
lényeges módosítás engedélyezettnek 
minősül.

(7) A kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatok tekintetében, 
amennyiben az érintett tagállam az (5) és 
(6) bekezdésben említett határidőn belül 
nem értesíti határozatáról a megbízót, a 
lényeges módosítás engedélyezettnek 
minősül, feltéve, hogy a klinikai 
vizsgálatot az 5. cikk (2) bekezdése 
értelmében kismértékű beavatkozással 
járónak minősítették.

Or. en

Indokolás

Valamely klinikai vizsgálat e bekezdésben említett lényeges módosításának hallgatólagos 
jóváhagyása nagyobb kockázatot jelent a vizsgálati alanyokra, ezért annak alkalmazását a 
kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálatokra kell korlátozni.

Módosítás 428
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha az érintett tagállam az (5) és 
(6) bekezdésben említett határidőn belül 
nem értesíti határozatáról a megbízót, a 
lényeges módosítás engedélyezettnek 

(7) Ha az érintett tagállam az (5) és 
(6) bekezdésben említett határidőn belül 
nem értesíti határozatáról a megbízót, az 
érintett tagállam az uniós portálon 
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minősül. keresztül magyarázatot nyújt be, amelyben 
megjelöli az értesítés várható időpontját. 

Or. en

Indokolás

A tagállamnak kifejezetten, és nem hallgatólagosan kell megadnia az engedélyt, a korábbi 
2001/20/EK irányelv követelményei szerint. A határidők betartásának elmulasztása esetén a 
tagállamokkal szemben alkalmazott szankcióknak tükrözniük kell a Bizottság által a 34. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében szereplő határidők be nem tartásáért a megbízóra 
javasolt szankciókat.

Módosítás 429
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintett tagállamok az 
(1) bekezdésben említett kérelem 
validálásától számított tíz napon belül 
értékelik saját területükre nézve az értékelő 
jelentés II. részében szereplő szempontokra 
vonatkozó lényeges módosításokat.

(1) Az érintett tagállamok az 
(1) bekezdésben említett kérelem 
validálásától számított tíz napon belül 
értékelik saját területükre nézve az értékelő 
jelentés II. részében szereplő szempontokra 
vonatkozó lényeges módosításokat, a 
7. cikk (1) bekezdésében említett eljárással 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A II. részt érintő lényeges módosítás iránti kérelem értékelésekor az eredeti kérelem 
II. részére vonatkozóan előírtakkal azonos követelményeket kell követni.

Módosítás 430
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

(1) Az érintett tagállamok az 
(1) bekezdésben említett kérelem 
validálásától számított tíz napon belül 
értékelik saját területükre nézve az értékelő 
jelentés II. részében szereplő szempontokra 
vonatkozó lényeges módosításokat.

(1) Az érintett tagállamok az 
(1) bekezdésben említett kérelem 
validálásától számított tizenöt napon belül 
értékelik saját területükre nézve az értékelő 
jelentés II. részében szereplő szempontokra 
vonatkozó lényeges módosításokat, a 
7. cikk (1) bekezdésében említett eljárással 
összhangban.

Or. en

Módosítás 431
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett tagállam – az 
(1) bekezdésben említett időszakon belül –
indokolt esetben a lényeges módosításokra 
vonatkozóan további felvilágosítást kérhet 
a megbízótól, amennyiben saját területe 
érintett.

(2) Az érintett tagállam – az 
(1) bekezdésben említett időszakon belül –
a lényeges módosításokra vonatkozóan 
további felvilágosítást kérhet a megbízótól, 
amennyiben saját területe érintett.

Or. en

Indokolás

Az érintett tagállam számára nem szabadna előírni, hogy megindokolja további információk 
kérését.

Módosítás 432
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

 Az értesítés egyetlen határozat formájában 
történik, az értékelés időpontjától számított 
tíz napon belül, vagy a 22. cikkben 
szereplő értékelés utolsó napján, a kettő 
közül a későbbi időpontot figyelembe 
véve.

Az értesítés egyetlen, az érintett etikai 
bizottság álláspontját már magában 
foglaló határozat formájában történik, az 
értékelés időpontjától számított tizenöt
napon belül, vagy a 22. cikkben szereplő 
értékelés utolsó napján, a kettő közül a 
későbbi időpontot figyelembe véve.

Or. en

Módosítás 433
Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az etikai bizottság elutasító határozata 
a klinikai vizsgálat érintett tagállambeli 
lényeges módosítására vonatkozóan;

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy a megbízó által bevezetett lényeges 
módosítást követően etikai indokok alapján kilépjenek a klinikai vizsgálatból. Az érintett 
tagállam etikai bizottsága által a lényeges módosításra vonatkozóan hozott kedvezőtlen 
határozat egyenes következményének kell lennie a szóban forgó tagállamban az engedélyezés 
megtagadásának.

Módosítás 434
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az etikai bizottság elutasító határozata 
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a klinikai vizsgálat lényeges módosítására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 435
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az érintett tagállam nem értesíti 
határozatáról a megbízót az 
(1) bekezdésben említett határidőn belül, 
az értékelő jelentés I. részében szereplő 
szempontokra vonatkozó lényeges 
módosításról hozott következtetés minősül 
az érintett tagállamnak a lényeges 
módosítás engedélyezése iránti kérelemre 
vonatkozó határozatának.

(4) A kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatok tekintetében, ha az 
érintett tagállam nem értesíti határozatáról 
a megbízót az (1) bekezdésben említett 
határidőn belül, az értékelő jelentés I. 
részében szereplő szempontokra vonatkozó 
lényeges módosításról hozott következtetés 
minősül az érintett tagállamnak a lényeges 
módosítás engedélyezése iránti kérelemre 
vonatkozó határozatának, feltéve, hogy a 
klinikai vizsgálat az 5. cikk (2) bekezdése 
értelmében továbbra is kismértékű 
beavatkozással járónak minősül.

Or. en

Indokolás

Valamely klinikai vizsgálat e bekezdésben említett lényeges módosításának hallgatólagos 
jóváhagyása nagyobb kockázatot jelent a vizsgálati alanyokra, ezért annak alkalmazását a 
kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálatokra kell korlátozni.

Módosítás 436
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az érintett tagállam nem értesíti 
határozatáról a megbízót az 
(1) bekezdésben említett határidőn belül, 
az értékelő jelentés I. részében szereplő 
szempontokra vonatkozó lényeges 
módosításról hozott következtetés minősül 
az érintett tagállamnak a lényeges 
módosítás engedélyezése iránti kérelemre 
vonatkozó határozatának.

(4) Ha az érintett tagállam nem értesíti 
határozatáról a megbízót az 
(1) bekezdésben említett határidőn belül, 
az érintett tagállam az uniós portálon 
keresztül magyarázatot nyújt be, amelyben 
megjelöli az értesítés várható időpontját. 

Or. en

Indokolás

A tagállamnak kifejezetten, és nem hallgatólagosan kell megadnia az engedélyt, a korábbi 
2001/20/EK irányelv követelményei szerint. A határidők betartásának elmulasztása esetén a 
tagállamokkal szemben alkalmazott szankcióknak tükrözniük kell a Bizottság által a 34. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében szereplő határidők be nem tartásáért a megbízóra 
javasolt szankciókat.

Módosítás 437
Roberta Angelilli

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a klinikai vizsgálat végrehajtása, 
beleértve a tudományos kontextust és a 
meghozott intézkedéseket;

a) a klinikai vizsgálat végrehajtása, 
beleértve a tudományos, módszertani és 
etikai kontextust;

Or. en

Indokolás

Az etikai értékelésnek a korábban említetteknek megfelelően az átfogó értékelés szerves részét 
kell képeznie.

Módosítás 438
Roberta Angelilli
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Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a beleegyező/hozzájáruló 
nyilatkozathoz kapcsolódó folyamat.

Or. en

Módosítás 439
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hivatkozás a lényegesen módosított 
klinikai vizsgálatra vagy vizsgálatokra;

a) hivatkozás a lényegesen módosított 
klinikai vizsgálatra vagy vizsgálatokra; az 
uniós portálon szereplő nyilvántartási 
szám használatával;

Or. en

Indokolás

Ezáltal könnyebben meghatározható, hogy a javasolt módosítás mely vizsgálatot érinti, és 
lehetővé válik a vizsgálati terv változásainak nyomon követése.

Módosítás 440
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hivatkozás a lényegesen módosított 
klinikai vizsgálatra vagy vizsgálatokra;

a) hivatkozás a lényegesen módosított 
klinikai vizsgálatra vagy vizsgálatokra 
azok általános vizsgálati nyilvántartási 
számának vagy az uniós portálon szereplő 
nyilvántartási számnak a használatával;
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Or. en

Indokolás

Az általános vizsgálati nyilvántartási szám vagy az uniós portálon szereplő nyilvántartási 
szám használata megkönnyíti az érintett vizsgálat és a javasolt módosítás azonosítását.

Módosítás 441
Richard Seeber, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a klinikai vizsgálatot az Unión kívül 
végzik, a vizsgálatnak az ebben a 
rendeletben a vizsgálati alanyok biztonsága 
és joga, illetve a klinikai vizsgálat során 
kapott adatok megbízhatósága és 
megalapozottsága tekintetében lefektetett 
elvekkel egyenértékű elveknek 
megfelelőnek kell lennie.

(5) Ha a klinikai vizsgálatot az Unión kívül 
végzik, a vizsgálatnak az ebben a 
rendeletben a vizsgálati alanyok 
biztonsága, jólléte és joga, illetve a klinikai 
vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága 
tekintetében lefektetett elvekkel 
egyenértékű elveknek megfelelőnek kell 
lennie.

Or. en

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat 3. cikkével és az Orvosok Világszövetsége „Etikai irányelvek az 
embereken történő orvosi kutatások terén” című Helsinki Nyilatkozatának (Szöul, 2008) 
6. cikkével összhangban az egyének biztonságának, jogainak és jóllétének elsőbbséget kell 
élveznie.

Módosítás 442
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az engedélyezéshez szükséges 
dokumentációban benyújtott klinikai 
vizsgálati adatoknak olyan klinikai 

(6) Az engedélyezéshez szükséges 
dokumentációban benyújtott, a betegeken 
végzett klinikai vizsgálatok adatainak
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vizsgálaton kell alapulniuk, amelyeket még 
a vizsgálat megkezdése előtt regisztráltak 
egy, a WHO nemzetközi klinikai
vizsgálatok regisztrációs platformjának 
elsődleges nyilvántartásaként elismert, 
nyilvános hozzáférésű nyilvántartásban.

olyan klinikai vizsgálaton kell alapulniuk, 
amelyeket még a vizsgálat megkezdése 
előtt regisztráltak egy, a WHO nemzetközi 
klinikai vizsgálatok regisztrációs 
platformjának elsődleges 
nyilvántartásaként vagy 
adatszolgáltatójaként elismert, nyilvános 
hozzáférésű nyilvántartásban.

Or. en

Módosítás 443
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az engedélyezéshez szükséges 
dokumentációban benyújtott klinikai 
vizsgálati adatoknak olyan klinikai 
vizsgálaton kell alapulniuk, amelyeket még 
a vizsgálat megkezdése előtt regisztráltak 
egy, a WHO nemzetközi klinikai 
vizsgálatok regisztrációs platformjának 
elsődleges nyilvántartásaként elismert, 
nyilvános hozzáférésű nyilvántartásban.

(6) Az engedélyezéshez szükséges 
dokumentációban benyújtott klinikai 
vizsgálati adatoknak olyan klinikai 
vizsgálaton kell alapulniuk, amelyeket 
regisztráltak egy, a WHO nemzetközi 
klinikai vizsgálatok regisztrációs 
platformjának elsődleges 
nyilvántartásaként elismert, nyilvános 
hozzáférésű nyilvántartásban.

Or. en

Módosítás 444
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyetlen érintett tagállamban végzett 
klinikai vizsgálatok esetében a 
kérelmezési dosszié nyelve az érintett 
tagállam valamely hivatalos nyelve is 
lehet.
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Or. fr

Módosítás 445
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió bővítése esetében az egy további 
tagállamra történő kiterjesztésre e cikk 
harmadik albekezdése alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 446
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
IV a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IVa. fejezet
TÁJÉKOZTATÁS

27a. cikk
Információkhoz való hozzáférés

(1) Az Ügynökség birtokában lévő 
dokumentumokra alkalmazni kell az 
1049/2001/EK rendeletet.
(2) Az Ügynökség 2014. január 1-ig 
elfogadja az 1049/2001/EK rendelet 
végrehajtására vonatkozó gyakorlati 
rendelkezéseket.

27b. cikk
Nyilvános hozzáférés a klinikai kutatási 
jelentésekhez
A nyilvánosság számára díjmentes és 
egyszerű hozzáférést kell biztosítani az 
Ügynökség adatbázisában tárolt klinikai 
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adatokhoz, különösen a klinikai kutatási 
jelentésekhez. E célból a klinikai 
vizsgálatokról szóló klinikai kutatási 
jelentésekben hiperhivatkozást kell 
elhelyezni. 

Or. en

Módosítás 447
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. cikk
Nyilvános hozzáférés a klinikai kutatási 

jelentésekhez
A nyilvánosság számára díjmentes és 
egyszerű hozzáférést kell biztosítani az 
Ügynökség adatbázisában tárolt klinikai 
adatokhoz, különösen a klinikai kutatási 
jelentésekhez. E célból a klinikai 
vizsgálatokról szóló klinikai kutatási 
jelentésekben hiperhivatkozást kell 
elhelyezni.

Or. en

Indokolás

Számos kutatási tanulmányból kiderült, hogy a klinikai kutatási jelentések rendszeres 
felülvizsgálatokból történő kihagyása a tudásalap hiányosságaihoz és a beavatkozások 
hatásaira vonatkozó következtetések torzulásához vezet.

Módosítás 448
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a várható terápiás és népegészségügyi 
előnyök indokolttá teszik az előrelátható 
kockázatok és kellemetlenségek 
felvállalását,

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Indokolás

A 28. cikk (1) bekezdésének a) pontját módosítani kell. A fordítás nem megfelelő.

Módosítás 449
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban foglaltaknak való 
megfelelést folyamatosan szem előtt
tartják;

b) az a) pontban kifejtett elveket a vizsgálat 
folyamán mindvégig szem előtt tartják;

Or. fr

Indokolás

A javasolt francia fordítás nem koherens. A módosítás nyelvi jellegű.

Módosítás 450
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgálati alany, vagy ha a vizsgálati 
alany nem képes beleegyező nyilatkozatot 
tenni, jogi képviselője beleegyező 
nyilatkozatát adja;

törölve
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Or. fr

Indokolás

Megfelelőbbnek tűnik e feltétel a 28. cikk (1) bekezdésének d) pontja utánra történő 
áthelyezése. A gyakorlatban ugyanis mielőtt az alany vagy a jogi képviselője belegyező 
nyilatkozatot tenne, megfelelő tájékoztatást kell kapnia a klinikai vizsgálat céljairól, 
kockázatairól és hátrányairól.

Módosítás 451
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgálati alany, vagy ha a vizsgálati 
alany nem képes beleegyező nyilatkozatot 
tenni, jogi képviselője beleegyező 
nyilatkozatát adja;

c) a vizsgálati alany, vagy ha a vizsgálati 
alany nem képes beleegyező nyilatkozatot 
tenni, jogi képviselője beleegyező 
nyilatkozatát adja. A klinikai vizsgálatban 
való részvételre felkért bármely személy 
jogosult a részvételt bármiféle felelősség 
vagy hátrányos következmény nélkül 
megtagadni;

Or. en

Módosítás 452
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgálati alany, vagy ha a vizsgálati 
alany nem képes beleegyező nyilatkozatot 
tenni, jogi képviselője beleegyező 
nyilatkozatát adja;

c) a vizsgálati alany, vagy ha a vizsgálati 
alany nem képes beleegyező nyilatkozatot 
tenni, jogi képviselője szabad és önkéntes 
beleegyező nyilatkozatát adja;

Or. en



PE506.160v02-00 66/70 AM\929473HU.doc

HU

Indokolás

Az Orvosok Világszövetsége „Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások terén” 
című Helsinki Nyilatkozatával és a rendeletre irányuló javaslat 29. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban a klinikai vizsgálatban való részvételre vonatkozó döntést szabadon és önként 
kell meghozni.

Módosítás 453
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vizsgálati alanynak, vagy ha a 
vizsgálati alany nem képes beleegyező 
nyilatkozatot tenni, jogi képviselőjének a 
vizsgálóval vagy a vizsgálatot végző 
csoport egy tagjával előzetesen lefolytatott 
megbeszélés során lehetősége nyílt a 
klinikai vizsgálat céljainak, veszélyeinek, 
kellemetlenségeinek és lefolytatása 
körülményeinek megértésére, valamint 
tájékoztatják arról, hogy bármikor és 
minden hátrányos következmény nélkül 
joga van elállni a klinikai vizsgálattól;

d) a vizsgálati alanynak, vagy ha a 
vizsgálati alany nem képes beleegyező 
nyilatkozatot tenni, jogi képviselőjének a 
vizsgálóval vagy annak képviselőjével 
előzetesen lefolytatott megbeszélés során 
lehetősége nyílt a klinikai vizsgálat 
céljainak, veszélyeinek, 
kellemetlenségeinek és lefolytatása 
körülményeinek megértésére, valamint 
tájékoztatják arról, hogy bármikor és 
minden hátrányos következmény nélkül 
joga van elállni a klinikai vizsgálattól;

Or. fr

Indokolás

Emlékeztetni kell arra, hogy a gyakorlatban a vizsgáló egy orvost vagy más személyt is 
megbízhat a kutatásban részt vevő személy vagy annak jogi képviselője tájékoztatásával és 
belegyező nyilatkozatának begyűjtésével. Ez például Franciaországban törvényileg 
engedélyezett.

Módosítás 454
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vizsgálati alanynak, vagy ha a 
vizsgálati alany nem képes beleegyező 
nyilatkozatot tenni, jogi képviselőjének a 
vizsgálóval vagy a vizsgálatot végző 
csoport egy tagjával előzetesen lefolytatott 
megbeszélés során lehetősége nyílt a 
klinikai vizsgálat céljainak, veszélyeinek, 
kellemetlenségeinek és lefolytatása 
körülményeinek megértésére, valamint 
tájékoztatják arról, hogy bármikor és 
minden hátrányos következmény nélkül 
joga van elállni a klinikai vizsgálattól;

d) a vizsgálati alanynak, vagy ha a 
vizsgálati alany nem képes beleegyező 
nyilatkozatot tenni, jogi képviselőjének a 
vizsgálóként vagy a vizsgálatot végző 
csoport egy tagjaként eljáró orvossal
előzetesen lefolytatott megbeszélés során 
lehetősége nyílt a klinikai vizsgálat 
céljainak, veszélyeinek, 
kellemetlenségeinek és lefolytatása 
körülményeinek megértésére, valamint 
tájékoztatják arról, hogy bármikor és 
minden hátrányos következmény nélkül 
joga van elállni a klinikai vizsgálattól;

Or. en

Indokolás

Csak egy orvos rendelkezik az ahhoz szükséges tudományos ismeretekkel és tapasztalatokkal, 
hogy átfogóan tájékoztassa a vizsgálati alanyt a klinikai vizsgálat kockázatairól és 
kellemetlenségeiről. A beleegyező nyilatkozattal kapcsolatos eljárást ezért a klinikai vizsgálati 
csoport orvosi szakképesítéssel rendelkező tagjának kell lebonyolítania.

Módosítás 455
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a vizsgálati alany, vagy ha a vizsgálati 
alany nem képes beleegyező nyilatkozatot 
tenni, jogi képviselője beleegyező 
nyilatkozatot adott;

Or. fr

Indokolás

Megfelelőbbnek tűnik e feltételnek a 28. cikk (1) bekezdésének d) pontja utánra való 
áthelyezése. A gyakorlatban ugyanis mielőtt az alany vagy a jogi képviselője belegyező 
nyilatkozatot tenne, megfelelő tájékoztatást kell kapnia a klinikai vizsgálat céljairól, 
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kockázatairól és hátrányairól.

Módosítás 456
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a vizsgálóval vagy a vizsgálatot végző 
csoport egy tagjával a beleegyező 
nyilatkozat megszerzése érdekében 
előzetesen lefolytatott megbeszélés során 
meg kell bizonyosodni arról, hogy a 
vizsgálati alany, és/vagy jogi képviselője 
valóban megértette-e a tájékoztatást –
például oly módon, hogy saját szavaival 
összefoglalja a kapott tájékoztatást;

Or. pt

Módosítás 457
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vizsgálati alany beleegyező 
nyilatkozatának visszavonásával minden 
hátrányos következmény nélkül bármikor 
elállhat a klinikai vizsgálattól. A 
beleegyezés visszavonása nem érinti a 
visszavonás előtt a beleegyezéshez 
kötődően már korábban végrehajtott 
tevékenységeket.

(3) A vizsgálati alany beleegyező 
nyilatkozatának visszavonásával minden 
hátrányos következmény nélkül bármikor 
elállhat a klinikai vizsgálattól. A 
beleegyezés visszavonása nem érinti a 
visszavonás előtt a beleegyezéshez 
kötődően már korábban végrehajtott 
tevékenységeket. A klinikai vizsgálattal 
kapcsolatos információkhoz hasonlóan a 
beleegyezés visszavonását megelőzően 
gyűjtött adatokat is úgy kell 
nyilvántartani, kezelni és tárolni, hogy 
megfelelően lehessen jelenteni, értelmezni 
és ellenőrizni azokat, miközben biztosított
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a vizsgálati alanyok 
személyazonosságának titkossága.

Or. en

Módosítás 458
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vizsgálati alany beleegyező 
nyilatkozatának visszavonásával minden 
hátrányos következmény nélkül bármikor 
elállhat a klinikai vizsgálattól. A 
beleegyezés visszavonása nem érinti a 
visszavonás előtt a beleegyezéshez 
kötődően már korábban végrehajtott 
tevékenységeket.

(3) A vizsgálati alany beleegyező 
nyilatkozatának visszavonásával minden 
hátrányos következmény nélkül bármikor 
elállhat a klinikai vizsgálattól. A 
beleegyezés visszavonása nem érinti a 
visszavonás előtt a beleegyezéshez 
kötődően már korábban végrehajtott 
tevékenységeket. A vizsgálati alany 
beleegyező nyilatkozatának és a 
beleegyezés visszavonásának időpontja 
közötti időszakban gyűjtött adatok a 
vizsgálattal összefüggésben 
feldolgozhatók, kivéve, ha az érintett ezt 
kifogásolja.

Or. fr

Módosítás 459
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vizsgálati alany beleegyező 
nyilatkozatának visszavonásával minden 
hátrányos következmény nélkül bármikor 
elállhat a klinikai vizsgálattól. A 

(3) A vizsgálati alany beleegyező 
nyilatkozatának visszavonásával minden 
felelősség vagy hátrányos következmény 
nélkül bármikor indokolás nélkül elállhat a 
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beleegyezés visszavonása nem érinti a 
visszavonás előtt a beleegyezéshez 
kötődően már korábban végrehajtott 
tevékenységeket.

klinikai vizsgálattól. A beleegyezés 
visszavonása nem érinti a visszavonás előtt 
a beleegyezéshez kötődően már korábban 
végrehajtott tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 460
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vizsgálati alany beleegyező 
nyilatkozatának visszavonásával minden 
hátrányos következmény nélkül bármikor 
elállhat a klinikai vizsgálattól. A 
beleegyezés visszavonása nem érinti a 
visszavonás előtt a beleegyezéshez 
kötődően már korábban végrehajtott 
tevékenységeket.

(3) A vizsgálati alany vagy jogi képviselője 
beleegyező nyilatkozatának 
visszavonásával minden hátrányos 
következmény nélkül bármikor elállhat a 
klinikai vizsgálattól. A beleegyezés 
visszavonása nem érinti a visszavonás előtt 
a beleegyezéshez kötődően már korábban 
végrehajtott tevékenységeket.

Or. en

Indokolás

A cselekvőképtelen vizsgálati alanyok védelmének szintje semmilyen körülmények között nem 
csökkenhet. Ennélfogva követni kell a 2001/20/EK irányelv megfogalmazását.


