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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0369),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
114. cikkére, valamint 168. cikkének (4) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0194/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 12-i 
véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C ... /A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az Orvosok Szövetsége Helsinki Nyilatkozatának 6. pontja és e javaslat 28. cikkének (2) 
bekezdése alapján az egyes vizsgálati alanyok jóllétét minden egyéb érdek fölé kell helyezni. A 
vizsgálati alanyok jóllétét ezért ebben a jogszabályban jobban hangsúlyozni kell.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Bármilyen klinikai vizsgálat szükséges feltétele az előzetes etikai jóváhagyás. A Helsinki 
Nyilatkozat szerint csak akkor lehet valamely vizsgálati alanyon vizsgálatot végezni, ha a 
kutatási projektet az illetékes szerv a projekt etikai elfogadhatóságának multidiszciplináris 
felülvizsgálata után jóváhagyta.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak szabadon kell tudniuk dönteni arról, hogy mely területeken kívánnak vagy 
nem kívánnak együttműködni. Az uniós tagállamok közötti fokozott mobilitással és a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátással összefüggésben arra kell biztatni a tagállamokat, 
hogy a klinikai vizsgálatok etikai szempontjait (úgy mint a beleegyező nyilatkozatot) illetően 
is folytassanak véleménycserét és működjenek együtt.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az eljárásnak a klinikai vizsgálat 
indítása során történő adminisztratív 
késedelem elkerülése érdekében 
rugalmasnak és hatékonynak kell lennie.

(7) Az eljárásnak a klinikai vizsgálat 
indítása során történő adminisztratív 
késedelem elkerülése érdekében 
rugalmasnak és hatékonynak kell lennie. 
Az egyes vizsgálati alanyok jogainak, 
biztonságának és jóllétének minden egyéb 
érdekkel szemben elsőbbséget kell 
élveznie.

Or. en

Indokolás

Összhangban a Helsinki Nyilatkozat 6. pontjával és a javaslat 28. cikkének (2) bekezdésével.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) A klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti kérelem értékelésekor különösen a 
várt terápiás és népegészségügyi előnyöket 
(„relevancia”), valamint a vizsgálati alanyt 
érintő kockázatot és kellemetlenségeket 
kell vizsgálni. A relevancia tekintetében 
számos tényezőt kell figyelembe venni, 
beleértve azt, hogy a klinikai vizsgálatot a 
gyógyszerek forgalomba hozatalának 
értékeléséért és engedélyezéséért felelős 
szabályozó hatóságok ajánlották-e vagy 
írták-e elő, és biztosítani kell, hogy a 
vizsgálatban részt vevő alanyok csoportja 
reprezentálja a kezelendő 
népességcsoportot. A megbízónak a 
klinikai vizsgálat relevanciájának 
biztosítása érdekében – amennyiben 
lehetséges – módszeres áttekintést kell 
nyújtania a vizsgálati készítményre 
vonatkozó meglévő adatokról. 

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálatoknak a népesség célcsoportjait kell tükrözniük, beleértve a nemek és 
korcsoportok közötti egyensúlyt, biztosítva ezzel, hogy a gyógyszerek biztonságosságát és 
hatásosságát pontosan értékeljék azon népességcsoportot illetően, amelyet végül kezelni 
fognak. Ez összhangban áll a Helsinki Nyilatkozat 5. pontjával. A vizsgálat relevanciájának 
további garantálása és ezáltal annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálati alanyok ne 
essenek át szükségtelen vizsgálatokon, a megbízónak át kell tekintenie a vizsgálati 
készítményekre vonatkozó információkat, és ezeket az információkat az engedély iránti 
kérelemben meg kell adnia.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti kérelem egyes szempontjai 
alapvetően nemzeti vagy etikai jellegű 
kérdéseket érintenek. E kérdésekkel nem 
az összes érintett tagállam 
együttműködése keretében kell 
foglalkozni.

törölve

Or. en

Indokolás

A (6) preambulumbekezdés módosításához kapcsolódó módosítás. A tagállamoknak szabadon 
kell tudniuk dönteni arról, hogy mely területeken kívánnak vagy nem kívánnak együttműködni. 
Az uniós tagállamok közötti fokozott mobilitással és a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátással összefüggésben arra kell biztatni a tagállamokat, hogy a klinikai vizsgálatok etikai 
szempontjait (úgy, mint a beleegyező nyilatkozatot) illetően is folytassanak véleménycserét és 
működjenek együtt.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az érintett tagállam hatáskörében kell 
maradnia az értékelésben részt vevő 
testület vagy testületek meghatározásának. 
Az erre vonatkozó határozat az egyes 
tagállamok belső szervezési kérdése. A 
tagállamoknak a megfelelő testület vagy 
testületek meghatározása során 
biztosítaniuk kell laikus személyek és 
betegek bevonását. Azt is biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy megfelelő szakértelem álljon 
rendelkezésre. Mindenesetre és a 
nemzetközi iránymutatásokkal 
összhangban az értékelést megfelelő számú 
személynek közösen kell végeznie, akik 

(14) Az érintett tagállam hatáskörében kell 
maradnia az értékelésben részt vevő 
testület vagy testületek meghatározásának. 
Az erre vonatkozó határozat az egyes 
tagállamok belső szervezési kérdése. A 
tagállamoknak a megfelelő testület vagy 
testületek meghatározása során 
biztosítaniuk kell egy egészségügyi 
szakemberekből, laikus személyekből és 
betegekből vagy betegek képviselőiből álló 
független etikai bizottság bevonását. Azt is 
biztosítaniuk kell továbbá, hogy megfelelő 
szakértelem álljon rendelkezésre. 
Mindenesetre és a nemzetközi 
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összességében nézve rendelkeznek a 
szükséges képesítésekkel és tapasztalattal. 
A kérelmet értékelő személyeknek a 
megbízótól, a vizsgálat helyszínéül 
szolgáló intézménytől, a részt vevő 
vizsgálóktól, valamint minden egyéb 
indokolatlan befolyásolástól 
függetleneknek kell lenniük.

iránymutatásokkal összhangban az 
értékelést megfelelő számú személynek 
közösen kell végeznie, akik összességében 
nézve rendelkeznek a szükséges 
képesítésekkel és tapasztalattal. A kérelmet 
értékelő személyeknek a megbízótól, a 
vizsgálat helyszínéül szolgáló 
intézménytől, a részt vevő vizsgálóktól, 
valamint minden egyéb indokolatlan 
befolyásolástól függetleneknek kell 
lenniük.

Or. en

Indokolás

A Helsinki Nyilatkozat 15. pontjával összhangban az értékelési folyamatba be kell vonni egy 
etikai bizottságot. A Bizottság javaslata e tekintetben túlságosan elnagyolt. 

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az etikai felülvizsgálati folyamat 
jelenleg tagállamonként nagymértékben 
eltér, és gyakran nemzeti, regionális és 
helyi szinten is különféle testületek és 
többféle, eltérő értékelésekhez vezető 
eljárások működnek. Ez késedelmeket és 
felaprózódást okoz. Az etikai 
felülvizsgálati eljárásokat és elveket az 
európai betegek és a népegészségügy 
érdekében a bevált gyakorlatok etikai 
bizottságok közötti megosztása révén 
jobban össze kell hangolni. A 
Bizottságnak e célból elő kell segítenie az 
etikai bizottságok együttműködését. 

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálatok etikai felülvizsgálata terén az áttekinthetőség és a következetesség 
elérése érdekében – a teljes körű harmonizáció terhének kivetése nélkül – a Bizottságnak létre 
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kell hoznia egy fórumot, hogy ösztönözze az etikai bizottságok közötti együttműködést és a 
bevált gyakorlatok cseréjét. Az e fórumban való részvételnek önkéntesnek kell lennie.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A megbízó számára lehetővé kell 
tenni, hogy visszavonhassa a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet. Az 
értékelési eljárás megbízható működésének 
biztosítása érdekében ugyanakkor 
szükséges, hogy a klinikai vizsgálat 
engedélyezése iránti kérelem kizárólag a 
klinikai vizsgálat egésze tekintetében 
lehessen visszavonható. Lehetővé kell 
tenni a megbízó számára, hogy egy 
kérelem visszavonását követően új 
kérelmet nyújtson be egy klinikai vizsgálat 
engedélyezésére.

(16) A megbízó számára lehetővé kell 
tenni, hogy visszavonhassa a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet. Az 
értékelési eljárás megbízható működésének 
biztosítása érdekében ugyanakkor 
szükséges, hogy a klinikai vizsgálat 
engedélyezése iránti kérelem kizárólag a 
klinikai vizsgálat egésze tekintetében 
lehessen visszavonható. A visszavonás 
okait az uniós portálon közölni kell.
Lehetővé kell tenni a megbízó számára, 
hogy egy kérelem visszavonását követően 
új kérelmet nyújtson be egy klinikai 
vizsgálat engedélyezésére, feltéve hogy az 
új kérelem magyarázatot tartalmaz az 
esetleges korábbi visszavonásokkal 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A megbízóktól meg kell követelni, hogy megindokolják a kérelem visszavonására vonatkozó 
döntésüket. Ez biztosítaná a hatékonyságot és az átláthatóságot, fokozná a tagállamok közötti 
információcserét, és megakadályozná, hogy a megbízók kedvezőbb feltételeket keresve több 
helyen próbálkozzanak a klinikai vizsgálatok engedélyeztetésével. Ez összhangban áll a 
farmakovigilanciáról szóló új jogszabályokkal is (2010/84/EU irányelv és 1235/2010/EU 
rendelet), amelyek előírják, hogy a forgalombahozatali engedélyek jogosultjainak 
tájékoztatniuk kell a hatóságokat valamely termék forgalomból való kivonásának okairól.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A klinikai vizsgálatok területén az 
átláthatóság erősítése érdekében a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelem 
alátámasztására benyújtott klinikai 
vizsgálati adatok kizárólag nyilvánosan 
hozzáférhető adatbázisban nyilvántartásba 
vett klinikai vizsgálatokon alapulhatnak.

(20) A klinikai vizsgálatok területén az 
átláthatóság erősítése érdekében a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelem 
alátámasztására benyújtott klinikai 
vizsgálati adatoknak nyilvánosan 
hozzáférhető adatbázisban nyilvántartásba 
vett klinikai vizsgálatokon kell alapulniuk. 
Az e rendelet hatálybalépésének napja 
előtt lefolytatott klinikai vizsgálatokon 
alapuló klinikai vizsgálati adatokat a 
WHO nemzetközi klinikai vizsgálatok 
regisztrációs platformjának elsődleges 
vagy társult nyilvántartásaként elismert, 
nyilvános hozzáférésű nyilvántartásban 
kell regisztrálni.

Or. en

Indokolás

A régebbi klinikai vizsgálatokból származó klinikai vizsgálati adatok relevanciája nem 
feltétlenül vész el; a régebbi vizsgálatokból származó adatok megbízhatósága érdekében 
ösztönözni kell a régebbi vizsgálatok regisztrációját. A Clinicaltrials.gov oldalnak – amely a 
WHO nemzetközi klinikai vizsgálatok regisztrációs platformjának nem elsődleges, hanem 
társult nyilvántartása – úgyszintén szerepelnie kell az adatforrások között.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A klinikai vizsgálatok adatai a 
forgalombahozatali engedély megszerzése 
után nem minősülhetnek kereskedelmi 
szempontból bizalmasnak.

Or. en
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Indokolás

Miután egy klinikai vizsgálat a forgalombahozatal engedélyezéséhez vezetett, a klinikai 
vizsgálat során előállított adatoknak az átláthatóság érdekében teljes mértékben 
hozzáférhetőnek kell lenniük.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A legveszélyeztetettebb vizsgálati alanyok további védintézkedéseket igényelnek.



PE504.236v01-00 14/53 PR\925718HU.doc

HU

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A tájékoztatás, illetve a tájékoztatás hiánya kihatással van a betegnek a klinikai vizsgálatban 
való részvételi hajlandóságára, valamint a vizsgálat alatti elkötelezettségére és kitartására. A 
potenciális vizsgálati alanyoknak adott tájékoztatásnak és annak, hogy ezt milyen formában 
valósítják meg, meg kell felelnie a vizsgálatban való részvételt mérlegelő személyek 
információs igényeinek. Meghatározott betegcsoportok különböző igényekkel 
rendelkezhetnek. A tájékoztatást egyszerű formában kell nyújtani, amelyet átfogóbb 
tudományos információkkal kell kiegészíteni azok számára, akik ezekhez is hozzá kívánnak 
férni. Az információknak a vizsgálat során végig bármikor elérhetőnek kell lenniük.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az adatbázisnak tartalmaznia kell a 
klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos összes 

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

releváns információt. Elindítása előtt 
minden klinikai vizsgálatot 
nyilvántartásba kell venni az 
adatbázisban. Az adatbázisban a vizsgálati 
alanyok toborzása kezdetének és 
lezárásának időpontját is közzé kell tenni.
Az adatbázis nem tartalmazhat vizsgálati 
alanyokra vonatkozó személyes adatokat. 
Az adatbázisban szereplő információknak 
nyilvánosaknak kell lenniük, kivéve, ha 
különleges okok indokolják, hogy 
valamely információt ne tegyenek közzé a 
magánszemélyek magánélethez fűződő 
jogának és a személyes adatok védelméhez 
fűződő, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 7. és 8. cikkében elismert 
jognak a védelmében.

Or. en

Indokolás

A vizsgálatok toborzási időszakának kezdetére és lezárulására vonatkozó információknak 
rendelkezésre kell állniuk, hogy a betegek könnyen át tudják tekinteni, hogy milyen 
vizsgálatok érhetőek el számukra.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. „gyógyszerkészítménnyel kapcsolatos
vizsgálat”: bármely, emberrel kapcsolatban 
végzett vizsgálat, melynek célja
(Ez a horizontális módosítás a teljes 
szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a 
szövegben el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Or. en

Indokolás

A „klinikai kutatás” fogalommeghatározására vonatkozó bizottsági javaslat zavart keltett az 



PE504.236v01-00 16/53 PR\925718HU.doc

HU

érdekelt felek körében, mivel a nemzetközi iránymutatásokban a „klinikai kutatás” és a 
„klinikai vizsgálat” kifejezéseket egymás szinonimáiként használják.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a klinikai kutatás vizsgálati terve szerint 
a vizsgálati készítményeket nem az érintett 
tagállam forgalombahozatali 
engedélyeinek feltételei szerint 
alkalmazzák és használatuk kívül esik a 
standard klinikai gyakorlaton;

Or. en

Indokolás

A szöveg egyértelművé tétele. Mivel sok standard kezelési terv szerint alkalmaznak 
gyógyszereket a forgalombahozatali engedélyükön kívül eső területen, tisztázni kell, hogy a 
valamely gyógyszer standard, indikáción túli felhasználásairól adatokat gyűjtő vizsgálatok 
nem minősülnek klinikai vizsgálatnak.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a klinikai vizsgálat vizsgálati terve 
szerint a vizsgálati készítményeket az 
érintett tagállam forgalombahozatali 
engedélyeinek feltételei szerint 
alkalmazzák valamely érintett tagállamban, 
vagy amennyiben a gyógyszer 
felhasználása kívül esik a 
forgalombahozatali engedély feltételein, 
alkalmazását elegendő közzétett bizonyíték 
és/vagy standard kezelési iránymutatások 
támasztják alá;

Or. en
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Indokolás

Sok ritka betegség esetén a kezelés során használt gyógyszereket szinte mindig a 
forgalombahozatali engedélyen kívül eső standard gyakorlatként használják („használati 
utasítástól eltérő/indikáción túli alkalmazás”). A kismértékű beavatkozással járó, a használati 
utasítástól eltérő alkalmazást magában foglaló vizsgálat fogalommeghatározásának 
alkalmazása során a tagállamok közötti alapvető különbségek elkerülése érdekében meg kell 
adni a bizonyítékok elfogadható szintjét; és ha a vizsgálati kezelés célja csak a standard 
gyakorlat kezelési megközelítéseinek összehasonlítása, akkor a vizsgálatot – függetlenül attól, 
hogy a gyógyszereket a használati utasítástól eltérően alkalmazzák-e – a kismértékű 
beavatkozással járó vizsgálat kategóriájába kell sorolni.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálatok magukban foglalhatják 
placebo beadását, amennyiben a placebo 
alkalmazása a standard klinikai 
gyakorlathoz képest nem jelent többet 
minimális további kockázatnál a vizsgálati 
alanyok biztonságára és jóllétére nézve.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a klinikai vizsgálatok akkor is megfelelhessenek a kismértékű 
beavatkozással járó vizsgálat meghatározásának, ha a vizsgálati alanyokat érintő kockázat 
növelése nélkül placebót alkalmaznak.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „etikai bizottság”: valamely 
tagállamban működő független testület, 
amely egészségügyi szakemberekből, 
laikusokból és legalább egy, nagy 
tapasztalattal rendelkező, tájékozott 
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betegből vagy betegképviselőből áll, amely 
testület felelőssége a vizsgálati alanyok 
jogainak, biztonságának és jóllétének 
védelme és e védelem nyilvános 
garanciájának biztosítása;

Or. en

Indokolás

A Helsinki Nyilatkozat 15. pontjával összhangban az értékelési folyamatba be kell vonni egy 
etikai bizottságot. A Bizottság javaslata e tekintetben túlságosan elnagyolt.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A beleegyező nyilatkozatot a Helsinki Nyilatkozat 24. pontjával és e rendelet 29. cikkével 
összhangban szabadon kell megadni.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. „klinikai vizsgálati jelentés”: a teljes 
vizsgálati tervet és annak későbbi 
módosításait és azok dátumait, statisztikai 
elemzési tervet, valamennyi eredményre 
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vonatkozó összesített hatásossági és 
biztonságossági adatokat és táblázatok 
vagy felsorolások formájában egyéni, 
anonim betegadatokat tartalmazó jelentés, 
összhangban az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek regisztrálása technikai 
feltételeinek harmonizációját célzó 
nemzetközi konferencia (ICH) klinikai 
vizsgálati jelentések felépítésére és 
tartalmára vonatkozó iránymutatásaival 
(ICH E3);

Or. en

Indokolás
A klinikai vizsgálati jelentés bevezetése a fokozott átláthatóság érdekét szolgálja. Ezek a 
klinikai vizsgálat és eredményei teljes körű leírásának elkészítésére vonatkozóan 
nemzetközileg elfogadott irányelvek. Ez segíteni fog a megbízóknak abban, hogy harmonizált 
tájékoztatást nyújtsanak, és a nyilvánosság és a független kutatók rendelkezésére álló adatok 
mennyiségének nagyfokú növelése révén növelni fogja az átláthatóságot.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálatban kapott adatok 
megbízhatók és megalapozottak lesznek.

– a klinikai vizsgálatban kapott adatok 
megbízhatók, megalapozottak és 
relevánsak lesznek.

Or. en

Indokolás

Klinikai vizsgálatot csak akkor szabad végezni, ha az eredmények relevánsak a betegségek 
megelőzésének és kezelésének javítása szempontjából. A vizsgálat relevanciája egyike a 6. 
cikkben foglalt értékelési kritériumoknak, és azt ezért szerepeltetni kell a klinikai vizsgálatok 
általános elvei között.
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Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az I. részben szereplő értékelés során a jelentést készítő tagállamnak a betegek életminősége 
tekintetében várható előnyök szempontjából kell értékelnie a klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti kérelmet, amikor összeméri a különféle tényezőket.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– a klinikai vizsgálat relevanciája, 
biztosítva, hogy a vizsgálatokban részt 
vevő alanyok csoportjai reprezentálják a 
kezelendő népességet, és figyelembe véve 
a tudományos ismeretek jelenlegi állását, 
valamint azt, hogy a klinikai vizsgálatot a 
gyógyszerek forgalomba hozatalának 
értékeléséért és engedélyezéséért felelős 
szabályozó hatóságok ajánlották-e vagy 
írták-e elő;

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálatoknak a megcélzott népességcsoportokat kell tükrözniük, beleértve a nemek 
és korcsoportok egyensúlyát, biztosítva ezzel, hogy a gyógyszerek biztonságosságát és 
hatásosságát pontosan értékeljék azon népességcsoport szempontjából, amelyet végül kezelni 
fognak. Ezt a vizsgálat relevanciájának mérlegelésekor értékelni kell. 
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Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– a klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága, 
figyelembe véve a statisztikai 
megközelítéseket, a klinikai vizsgálat 
elrendezését és módszertanát (beleértve az 
életkor és nem szerinti rétegzett elemzést 
lehetővé tevő mintaméretet és a 
randomizációt, az összehasonlító 
készítményt és a végpontokat);

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálatok során kapott adatok csak akkor tekinthetők megbízhatónak és 
megalapozottnak, ha megfelelően tükrözik azokat a népességcsoportokat (pl. nők, idősek), 
amelyek a vizsgált terméket várhatóan használni fogják.

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A beteg életminősége szempontjából jelentkező lehetséges előnyöket is figyelembe kell venni.
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Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A beleegyező nyilatkozat V. fejezetben meghatározott alapvető elemeinek való megfelelést a 
jelentést készítő tagállamnak az I. részben kell értékelnie. Jóllehet helyzetüknél fogva az egyes 
tagállamok a legalkalmasabbak arra, hogy döntsenek bizonyos kulturális vonatkozásokról, az 
V. fejezetben meghatározott alapvető elemeket is az I. részben kell figyelembe venni.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentést készítő tagállam kellő időben 
elküldi az érintett tagállamoknak az 
értékelő jelentés I. részének előzetes 
változatát, és adott esetben megadja, hogy 
az értékelő jelentésbe milyen okból nem 
foglaltak bele bizonyos észrevételeket.

Or. en

Indokolás

Megerősítésre szorul a jelentést készítő tagállamot terhelő azon kötelezettség, hogy kellően 
figyelembe kell vennie az érintett tagállamok észrevételeit. E célból azt javasoljuk, hogy a 
jelentést készítő tagállam küldje el az értékelő jelentés I. részének előzetes változatát az 
érintett tagállamoknak, annak indokolásával együtt, hogy a szóban forgó aggályokat hogyan 
értékelték.
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
szempontok értékelése képezi az értékelő 
jelentés II. részét.

Az első albekezdésben említett 
szempontok értékelése képezi az értékelő 
jelentés II. részét, és ezeket a jelentést 
készítő tagállamnak bele kell építenie az 
értékelő jelentésbe.

Or. en

Indokolás

A szöveg egyértelművé tétele.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedély iránti kérelmet értékelő 
személyek

Az engedély iránti kérelmet értékelő 
személyek (I. rész és II. rész)

Or. en

Indokolás

Megjegyzendő, hogy az I. és a II. részt illetően egyaránt ugyanazok a feltételek vonatkoznak 
az engedély iránti kérelmet értékelő személyekre, és hogy az I. rész keretében végzett 
értékelésben etikai bizottságok is részt vesznek.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedély iránti kérelmet értékelő 
személyeknek nyilatkozniuk kell bármiféle 
pénzügyi és személyes érdekről, és ezt az 
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uniós adatbázisban elérhetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Az engedély iránti kérelmet értékelő személyek függetlenségével kapcsolatos garanciákat meg 
kell erősíteni.

Módosítás 32

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 a tudományos és etikai 
minőségi követelményeknek való 
megfelelés garantálása érdekében 
biztosítják, hogy megfelelő számú 
személy, közösen végzi az értékelést, akik 
összességében nézve rendelkeznek a 
szükséges képesítésekkel és 
tapasztalatokkal.

Or. en

Indokolás
Pontosítani kell, hogy az etikai és tudományos kérdések nem különülnek el az értékelő jelentés 
I. és II. részében.

Módosítás 33

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 
Bizottság a meglévő bevált gyakorlatokra 
támaszkodva a betegek bevonásáról szóló 
iránymutatást dolgoz ki.
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Or. en

Indokolás

A Helsinki Nyilatkozat 15. pontjával összhangban az értékelési folyamatba be kell vonni egy 
etikai bizottságot. A Bizottság javaslata e tekintetben túlságosan elnagyolt.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a vizsgálati alanyok 
egyéb veszélyeztetett népességcsoportba 
tartoznak, az adott területen dolgozó 
szakértők szakértelmének birtokában, 
vagy a terület klinikai, etikai és 
pszichoszociális problémáival kapcsolatos 
szakvélemény alapján különös gondot kell 
fordítani a klinikai vizsgálat 
engedélyezése iránti kérelem értékelésére.

Or. en

Indokolás

A veszélyeztetett népességcsoportok (például többféle egészségügyi problémában szenvedők, 
idősek és legyengült betegek) képviselőinek részvételével végrehajtott klinikai vizsgálatok 
szükségesek ahhoz, hogy javítsák a számukra rendelkezésre álló kezeléseket, és ezeket a 
vizsgálatokat az e vizsgálati alanyok számára a lehető legjobb védelmet nyújtó feltételek 
mellett kell végrehajtani.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó az értékelés időpontjáig 
bármikor visszavonhatja engedély iránti 
kérelmét. Ebben az esetben a kérelmet 
valamennyi érintett tagállam tekintetében 
visszavonják.

A megbízó az értékelés időpontjáig 
bármikor visszavonhatja engedély iránti 
kérelmét. Ebben az esetben a kérelmet 
valamennyi érintett tagállam tekintetében 
visszavonják. A visszavonás okait az 
összes érintett tagállammal közlik, és 
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benyújtják az uniós portálnak.

Or. en

Indokolás

A visszavonás okait az átláthatóság növelése érdekében közzé kell tenni. Ez összhangban van 
a farmakovigilanciáról szóló új jogszabályokkal is (2010/84/EU irányelv és 1235/2010/EU 
rendelet), amelyek előírják, hogy a forgalombahozatali engedélyek jogosultjainak 
tájékoztatniuk kell a hatóságokat valamely termék forgalomból való kivonásának okairól.

Módosítás 36

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 kísérlet 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 érintett tagállamnak 
újból kérelmet nyújtson be klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránt. Ez a kérelem 
egy másik klinikai vizsgálat engedélyezése 
iránti új kérelemnek minősül. Az engedély 
iránti új kérelemben szerepeltetni kell a 
visszavont vagy elutasított korábbi 
engedély iránti kérelmekre vonatkozó 
magyarázatot.

Or. en

Indokolás

Az információk hatékonyságának, átláthatóságának és teljességének biztosítása érdekében az 
engedély iránti új kérelemben szerepeltetni kell a korábbi visszavonásokra vagy 
elutasításokra vonatkozó magyarázatot.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a lényeges módosítás egyértelmű leírása, b) a lényeges módosítás jellegének, 
okainak és tartalmának egyértelmű 
leírása,

Or. en

Indokolás

Ha egy vizsgálatot módosítanak, akkor az átláthatóság érdekében erre teljes körű 
magyarázatot kell adni.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az engedélyezéshez szükséges 
dokumentációban klinikai vizsgálat során 
kapott adatokra hivatkoznak, akkor a 
hivatkozott klinikai vizsgálat 
végrehajtásának meg kell felelnie e 
rendeletnek.

(4) Ha az engedélyezéshez szükséges 
dokumentációban klinikai vizsgálat során 
kapott adatokra hivatkoznak, akkor a 
hivatkozott klinikai vizsgálat 
végrehajtásának meg kell felelnie e 
rendeletnek, vagy ha a vizsgálatot e 
rendelet hatálybalépése előtt végzik el, a 
2001/20/EK irányelvnek.

Or. en

Indokolás

A cikk nem számol azzal, hogy az engedély iránti új kérelmekben szereplő adatokhoz olyan 
korábbi vizsgálatok is hozzájárulhatnak, amelyek időben megelőzték az új rendeletet.
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Módosítás 39

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
lenni.

(5) Ha a (4) bekezdésben említett klinikai 
vizsgálatot az Unión kívül végzik, a 
vizsgálatnak meg kell felelnie e 
rendeletnek, és a vizsgálati alanyok jogai, 
biztonsága és jólléte, illetve a klinikai 
vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatósága és megalapozottsága 
tekintetében tiszteletben kell tartania az 
Orvosok Világszövetségének Helsinki 
Nyilatkozatában foglalt etikai elveket és a 
Nemzetközi Orvostudományi Szervezetek 
Tanácsának az embereken végzett 
orvosbiológiai kutatásra vonatkozó, 
nemzetközi etikai iránymutatásait.

Or. en

Indokolás

A harmadik országokban végzett klinikai vizsgálatok során a betegek biztonsága és védelme 
tekintetében az EU-ban alkalmazottakkal azonos normákat kell alkalmazni, hogy a résztvevők 
biztonsága és jólléte minden egyéb érdek felett álljon.  Az „egyenértékűség” túl tág 
értelmezésre ad lehetőséget. A Helsinki Nyilatkozat etikai elveit és a CIOMS-
iránymutatásokat valamennyi vizsgálatnak tiszteletben kell tartania, az EU-n kívül 
végrehajtott vizsgálatoknak is.

Módosítás 40

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 

(6) Az engedélyezéshez szükséges 
dokumentációban benyújtott, … [e 
rendelet hatálybalépésének időpontja]-
tól/től kezdődően végrehajtott klinikai 
vizsgálatokon alapuló klinikai vizsgálati 
adatoknak olyan klinikai vizsgálaton kell 
alapulniuk, amelyeket még a vizsgálat 
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elsődleges nyilvántartásaként elismert, 
nyilvános hozzáférésű nyilvántartásban.

megkezdése előtt regisztráltak egy, a WHO 
nemzetközi klinikai vizsgálatok 
regisztrációs platformjának elsődleges vagy 
társult nyilvántartásaként elismert, 
nyilvános hozzáférésű nyilvántartásban.

Or. en

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy ez csak az e rendelet hatálybalépése után végrehajtott 
vizsgálatokra vonatkozik. A Clinicaltrials.gov oldalnak, amely a WHO nemzetközi klinikai 
vizsgálatok regisztrációs platformjának nem elsődleges, hanem társult nyilvántartása, szintén 
szerepelnie kell az adatforrások között.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) ... [e rendelet hatálybalépésének 
időpontja] előtt végrehajtott klinikai 
vizsgálatokon alapuló klinikai vizsgálati 
adatokat a WHO nemzetközi klinikai 
vizsgálatok regisztrációs platformjának 
elsődleges vagy társult nyilvántartásaként 
elismert, nyilvános hozzáférésű 
nyilvántartásban kell regisztrálni.

Or. en

Indokolás

A régebbi klinikai vizsgálatokból származó klinikai vizsgálati adatok relevanciája nem 
feltétlenül vész el, és a régebbi vizsgálatokból származó adatok megbízhatósága érdekében 
ösztönözni kell a régebbi vizsgálatok regisztrációját. A Clinicaltrials.gov oldalnak, amely a 
WHO nemzetközi klinikai vizsgálatok regisztrációs platformjának nem elsődleges, hanem 
társult nyilvántartása, szintén szerepelnie kell az adatforrások között.
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A beteg életminősége szempontjából jelentkező lehetséges előnyöket is figyelembe kell venni.

Módosítás 43

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, a vizsgálatot végző csoport 
egy tagjával vagy egy megfelelően képzett 
személlyel előzetesen lefolytatott 
megbeszélés vagy a kapcsolattartás egyéb 
megfelelő formája 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. A 
fent említett előzetes megbeszélés vagy 
egyéb megfelelő formájú 
érintkezéskapcsolattartás során a 
potenciális vizsgálati alanyt arról is 
tájékoztatják, hogy joga van minden 
hátrányos következmény nélkül 
elutasítani a klinikai vizsgálatban való 
részvételt;
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Or. en

Indokolás

i. A „megbeszélés” szó használata problémás, mivel személyes érintkezést feltételez, ami 
bizonyos helyzetekben nem megvalósítható. A klinikai vizsgálatokhoz történő toborzás 
levelezés útján is folyik. ii. Hangsúlyozni kell, hogy a vizsgálati alany nemcsak elállhat a 
vizsgálattól, hanem a potenciális vizsgálati alany a jelentkezés/toborzás előtt is bármikor,
bármilyen következmény nélkül elutasíthatja a vizsgálatban való részvételt.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vizsgálati alanyok jogai, biztonsága 
és jólléte elsőbbséget élvez a tudomány és 
a társadalom érdekeivel szemben.

(2) A vizsgálati alanyok jogai, biztonsága 
és jólléte elsőbbséget élvez minden egyéb 
érdekkel szemben.

Or. en

Indokolás

A Helsinki Nyilatkozat 6. pontjával összhangban a vizsgálati alanyok érdekeinek minden 
egyéb – többek között kereskedelmi vagy (személyes) tudományos érdekkel – szemben 
elsőbbséget kell élvezniük.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A beleegyező nyilatkozatot írásban, 
dátummal és aláírással ellátva, és 
önkéntesen teszi a vizsgálati alany vagy 
jogi képviselője, miután teljes körűen
tájékoztatták a klinikai vizsgálat jellegéről, 
jelentőségéről, kihatásairól és 
kockázatairól. Amennyiben lehetséges, a 
klinikai vizsgálat jellegéről, 
jelentőségéről, kihatásairól és 
kockázatairól szóban nyújtanak 
tájékoztatást, lehetőséget biztosítva a 
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vizsgálati alany vagy jogi képviselője 
másolatot kap a beleegyező nyilatkozatról.

vizsgálati alany számára, hogy kérdéseket 
tegyen fel, és a vizsgálati alanyt mindenre 
kiterjedő tájékoztatással látják el, amelyet 
megtarthat; egyébként ez a tájékoztatás 
írásban is megadható. Mindezt 
megfelelően dokumentálják. A vizsgálati 
alany számára megfelelő időt adnak, hogy 
mérlegelje döntését. Kivételes esetekben, 
amennyiben a vizsgálati alany nem képes 
írni, szóbeli beleegyezés is adható legalább 
egy pártatlan tanú jelenlétében. A 
vizsgálati alany vagy jogi képviselője 
másolatot kap a beleegyező nyilatkozatról.

Or. en

Indokolás

A tájékoztatás, illetve a tájékoztatás hiánya kihatással van a betegnek a klinikai vizsgálatban 
való részvételi hajlandóságára, valamint a vizsgálat alatti elkötelezettségére és kitartására. A 
potenciális vizsgálati alanyoknak adott tájékoztatásnak és annak, hogy ezt milyen formában 
valósítják meg, meg kell felelnie a vizsgálatban való részvételt mérlegelő személyek 
információs igényeinek. Meghatározott betegcsoportok különböző igényekkel 
rendelkezhetnek. A tájékoztatást egyszerű formában kell nyújtani, amelyet átfogóbb 
tudományos információkkal kell kiegészíteni azok számára, akik ezekhez is hozzá kívánnak 
férni. Az információknak a vizsgálat során végig bármikor elérhetőnek kell lenniük.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A vizsgálati alany és/vagy jogi 
képviselője számára a beleegyező 
nyilatkozat megszerzése előtt tömör, 
egyértelmű, releváns, és nem szakmabeli 
számára is érthető írásbeli tájékoztatást 
biztosítanak. Külön figyelmet kell 
fordítani az egyes vizsgálati alanyok és 
meghatározott betegcsoportok 
információs szükségleteire, valamint az 
információk átadására szolgáló 
módszerekre. A tájékoztatás orvosi és jogi 
információkat is tartalmaz; ismerteti 
továbbá a vizsgálati alany arra vonatkozó 
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jogát, hogy beleegyező nyilatkozatát 
bármikor visszavonhatja.

Or. en

Indokolás

A tájékoztatás, illetve a tájékoztatás hiánya kihatással van a betegnek a klinikai vizsgálatban 
való részvételi hajlandóságára, valamint a vizsgálat alatti elkötelezettségére és kitartására. A 
potenciális vizsgálati alanyoknak adott tájékoztatásnak és annak, hogy ezt milyen formában 
valósítják meg, meg kell felelnie a vizsgálatban való részvételt mérlegelő személyek 
információs igényeinek. Meghatározott betegcsoportok különböző igényekkel 
rendelkezhetnek. A tájékoztatást egyszerű formában kell nyújtani, amelyet átfogóbb 
tudományos információkkal kell kiegészíteni azok számára, akik ezekhez is hozzá kívánnak 
férni. Az információknak a vizsgálat során végig bármikor elérhetőnek kell lenniük.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az érintettekkel, többek között a 
betegszervezetekkel folytatott konzultációt 
követően a Bizottság iránymutatást készít 
a vizsgálati alanyok és potenciális 
vizsgálati alanyok számára nyújtandó 
tájékoztatásról, a beleegyező 
nyilatkozatról valamint annak 
formátumáról és benyújtásáról.

Or. en

Indokolás

A tájékoztatás, illetve a tájékoztatás hiánya kihatással van a betegnek a klinikai vizsgálatban 
való részvételi hajlandóságára, valamint a vizsgálat alatti elkötelezettségére és kitartására. A 
potenciális vizsgálati alanyoknak adott tájékoztatásnak és annak, hogy ezt milyen formában 
valósítják meg, meg kell felelnie a vizsgálatban való részvételt mérlegelő személyek 
információs igényeinek. Meghatározott betegcsoportok különböző igényekkel 
rendelkezhetnek. A tájékoztatást egyszerű formában kell nyújtani, amelyet átfogóbb 
tudományos információkkal kell kiegészíteni azok számára, akik ezekhez is hozzá kívánnak 
férni. Az információknak a vizsgálat során végig bármikor elérhetőnek kell lenniük.
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Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A klinikai vizsgálat befejeződése után 
a vizsgálati alany tájékoztatást kap a 
részvételével végrehajtott vizsgálat 
eredményeiről.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság növelése és annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálati alanyok a lehető 
legnagyobb mértékben részesüljenek a klinikai vizsgálatok előnyeiből, tájékoztatást kell 
kapniuk a vizsgálat eredményéről.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. cikk
Más veszélyeztetett népességcsoportokba 

tartozó vizsgálati alanyokon végzett 
klinikai vizsgálatok

(1) Klinikai vizsgálat csak akkor 
végezhető el más veszélyeztetett 
népességcsoportba tartozó vizsgálati 
alanyokon, ha a 28. cikkben megállapított 
feltételek mellett az alábbi feltételek is 
teljesülnek:
a) a vizsgálati alany az adott csoporttal 
való foglalkozásra kiképzett vagy ilyen 
tapasztalattal rendelkező munkatársaktól 
minden lényeges információt megkapott a 
vizsgálatról, a kockázatokról és a kedvező 
hatásokról;
b) a vizsgáló kellően figyelembe veszi, ha 
a véleményalkotásra és helyzetértékelésére 
képes vizsgálati alany kifejezetten 
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elutasítja a klinikai vizsgálatban való 
részvételt vagy a vizsgálattól bármely 
időpontban el kíván állni;
c) a klinikai vizsgálatban való részvételért 
juttatott kártalanításon kívül egyéb 
ösztönzőket vagy anyagi eszközzel történő 
rábírást nem alkalmaznak;
d) a szóban forgó kutatás közvetlenül 
összefügg egy orvosi kezelésre szoruló 
állapottal, amelyben az érintett vizsgálati 
alany szenved, vagy a veszélyeztetett 
népességcsoport szempontjából releváns;
e) a klinikai vizsgálatot a fájdalom, a 
szorongás, a félelem és bármilyen egyéb, a 
betegséggel kapcsolatosan előrelátható 
kockázat minimalizálásával alakították ki, 
és mind a kockázati küszöbértéket, mind a 
terhelés mértékét pontosan 
meghatározzák és folyamatosan 
figyelemmel kísérik;
f) a betegcsoportnak valamilyen közvetlen 
előnye (pl. jobb életminőség) származik a 
klinikai vizsgálatból.
(2) A vizsgálati alany a helyzetének és 
képességének megfelelően részt vesz a 
beleegyezési nyilatkozatra vonatkozó 
eljárásban.

Or. en

Indokolás

A veszélyeztetett népességcsoportok (például többféle egészségügyi problémában szenvedők, 
idősek és legyengült betegek) képviselőinek részvételével végrehajtott klinikai vizsgálatok 
szükségesek ahhoz, hogy javítsák a számukra rendelkezésre álló kezeléseket, és ezeket a 
vizsgálatokat a vizsgálati alanyok számára a lehető legjobb védelmet nyújtó feltételek mellett 
kell végrehajtani.
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a klinikai vizsgálat a mögöttes 
életveszélyes, orvosi kezelésre szoruló 
állapothoz mérten arányos kockázatot 
jelent a vizsgálati alanyra nézve, és 
arányos terhet ró rá.

Or. en

Indokolás

Életveszélyes, orvosi kezelésre szoruló állapot esetében a kockázatra és a terhelésre 
vonatkozó követelménynek arányosnak kell lennie az állapot súlyosságával.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül benyújtja az uniós 
adatbázisba a klinikai vizsgálati jelentést, 
amelynek része a klinikai vizsgálat 
laikusoknak szóló összefoglalása.

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

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

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálati jelentés bevezetésére a fokozott átláthatóság érdekében kerül sor. Egy 
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egyszerű összefoglalás esetében előfordulhat, hogy az elfogult és félrevezető lesz. A klinikai 
vizsgálati jelentés teljes körű beszámolót nyújt a vizsgálatról, és biztosítja a teljes körű 
eredmények ismertetésének harmonizált módját. Az ezen információkhoz való nyilvános 
hozzáférés növelni fogja a nyilvánosság vizsgálati eredményekbe vetett bizalmát, és lehetővé 
fogja tenni a vizsgálatok jobb szakértői értékelését.

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a megbízó nem tesz 
eleget a (3) bekezdésben említett 
kötelezettségnek, az érintett tagállam 
pénzügyi szankciókkal sújtja.

Or. en

Indokolás

Az eredmények összefoglalójának és a klinikai vizsgálati jelentésnek a 12 hónapon belüli 
benyújtására vonatkozó rendelkezés betartásának biztosítása érdekében a tagállamokat fel 
kell jogosítani arra, hogy szankciót alkalmazzanak. 

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) E rendelet alkalmazásában, amennyiben 
egy felfüggesztett vagy ideiglenesen 
leállított klinikai vizsgálatot nem indítanak 
újra, az az időpont minősül a klinikai 
vizsgálat lezárási időpontjának, amikor a 
megbízó úgy határoz, hogy nem indítja újra 
a klinikai vizsgálatot. A klinikai vizsgálat 
előrehozott lezárása esetén az előrehozott 
lezárás időpontja minősül a klinikai 
vizsgálat lezárási időpontjának. 12 
hónapos átmeneti leállás után a klinikai 
vizsgálatból származó adatokat benyújtják 
az uniós adatbázisba, akkor is, ha azok 
hiányosak. A klinikai vizsgálat előrehozott 
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lezárásának okait az uniós adatbázisban 
közzéteszik.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a klinikai vizsgálatok előrehozott lezárásának okait az uniós adatbázisban 
közzétegyék. Az okok közé tartozhat, hogy a gyógyszer nem bizonyult hatásosnak, vagy 
túlságosan sok mellékhatás mutatkozott, amelyek bármelyike létfontosságú információ lehet a 
betegek biztonsága szempontjából, valamint hogy a jövőbeni kutatók elkerüljék a párhuzamos 
kutatást.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A vizsgálati készítményt indikáción túl alkalmazó vizsgálatoknál a javaslat még a kismértékű 
beavatkozással járó vizsgálatok esetében is kötelezővé teszi az éves biztonságossági jelentést. 
A standard klinikai gyakorlattal összhangban használt termékek tekintetében az éves 
biztonságossági jelentésben összegyűjtött, biztonságosságra vonatkozó adatok nem 
nyújtanának semmilyen további információt a termékek biztonságossági profiljáról már 
ismert tényekhez képest, és szükségtelen adminisztratív terhet jelentenének, anélkül, hogy a 
betegek számára bármilyen előnnyel járnának. A biztonságossági jelentésekre vonatkozó 
rendelkezéseket ezért ennek megfelelően át kell dolgozni.
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Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A több vizsgálati készítmény 
felhasználásával járó klinikai vizsgálatok 
esetében a megbízó a vizsgálat során 
felhasznált összes vizsgálati készítményről 
benyújthat egyetlen biztonságossági 
jelentést. A megbízó a jelentésben 
megadja e döntés indokait.

Or. en

Indokolás

Amennyiben egyetlen klinikai vizsgálat során egynél több vizsgálati készítményt használnak 
fel, a megbízók számára lehetővé kell tenni, hogy a klinikai vizsgálat tekintetében egy jelentést 
nyújtsanak be, és ne kelljen minden vizsgálati készítmény tekintetében külön jelentést 
benyújtaniuk. Ez szükséges annak biztosításához, hogy pontosabb információkról lehessen 
beszámolni a gyógyszerek együttes alkalmazásával kapcsolatos biztonságossági kérdések 
vonatkozásában.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A megbízó évente tájékoztatja a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
minden olyan engedélyezett vizsgálati 
készítménnyel kapcsolatban a nem várt 
súlyos mellékhatásokról, amelyet a 
vizsgálati terv szerint a forgalombahozatali 
engedélyben foglalt feltételeknek 
megfelelően használtak. Amennyiben 
valamely megbízó erőforrások hiányában 
nem képes tájékoztatni a 
forgalombahozatali engedély jogosultját, 
helyette tájékoztathatja az Ügynökséget is.

Or. en
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Indokolás

A feltételezett súlyos mellékhatásokra vonatkozó információkról a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának történő közvetlen beszámolás rendkívüli kihívást jelent, vagy akár 
lehetetlen a nem kereskedelmi megbízók számára, amennyiben a vizsgálat során generikus 
gyógyszereket használnak, és amennyiben a vizsgálati alanyokat számos különböző forrásból 
látják el gyógyszerrel. Sok vizsgálatban nem vényköteles vizsgálati készítményeket használnak 
a vizsgált vizsgálati készítménnyel együtt. Ilyen esetekben ezek a vizsgálati készítmények 
rendelkezésre állhatnak generikus termékként, amelyet az egyes kórházak vagy orvosok 
függetlenül rendelnek meg, és ezért nincs közvetlen kapcsolat a megbízó és a 
forgalombahozatali engedély jogosultja között.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a megbízó tudomására jut, hogy a 
megbízásából folytatott klinikai vizsgálat 
során súlyosan megsértették e rendeletet 
vagy a az előírások megsértése idején 
érvényben lévő vizsgálati tervet, a 
jogsértés felfedezését követő hét napon 
belül az uniós portálon keresztül 
tájékoztatja a jogsértésről az érintett 
tagállamokat.

(1) Ha a megbízó tudomására jut, hogy a
megbízásából folytatott klinikai vizsgálat 
során súlyosan megsértették e rendeletet 
vagy az előírások megsértése idején 
érvényben lévő vizsgálati tervet, mielőbb, 
de legkésőbb a jogsértés felfedezését 
követő hét napon belül az uniós portálon 
keresztül tájékoztatja a jogsértésről az 
érintett tagállamokat.

Or. en

Indokolás

A cél annak további hangsúlyozása, hogy az előírások bármilyen súlyos megsértéséről 
mielőbb be kell számolni, és hogy a hétnapos időszak a végső határidő, amelyen belül be kell 
jelenteni az előírások súlyos megsértésének bekövetkezését. 

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E cikk alkalmazásában az „előírások 
súlyos megsértése” az előírások olyan 
megsértése, amely valószínűleg jelentős 

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

mértékben befolyásolhatja a vizsgálati 
alanyok biztonságát, jogait és jóllétét vagy 
a klinikai vizsgálat során kapott adatok 
megbízhatóságát és megalapozottságát.

Or. en

Indokolás

A javaslat 3. cikkével összhangban a vizsgálati alanyok jóllétét is hangsúlyozni kell.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálati jelentés bevezetése a fokozott átláthatóság érdekét szolgálja.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó és a vizsgáló a klinikai 
vizsgálat lezárását követően legalább öt 
évig archiválja a klinikai vizsgálat 
dokumentációját, feltéve hogy egy másik 

A megbízó és a vizsgáló a klinikai 
vizsgálat lezárását követően korlátlan 
ideig archiválja a klinikai vizsgálat 
dokumentációját. Ugyanakkor a vizsgálati 
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uniós jogszabály nem rendelkezik 
hosszabb archiválásról. Ugyanakkor a 
vizsgálati alanyok orvosi dossziéját a 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően 
archiválják.

alanyok orvosi dossziéját a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően archiválják. 
Ha a megbízó nem képes archiválni a 
törzsdokumentációt, az az uniós 
adatbázisban is archiválható.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a megbízót kötelezettségszegés miatt vizsgálat alá vonják, létfontosságú lenne a 
klinikai vizsgálat törzsdokumentációja. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a 
törzsdokumentációt – hacsak a nemzeti jogszabályok másképp nem rendelkeznek – korlátlan 
ideig meg kelljen őrizni. A törzsdokumentáció szükség esetén az uniós adatbázisban is 
tárolható.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, 
valamennyi megbízó felelős abban, hogy 
az alábbi pontokat egy-egy felelős 
hatáskörébe helyezzék:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, 
valamennyi megbízó felelős abban, hogy 
az alábbi pontokat egy vagy több felelős 
hatáskörébe helyezzék:

Or. en

Indokolás

Nagyobb rugalmasság biztosítása azzal kapcsolatban, hogy a felelősséget miként osztják meg 
a megbízók között.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vizsgálati alanyok, a vizsgálók vagy az 
érintett tagállamok klinikai vizsgálattal 
kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása;

b) a vizsgálati alanyok, a vizsgálók vagy az 
érintett tagállamok klinikai vizsgálattal 
kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása. E 
kötelezettség teljesítése során a megbízó a 
68. cikk második bekezdésével 
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összhangban szükség szerint átruházhat 
feladatokat;

Or. en

Indokolás

Annak pontosítása, hogy a megbízók átruházhatnak feladatokat.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság létrehoz és fenntart egy uniós 
szintű adatbázist (a továbbiakban: uniós 
adatbázis). Az adatbázis ellenőrzését a 
Bizottság végzi.

A Bizottság létrehoz és fenntart egy uniós 
szintű adatbázist (a továbbiakban: uniós 
adatbázis). Az uniós adatbázis ellenőrzését 
a Bizottság végzi, és a Bizottság felel az 
ezen adatbázis, illetve az EudraCT és az 
EudraVigilance adatbázisok közötti 
szükségtelen kettősségek elkerüléséért.

Or. en

Indokolás

A kérelmezőkre nehezedő további adminisztratív teher elkerülése érdekében a Bizottságnak az 
új uniós adatbázis létrehozójaként gondoskodnia kell arról, hogy az Ügynökség által 
működtetett adatbázisok mellett ne legyenek párhuzamos adatbázisok. 

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós adatbázis létrehozásának célja 
a tagállamok illetékes hatóságai között az e 
rendelet alkalmazásához szükséges 
együttműködés lehetővé tétele, és az egyes 
klinikai vizsgálatok kereshetőségének 
megteremtése. A megbízók az adatbázis 
jóvoltából hivatkozhatnak egy klinikai 
vizsgálat vagy lényeges módosítás 

(2) Az uniós adatbázis létrehozásának célja 
a tagállamok illetékes hatóságai között az e 
rendelet alkalmazásához szükséges 
együttműködés lehetővé tétele, és az egyes 
klinikai vizsgálatok kereshetőségének 
megteremtése. A megbízók az adatbázis
jóvoltából hivatkozhatnak egy klinikai 
vizsgálat vagy lényeges módosítás 
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engedélyezése iránti korábbi kérelem
benyújtására.

engedélyezése iránti korábbi kérelem 
benyújtására. Az adatbázis arra is módot 
ad, hogy a nyilvánosság és független 
kutatók elemezzék a klinikai vizsgálatok 
eredményeit.

Or. en

Indokolás

A módosítás annak nyomatékosítására szolgál, hogy az uniós adatbázis fő célja a vizsgálati 
eredmények átláthatóságának növelése a betegek és a kutatók számára.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós adatbázis nyilvánosan 
hozzáférhető, kivéve ha az alábbiakra 
hivatkozva az adatbázisban szereplő adatok 
és információk egy részének vagy 
egészének bizalmas kezelése indokolt:

(3) Az uniós adatbázis az 1049/2001/EK 
rendelettel összhangban nyilvánosan 
hozzáférhető, kivéve ha az alábbiakra 
hivatkozva az adatbázisban szereplő adatok 
és információk egy részének vagy 
egészének bizalmas kezelése indokolt:

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az adatbázist a Bizottság fogja létrehozni és fenntartani, annak az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről 
szóló, 1049/2001/EK rendelet rendelkezései alapján nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
-86 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-86. cikk

Az etikai bizottságok együttműködése

A Bizottság meg fogja könnyíteni az etikai 
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bizottságok együttműködését és az etikai 
kérdésekkel – többek között az etikai 
felülvizsgálati eljárásokkal és elvekkel –
kapcsolatban a bevált gyakorlatok 
megosztását. 
(Elfogadása esetén ezt a szöveget a XVIII. 
fejezetbe kell beilleszteni.) 

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálatok etikai felülvizsgálata terén a világosság és a következetesség elérése 
érdekében, anélkül hogy megszabná a terhet jelentő teljes körű harmonizációt, a Bizottságnak 
létre kell hoznia egy fórumot, hogy ösztönözze az etikai bizottságok közötti együttműködést és 
a bevált gyakorlatok cseréjét. Az e fórumban való részvételnek önkéntesnek kell lennie.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 pont – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a figyelembe vett etikai észrevételek 
leírását, és hogy hogyan foglalkoztak a 
Helsinki Nyilatkozatban foglalt elvekkel;

Or. en

Indokolás

A Helsinki Nyilatkozat 14. pontjában rögzítettek szerint a vizsgálati tervnek tartalmaznia kell 
az etikai észrevételekre vonatkozó nyilatkozatot, és meg kell adnia, hogy miként vették 
figyelembe a Helsinki Nyilatkozat elveit.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a klinikai vizsgálat relevanciájának és a 
vizsgálat elrendezésének bemutatását, 
amely lehetővé teszi a 6. cikknek 

a klinikai vizsgálat relevanciájának és a 
vizsgálat elrendezésének bemutatását, 
amely lehetővé teszi a 6. cikknek 
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megfelelő értékelést; megfelelő értékelést, hivatkozva minden 
meglévő bizonyítékra, beleértve a 
módszeres felülvizsgálatokat és a 
metaelemzéseket;

Or. en

Indokolás

Amennyiben rendelkezésre áll módszeres felülvizsgálat vagy metaelemzés, ezt szerepeltetni 
kell a kérelemben.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 pont – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a betegek vizsgálatban való részvételének 
ismertetését, ezen belül a kutatási 
téma/kérdések azonosítását és a vizsgálat 
elrendezését;

Or. en

Indokolás
Meg kell adni a betegek bevonásának szintjét.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 pont – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha időskorúakat vagy nőket kizárnak a 
tanulmányból, az erre vonatkozó 
magyarázatot és indokolást;

ha a vizsgálati alanyok nem tükröznek 
kiegyensúlyozott kor és/vagy nemek 
szerinti eloszlást, ezt meg kell indokolni és 
ki kell fejteni;

Or. en

Indokolás

A szöveg pontosítása: az aránytalan reprezentáció problémáját nem feltétlenül oldja meg, ha 
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a vizsgálati csoportba felvesznek egy női vagy idős vizsgálati alanyt. A vizsgálati csoportnak 
kor és nem szempontjából kiegyensúlyozottnak kell lennie, hacsak nem indokolt az ettől való 
eltérés.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 pont – 8 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

teljes körű statisztikai elemzési tervet;

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálatból adódó adatok megbízhatósága érdekében a megbízóknak előre 
tájékoztatást kell nyújtaniuk arról, hogy hogyan fogják felhasználni az adatokat.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. A vizsgálati terv információkat 
tartalmaz a finanszírozásról, a 
megbízókról, az intézmények közötti 
kapcsolatokról és minden egyéb 
lehetséges összeférhetetlenségről.

Or. en

Indokolás

A Helsinki Nyilatkozat 14. pontjával összhangban minden vizsgálati tervben szerepeltetni kell 
a pénzügyi kapcsolatokra és egyéb kapcsolatokra vagy lehetséges összeférhetetlenségekre 
vonatkozó információkat.
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Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 53 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53a. A vizsgálati alanyok vagy jogi 
képviselők számára nyújtott minden 
tájékoztatásnak meg kell felelnie az 
alapvető minőségi elveknek: ezeknek az 
információknak objektívnek és 
elfogulatlannak; betegorientáltnak; 
bizonyítékon alapulónak; naprakésznek; 
megbízhatónak; érthetőnek; 
hozzáférhetőnek; átláthatónak; 
relevánsnak és adott esetben a kötelező 
tájékoztatással összhangban lévőnek kell 
lenniük.

Or. en

Indokolás

A tájékoztatás, illetve a tájékoztatás hiánya kihatással van a betegnek a klinikai vizsgálatban 
való részvételi hajlandóságára, valamint a vizsgálat alatti elkötelezettségére és kitartására. A 
potenciális vizsgálati alanyoknak adott tájékoztatásnak és annak, hogy ezt milyen formában 
valósítják meg, meg kell felelnie a vizsgálatban való részvételt mérlegelő személyek 
információs igényeinek. Meghatározott betegcsoportok különböző igényekkel 
rendelkezhetnek. A tájékoztatást egyszerű formában kell nyújtani, amelyet átfogóbb 
tudományos információkkal kell kiegészíteni azok számára, akik ezekhez is hozzá kívánnak 
férni. Az információknak a vizsgálat során végig bármikor elérhetőnek kell lenniük.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 53 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53b. A kérelmezőket ösztönözni kell arra, 
hogy a tájékoztatást és a beleegyező 
nyilatkozatokat és eljárásokat benyújtás 
előtt a betegekkel felülvizsgáltassák, 
biztosítva ezzel, hogy azok a betegek 
számára relevánsak és érthetők legyenek.
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Or. en

Indokolás

A tájékoztatás, illetve a tájékoztatás hiánya kihatással van a betegnek a klinikai vizsgálatban 
való részvételi hajlandóságára, valamint a vizsgálat alatti elkötelezettségére és kitartására. A 
potenciális vizsgálati alanyoknak adott tájékoztatásnak és annak, hogy ezt milyen formában 
valósítják meg, meg kell felelnie a vizsgálatban való részvételt mérlegelő személyek 
információs igényeinek. Meghatározott betegcsoportok különböző igényekkel 
rendelkezhetnek. A tájékoztatást egyszerű formában kell nyújtani, amelyet átfogóbb 
tudományos információkkal kell kiegészíteni azok számára, akik ezekhez is hozzá kívánnak 
férni. Az információknak a vizsgálat során végig bármikor elérhetőnek kell lenniük.
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INDOKOLÁS

Valamennyi érdekelt fél széles körben egyetért abban, hogy a klinikai vizsgálatokról szóló 
jelenlegi jogszabály sürgős átdolgozásra szorul. Az elmúlt néhány év során komoly csökkenés 
állt be az Európában végrehajtott klinikai vizsgálatok számában, ami legalább is részben a 
klinikai vizsgálatokról szóló irányelvben foglalt egyes intézkedésekkel magyarázható. 2007 és 
2011 között az EU-ban végrehajtott vizsgálatok száma 25%-kal esett vissza, és sok vizsgálat a 
feltörekvő piacokra helyeződött át. Ez nemcsak súlyos gazdasági következményekkel jár, 
hanem az orvostudomány haladását is gátolja, a betegek kárára. Európának versenyképesnek 
kell lennie, és vonzóvá kell tennie a gyógyszeripari vállalatok számára a kutatások itt történő 
elvégzését, a tudományos kutatás segítése és a ritka betegségek gyógyszereire irányuló 
fejlesztés ösztönzése mellett. Európának ugyanakkor világvezetőnek kell lennie a betegek 
biztonsága és az átláthatóság terén is, a nyilvánosság bizalma és az etikus tudomány 
érdekében. 

Rendelet vagy irányelv

A jelenlegi irányelv egyik fő problémája éppen jogi formája, vagyis az, hogy irányelvről van 
szó. Az EU-szerte különbözőképpen végrehajtott jogszabályokból álló jogi fércmű 
megnehezítette és költségessé tette a határokon átnyúló vizsgálatok végrehajtását. Az előadó 
ezért határozottan támogatja a Bizottság rendeletre irányuló javaslatát, amely biztosítani 
fogja, hogy EU-szerte következetes legyen az alkalmazás. Ez különösen jótékony hatású lesz 
a ritka betegségekkel foglalkozók szempontjából, amelyek esetében a kis betegcsoportok 
miatt elengedhetetlen a határokon átnyúló munkavégzés.

Jóváhagyási határidők

A Bizottság ambiciózus, és nagyon sokat követel a szabályozó hatóságoktól, az etikai 
bizottságoktól és a megbízóktól. A jelenlegi irányelv egyik fő problémáját a hosszú 
jóváhagyási határidők jelentik, amelyek drágítják a vizsgálatok Európában történő elvégzését. 
A határidők nagyra törőek, de betarthatóak, és az aktuális uniós bevált gyakorlaton alapulnak. 
A hallgatólagos jóváhagyás koncepciója tényleges ösztönzőt fog jelenteni a vizsgálatot 
engedélyezők számára, hogy az engedélyezést időben elvégezzék. Sok tagállam módosítani 
kívánja majd ezt a megközelítést, az előadó ezért azt tanácsolja a Parlamentnek, hogy 
támogassa a jóváhagyási határidőkre vonatkozó bizottsági javaslatot.

A bürokrácia csökkentése

A bizottsági javaslat számos helyes intézkedést tartalmaz, amelyek célja a bürokrácia 
csökkentése, és az egyik legpozitívabb elképzelés az uniós portál. Ez azt jelenti, hogy a 
megbízóknak csak egyetlen, egységes jóváhagyási kérelmet kell majd benyújtaniuk, 
függetlenül attól, hogy az EU-n belül hol fogják elvégezni a vizsgálatot, vagy hogy a vizsgálat 
egy vagy több államot érint-e. Egy másik, az előadó által örvendetesnek tartott új intézkedés a 
„kismértékű beavatkozással járó vizsgálat” fogalma, amely nagymértékben csökkenteni fogja 
a bürokráciát az egyszerűbb, kisebb kockázattal járó vizsgálatok esetében. Jóllehet a 
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bürokrácia e csökkentése fontos, a klinikai vizsgálatok esetében minden szempontból mindig 
a betegek biztonságát és jóllétét kell első helyen figyelembe venni.

Fogalommeghatározások

A Bizottság a „klinikai kutatás” átfogó fogalommeghatározását javasolta, amelyen belül a 
„klinikai vizsgálatok” egy szűkebben meghatározott alcsoportot alkotnak. Noha érthető az e 
fogalommeghatározások mögötti elképzelés, az érdekelt felek körében zavart keltett, hogy a 
két kifejezéshez különböző jelentést társítottak, mivel e kifejezéseket a nemzetközi 
iránymutatásokban egymás szinonimájaként használják. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a 
„klinikai kutatás” helyett szerepeljen a „gyógyszerkészítménnyel kapcsolatos vizsgálat” 
fogalommeghatározás.

Etikai bizottságok

A Bizottság megpróbálta elkerülni az etikai bizottságok kérdését, mivel azok Európa-szerte 
igen sokfélék. Jóllehet az előadó egyetért azzal, hogy az etikai bizottságok működésének 
módjára vonatkozó rendelkezések ne legyenek uniós szinten túlságosan előíró jellegűek, 
mégis az a véleménye, hogy létfontosságú annak tisztázása, hogy az etikai bizottságoknak 
fontos szerepet kell betölteniük a vizsgálatok engedélyezésében és a betegek biztonságának és 
jóllétének garantálásában. Azt is javasolja, hogy a Bizottság hozzon létre egy fórumot, 
amelynek keretében az Európa-szerte működő etikai bizottságok meg tudják vitatni, miként 
engedélyezik a klinikai vizsgálatokat, megtanulhatnak közösen dolgozni és kicserélhetik a 
bevált gyakorlatokat. Ha az etikai bizottságok közösen összehangoltabb munkamódszert 
tudnak találni, úgy a megbízók és a betegek egyaránt tájékozottabbak lesznek arról, hogy mire 
számíthatnak.

Nemzeti kártalanítási rendszer

Az előadó teljes mértékben támogatja a Bizottság nemzeti kártalanítási rendszerek 
létrehozására irányuló javaslatát. Egyes vizsgálatok jelenleg csillagászati biztosítási 
költségekkel járnak, és ez sok megbízót visszatarthat attól, hogy egyáltalán végrehajtsa a 
vizsgálatokat. A magas biztosítási költségek a tudományos vizsgálatokat, különösen a ritka 
betegségekre irányuló vizsgálatokat gyakran egész egyszerűen kiszorítják a piacról. Az ilyen 
fajta vizsgálatokat ösztönözni és támogatni kell, ezért nagyon fontos lenne egy kártalanítási 
rendszer. Jelenleg az orvosi kutatásba befektetett közpénzek jelentős részét biztosítási díjakra 
költik. Egy kártalanítási rendszer folyó költségei viszonylag olcsók lennének a tagállamok 
számára, és jó példák állnak rendelkezésre Dániából és más országokból, amelyek 
megmutatják, hogy ez hogyan működhet.

Vizsgálati relevancia
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Jelenleg sok vizsgálatot hajtanak végre olyan betegcsoportokban, amelyek nem 
szükségszerűen tükrözik annak a népességcsoportnak a sokszínűségét, amelyben a gyógyszert 
használni fogják. A nők például gyakran alulreprezentáltak a vizsgálatokban, ami azzal jár, 
hogy kevesebb adat áll rendelkezésre arról, hogy a gyógyszerek konkrétan a nőket hogyan 
érintik. További példaként említhetők az idősebbek kizárásával végzett vizsgálatok, akiknél 
rendszerint több társbetegség és komplikáció is fennáll. Az előadó számos javaslatot tett 
annak érdekében, hogy megpróbálja a klinikai vizsgálatokat a betegcsoport szempontjából 
relevánsabbá tenni. 

A beteg részvétele

A Bizottság javasolta a betegek klinikai vizsgálatok értékelésében való részvételét, amit az 
előadó teljes mértékben támogat. A vizsgálat lehetséges kockázatait végső soron a betegek 
fogják viselni, és a lehetséges előnyöket a betegek fogják élvezni. Az előadó hangsúlyozni 
kívánja, hogy ezeknek a betegeknek tapasztaltnak és tájékozottnak kell lenniük, és 
részvételüket nem szabad képmutatásnak tekinteni.

A fejlődő országokban végzett vizsgálatok

A klinikai vizsgálatokat egyre gyakrabban fejlődő országokban hajtják végre, ami számos 
etikai kérdést vet fel. A bizottsági javaslatban több, ennek kezelésére irányuló intézkedés 
szerepel, amit az előadó is helyesel. Először is szerepel az a rendelkezés, miszerint ha egy 
megbízó egy EU-n kívül lefolytatott vizsgálatból származó adatokat akar felhasználni, ezt 
csak akkor teheti, ha a vizsgálat az uniós jogszabályokban szereplő szabványokkal 
egyenértékű szabványoknak felelt meg, noha ezt a rendelkezést ki kell terjeszteni, hogy a 
nemzetközi etikai iránymutatásokat is magában foglalja. Emellett szerepel az a rendelkezés, 
hogy a Bizottság tisztviselői megvizsgálják a harmadik országok szabályozási rendszereit, és 
biztosítják, hogy rendelkezzenek olyan intézkedésekkel, amelyek a betegek biztonságának és 
jóllétének azonos szintjét garantálják. 

Átláthatóság

Pillanatnyilag az egyik fő probléma a klinikai vizsgálati eredmények átláthatóságának hiánya. 
Ez csökkenti a vizsgálatokba és megállapításaikba vetett bizalmat. A független tudományos 
intézetek számára gyakran nehézséget okoz a vizsgálatok eredményeinek ellenőrzéséhez és a 
módszeres felülvizsgálatok elvégzéséhez szükséges adatok megszerzése, és rengeteg adatot 
visszatartanak. Az is ismert, hogy amennyiben a vizsgálatok sikertelenek, az eredményeket 
gyakran soha nem teszik közzé vagy egyáltalán nem bocsátják rendelkezésre. Előfordulhat, 
hogy többször elvégzik ugyanazt a vizsgálatot, mire köztudomásúvá válik, hogy a készítmény 
nem hatásos vagy akár veszélyes is. A Bizottság javaslatot tesz az átláthatóság terén néhány 
nagy előrelépésre, és azt javasolja, hogy hozzanak létre egy klinikai vizsgálatokra vonatkozó, 
nyilvánosan hozzáférhető uniós adatbázist, amely az összes – akár sikeres, akár sikertelen –
vizsgálatra vonatkozó információt tartalmazza. Az előadónak mindazonáltal az a véleménye, 
hogy az eredmények megbízótól származó, egyszerű összefoglalása nem elegendő, mivel 
elfogult és félrevezető lehet.
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- Klinikai vizsgálati jelentés

Az előadó ezért azt ajánlja, hogy írják elő a megbízóknak az uniós adatbázisban teljes körű 
klinikai vizsgálati jelentés közzétételét. A klinikai vizsgálati jelentés már általánosan 
elfogadott nemzetközi iránymutatás, és átfogóan beszámol arról, hogy hogyan végezték el a 
vizsgálatokat, és azok milyen megállapításokhoz vezettek. Sok megbízó máris készít ilyen 
jelentéseket, amelyeket a forgalombahozatali engedély kérelmezésekor benyújtanak a 
szabályozó szerveknek. Ez magában foglal egy egyszerűsített összefoglalást, de tartalmazza a 
sokkal teljesebb eredményeket is, amelyeket a független kutatók elemezhetnek és 
ellenőrizhetnek. A betegek egyértelműen azért döntenek valamely vizsgálatban való részvétel 
mellett, hogy saját érdekükben és sorstársaik érdekében segítsék az orvostudomány 
előrehaladását, nem pedig azért, hogy valamely vállalatnak segítsenek. Ha több ismeretet 
osztanak meg a vizsgálati eredményekről, azzal nemcsak a gyógyszerek iránti bizalmat 
növelik, hanem gyorsítják az életmentő kezelések fejlesztését is. Ez nem fogja rontani az 
adatvédelmet, mivel a betegek összes személyes adatát anonimmá teszik. A valóban 
kereskedelmi jellegű bizalmas információkat a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló 
meglévő jogszabályokkal összhangban fogják kezelni. 

- Késedelmes benyújtás miatti szankciók

Az előadó javasolja továbbá, hogy a tagállamok sújtsák bírságokkal azokat a megbízókat, 
amelyek nem tesznek eleget az átláthatósággal kapcsolatos feladataiknak. Támogatja a 
Bizottságnak azt a javaslatát, hogy a megbízók egy évet kapjanak az összes információ 
adatbázisba történő benyújtására, ami több mint elegendő a szükséges adatok előkészítésére. 
Azokat a megbízókat, amelyek nem teljesítik ezt a követelményt, szankcionálni kell.

- Törzsdokumentáció

A Bizottság azt javasolta, hogy a megbízók legalább öt évre archiválják a klinikai vizsgálat 
törzsdokumentációját. Az előadó szerint ez nem elegendő. Amennyiben a megbízót 
kötelezettségszegés miatt vizsgálat alá vonják, létfontosságú lenne a klinikai vizsgálat 
törzsdokumentációja. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a törzsdokumentációt – hacsak a 
nemzeti jogszabályok másképp nem rendelkeznek – korlátlan ideig meg kelljen őrizni. A 
törzsdokumentáció szükség esetén az uniós adatbázisban is tárolható.


