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Módosítás 33
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 34
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A vizsgálati alany biztonságát 
fenyegető kockázat nagyrészt két forrásból 
származik: a vizsgálati készítményből és a 
beavatkozásból. Számos klinikai vizsgálat 
ugyanakkor a standard klinikai 
gyakorlathoz viszonyítva csak minimális 
további kockázatot jelent a vizsgálati 
alanyok biztonságára nézve. Ez különösen 
igaz abban az esetben, ha a vizsgálati 
készítmény forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezik (vagyis minőségét, 
biztonságosságát és hatásosságát a 
forgalombahozatali engedélyre vonatkozó 
eljárás során már értékelték), és ahol a 
beavatkozás a standard klinikai 
gyakorlattal összehasonlítva csak igen 
korlátozott mértékű további kockázatot 
jelent a vizsgálati alany számára. Az 
említett, „kismértékű beavatkozással járó 

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

klinikai vizsgálatok” gyakran rendkívül 
fontosak a standard kezelések és 
diagnózisok értékeléséhez, ezáltal 
optimalizálva a gyógyszerek alkalmazását 
és így hozzájárulva a népegészségügy 
magas szintjéhez. Ezekre kevésbé szigorú 
szabályoknak, pl. rövidebb engedélyezési 
határidőknek kell vonatkozniuk.

Or. en

Módosítás 35
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) A vizsgálati alany biztonságát 
fenyegető kockázat nagyrészt két forrásból 
származik: a vizsgálati készítményből és a 
beavatkozásból. Számos klinikai vizsgálat 
ugyanakkor a standard klinikai 
gyakorlathoz viszonyítva csak minimális 
további kockázatot jelent a vizsgálati 
alanyok biztonságára nézve. Ez különösen 
igaz abban az esetben, ha a vizsgálati 
készítmény forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezik (vagyis minőségét, 
biztonságosságát és hatásosságát a 
forgalombahozatali engedélyre vonatkozó 
eljárás során már értékelték), és ahol a 
beavatkozás a standard klinikai 
gyakorlattal összehasonlítva csak igen 
korlátozott mértékű további kockázatot 
jelent a vizsgálati alany számára. Az 
említett, „minimális kockázattal járó 
klinikai vizsgálatok” gyakran rendkívül 
fontosak a standard kezelések és 
diagnózisok értékeléséhez, ezáltal 
optimalizálva a gyógyszerek alkalmazását 
és így hozzájárulva a népegészségügy 
magas szintjéhez. Mivel ezek a minimális 
kockázattal járó klinikai vizsgálatok 
legfeljebb kis mértékben és átmeneti ideig 
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befolyásolják károsan az alany egészségét, 
ezekre kevésbé szigorú szabályoknak, pl. 
rövidebb engedélyezési határidőknek kell 
vonatkozniuk. Másrészt az 
elővigyázatosságra és a nyomon 
követhetőségre vonatkozó szabályoknak 
ugyanazoknak kell lenniük, mint a rendes 
klinikai gyakorlatban alkalmazottaknak.

Or. fr

Indokolás

A „kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálat” „minimális kockázattal járó klinikai 
vizsgálatra” történő cseréje a teljes szövegre vonatkozik. Amennyiben ezt a módosítást 
elfogadják, a módosításokat az egész szövegben el kell végezni. A (9) preambulumbekezdéssel 
kapcsolatos összes módosításra ugyanaz a megfelelő indokolás vonatkozik, mint amelyik a 8. 
módosításban található.

Módosítás 36
Cristian Silviu Buşoi

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, 
például a vizsgálandó alpopulációkat és a 
sajátos alpopulációk, különösen a nemi és 
korkülönbségek esetében a hatásosság 
és/vagy a biztonságosság tekintetében 
mutatkozó lehetséges különbségeket, vagy 
hogy a klinikai vizsgálatot a gyógyszerek 
forgalomba hozatalának értékeléséért és 
engedélyezéséért felelős szabályozó 
hatóságok ajánlották-e vagy írták-e elő.

Or. en
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Indokolás

A véleménytervezet 3. módosítása helyébe lépő módosítás.

Módosítás 37
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 38
Cristian Silviu Buşoi

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

(12a) Az uniós jogszabályok szerinti ritka 
betegségek esetében előfordulhat, hogy a 
klinikai vizsgálat engedélyezése iránti 
kérelem alapos értékeléséhez szükséges 
adatok és szakértelem nemzeti szinten 
nem áll elegendő mértékben 
rendelkezésre. E szakértelemért ezért az 
európai szinthez kell fordulni. Ebből a 
célból a jelentéskészítő tagállamnak 
együtt kell működnie az Európai 
Gyógyszerügynökség tudományos 
tanácsadással foglalkozó 
munkacsoportjával az értékelési 
folyamatban, amely során véleményt 
készítenek az érintett betegségről vagy 
betegségcsoportról. Adott esetben ez a 
vélemény kiterjedhet az értékelés II. 
részével kapcsolatos szempontokra is; ez 
esetben a jelentéskészítő tagállam értesíti 
erről az érintett tagállamot. Az ilyen 
együttműködést az e rendeletben a ritka 
betegségektől eltérő betegségek terén 
végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozóan 
meghatározott határidőkön belül kell 
megszervezni.

Or. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés összhangban van a ritka betegségek területén végzett klinikai 
vizsgálatokra vonatkozó értékelési jelentésekről szóló, új 7a. cikk beillesztésével.

Módosítás 39
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az érintett tagállam hatáskörében kell 
maradnia az értékelésben részt vevő 

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

testület vagy testületek meghatározásának. 
Az erre vonatkozó határozat az egyes 
tagállamok belső szervezési kérdése. 
Mindazonáltal, az értékelési eljárás 
szervezésétől és az abban részt vevő 
testületektől függetlenül, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az értékelés az e 
rendeletben meghatározott határidőre 
teljes egészében elkészüljön, és hogy az 
engedély megadására vonatkozó 
határozatról szóló értesítést követően 
semmilyen további értékelés ne 
akadályozhassa a megbízót a klinikai 
vizsgálatok megkezdésében.

Or. en

Indokolás

E preambulumbekezdés módosításának célja a véleménytervezethez fűzött 13. módosítás 
szándékának tisztázása. Egyértelműségi okokból a második részt külön 
preambulumbekezdésbe kell foglalni.

Módosítás 40
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A Bizottságnak a tagállamokkal, a 
tudományos szférával és a civil társadalmi 
szervezetekkel egyeztetve 
iránymutatásokat kell kibocsátania, 
amelyekben pontosan meghatározza a 
klinikai vizsgálatok eredményeinek 
tartalmát és formáját.

Or. en
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Módosítás 41
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A tagállamoknak a megfelelő 
testület vagy testületek meghatározása 
során biztosítaniuk kell laikus személyek 
és betegek bevonását. Biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy megfelelő szakértelem 
álljon rendelkezésre. Mindenesetre és a 
nemzetközi iránymutatásokkal 
összhangban az értékelést megfelelő 
számú személynek közösen kell végeznie, 
akik összességében 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 szöveg megfelel a (14) preambulumbekezdés utolsó, az egyértelműség biztosítása érdekében 
törölt részével.

Módosítás 42
Christel Schaldemose

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 

(16) A megbízó számára lehetővé kell 
tenni, hogy visszavonhassa a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet. Az 
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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.

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, feltéve hogy az új 
kérelemben magyarázattal szolgál a 
korábbi visszavonásokra.

Or. en

Módosítás 43
Christel Schaldemose

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 adatok kizárólag nyilvánosan, 
könnyen és bármilyen költségtől mentesen 
hozzáférhető adatbázisban nyilvántartásba 
vett klinikai vizsgálatokon alapulhatnak.

Or. en

Módosítás 44
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
elismeri az emberi méltósághoz és a 

(22) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
elismeri az emberi méltósághoz és a 



AM\925951HU.doc 11/98 PE504.308v01-00

HU

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.

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, a cselekvőképtelen és a 
veszélyeztetett személyek meghatározása, 
valamint az ezekből eredő rendelkezések
tagállamonként eltérnek. Ezért a 
tagállamok hatásköre, hogy meghatározzák 
a cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vagy kiskorú személyek jogi 
képviselőjére vonatkozó szabályokat, és 
adott esetben országos szinten nagyobb 
védelmet biztosító rendelkezéseket 
vezessenek be.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 45
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) E rendeletnek egyértelmű szabályokat 
kell előírnia a sürgősségi helyzetekre 

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

vonatkozó beleegyező nyilatkozatra. Ezen 
helyzetek például olyan eseteket foglalnak 
magukban, amikor a beteg egy hirtelen 
jelentkező, életveszélyes, orvosi kezelésre 
szoruló állapotba kerül többszöri 
traumatikus esemény, szélütés (stroke) 
vagy szívinfarktus miatt, ami azonnali 
orvosi beavatkozást tesz szükségessé. Ilyen 
esetekben helyénvaló lehet a folyamatban 
lévő és engedélyezett klinikai vizsgálat 
keretében történő beavatkozás. Bizonyos 
körülmények között, a beteg eszméletlen 
állapota miatt vagy azonnal elérhető jogi 
képviselő hiányában nincs mód azonban 
arra, hogy a beavatkozás előtt a beteg 
beleegyező nyilatkozatát adja. Ezért e 
rendeletben világos szabályokat kell 
megállapítani arra vonatkozóan, hogy 
milyen esetben vonhatók be ilyen betegek–
kifejezetten szigorú feltételek mellett – a 
klinikai vizsgálatba. Abban az esetben
például, ha a kutatást haladéktalanul el 
kell kezdeni, és ha okkal várható, hogy a 
klinikai vizsgálatban való részvétel a 
kockázatokat meghaladó mértékű kedvező 
hatásokkal vagy csak minimális 
kockázattal jár, a klinikai vizsgálatot 
előzetes beleegyező nyilatkozat nélkül is 
meg lehet tudni kezdeni. Ezenfelül az 
említett klinikai vizsgálatnak közvetlen 
kapcsolatban kell állnia azzal az orvosi 
kezelésre szoruló állapottal, amelynek okán 
a beteg nem képes beleegyező 
nyilatkozatot adni. A beteg minden 
előzetes kifogását tiszteletben kell tartani 
és a lehető leghamarabb meg kell szerezni 
a vizsgálati alany vagy jogi képviselője 
beleegyező nyilatkozatát.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 46
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) Annak érdekében, hogy a betegek 
felmérhessék a klinikai vizsgálatban való
részvétel lehetőségeit, valamint hogy az 
érintett tagállam biztosíthassa a klinikai 
vizsgálat hatékony felügyeletét, be kell 
jelenteni a klinikai vizsgálat kezdetét, a 
klinikai vizsgálatra való toborzás végét, 
valamint a klinikai vizsgálat lezárultát. 

Or. en

Indokolás

A szöveg új preambulumbekezdésbe kerül.

Módosítás 47
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A megbízó idejében benyújtja az 
uniós adatbázisba a klinikai vizsgálat 
eredményeinek összefoglalását. A 
benyújtott dokumentumnak a termék 
fejlettségi szintjére kell vonatkoznia, és 
nem tartalmazhat semmilyen személyes 
adatot vagy kereskedelmi jellegű, bizalmas 
információt. A klinikai vizsgálatok 
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eredményeinek összefoglalását a klinikai 
vizsgálat lezárultát vagy a 
gyógyszerfejlesztés megszakítására 
vonatkozó határozatot követő egy éven 
belül, vagy a forgalombahozatali engedély 
megadása után legfeljebb 30 nappal kell 
benyújtani.

Or. en

Indokolás

A 34. cikk változtatásaival összhangban.

Módosítás 48
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Előfordulhat, hogy egy klinikai vizsgálat 
során a megbízó a klinikai vizsgálat 
elvégzésére vonatkozó előírások súlyos 
megsértéséről értesül. Ezt haladéktalanul 
jelentenie kell minden érintett 
tagállamnak, hogy azok szükség esetén 
intézkedhessenek.

Or. en

Módosítás 49
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A feltételezett, nem várt súlyos 
mellékhatások jelentésétől eltekintve 
előfordulhatnak más olyan események, 
amelyek az előny-kockázat viszony 

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

szempontjából relevánsak, és amelyeket 
időben jelenteni kell az érintett tagállamok
illetékes, többek között az etikai 
szempontok értékeléséért felelős 
testületeinek.

Or. en

Módosítás 50
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(36) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
klinikai vizsgálat elvégzése megfelel a 
vizsgálati tervnek, valamint annak 
érdekében, hogy a vizsgálók tájékozottak 
legyenek az általuk alkalmazott vizsgálati 
készítményekkel kapcsolatban, a 
megbízónak el kell juttatnia a vizsgálókhoz 
a vizsgáló részére összeállított ismertetőt. 
Ezt az ismertetőt minden alkalommal 
frissíteni kell, ha új biztonsági információ 
válik elérhetővé, például a feltételezettől 
eltérő váratlan és súlyos mellékhatásokon 
kívüli eseményekről. 

Or. en

Módosítás 51
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) A Bizottság az e rendelet 
elfogadását követő két éven belül 
értékelést nyújt be az Európai 
Parlamentnek a nyersadatok kezeléséről 
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és a független tudósoknak a nyers 
adatokhoz való nyílt hozzáférése 
bevezetésének megvalósíthatóságáról.

Or. en

Módosítás 52
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(46) A klinikai vizsgálatokban kártérítést 
kell biztosítani a vonatkozó jogszabályok 
alapján elismert kár esetén.

Or. en

Módosítás 53
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kereskedelmi megbízók számára. A nem 
kereskedelmi megbízók általi kártérítés 
elősegítése érdekében az egyes 
tagállamoknak nemzeti kártalanítási 
mechanizmust kell létrehozniuk, amely a 
vizsgálati alanyokat az érintett tagállam 
jogszabályai szerint kárpótolja. A nemzeti 
kártalanítási mechanizmus igénybevétele 
térítésmentes vagy alacsony költséggel jár, 
és azon klinikai vizsgálatokra 
korlátozódik, amelyek célja nem valamely 
gyógyszer forgalombahozatali
engedélyének megszerzése.

Or. en

Módosítás 54
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(51) A megbízók és tagállamok közötti, 
valamint a tagállamok közötti 
információáramlás racionalizálása és 
megkönnyítése érdekében a Bizottságnak 
egy portálon keresztül hozzáférhető 
adatbázist kell létrehoznia és fenntartania. 
A Bizottságnak és a tagállamoknak 
tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot e 
portál létezéséről.

Or. en

Módosítás 55
Emma McClarkin

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

(64a) Az „Integrált iparpolitika a 
globalizáció korában – a versenyképesség 
és fenntarthatóság középpontba állítása” 
című bizottsági közlemény szerint a 
jogszabályok szisztematikus értékelésének 
az intelligens szabályozás szerves részévé 
kell válnia. Annak biztosítása érdekében, 
hogy ez a rendelet a klinikai vizsgálatok 
szervezése és lefolytatása, valamint más 
jogi rendelkezésekkel való kapcsolata 
során lépést tartson a tudományos és 
technológiai fejlődéssel, a Bizottságnak 
rendszeresen jelentést kell készítenie a 
rendelet működéséről és az azzal
kapcsolatos tapasztalatokról, és 
ismertetnie kell erre vonatkozó 
következtetéseit.

Or. en

Indokolás

Az intelligens szabályozás koncepciójának megfelelően és annak biztosítása érdekében, hogy 
a rendelet a céljának megfelelő maradjon, vagyis a gyorsan változó környezetben is 
támogassa a tudományos és technológiai fejlődést, meg kell valósítani a rendelet rendszeres 
felülvizsgálatát.

Módosítás 56
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Ezen új meghatározások túlzottan bonyolultak, és nehezen alkalmazhatók a gyakorlatban, ami 
további bürokráciához fog vezetni. Azt az egyszerű alapelvet kellene követni, mely szerint a 
„megfigyelések” a „kutatás” kategóriájába tartoznak, míg a „beavatkozások” a „vizsgálat” 
kategóriájába.

Módosítás 57
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 58
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

Ezen új meghatározások túlzottan bonyolultak, és nehezen alkalmazhatók a gyakorlatban, ami 
további bürokráciához fog vezetni. Azt az egyszerű alapelvet kellene követni, mely szerint a 
„megfigyelések” a „kutatás” kategóriájába tartoznak, míg a „beavatkozások” a „vizsgálat” 
kategóriájába.

Módosítás 59
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vizsgálati készítmények nincsenek 
engedélyezve;

a) a vizsgálati készítmények nem 
rendelkeznek forgalombahozatali 
engedéllyel;

Or. fr

Indokolás

A fokozott egységesség érdekében módosítani kell a francia fordítást, amelyben a 
forgalombahozatali engedéllyel kapcsolatban nem a pontos francia kifejezést használták.

Módosítás 60
Philippe Juvin

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

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Indokolás

A klinikai vizsgálat harmadik feltételét módosítani kell. Sajnálatos módon fordítási hiba van 
az angolról franciára fordított változatban.

Módosítás 61
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a vizsgálati készítmény felírásáról való 
döntést a kutatási vizsgálati tervben 
rögzítik;

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 62
Philippe Juvin

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

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

3) „minimális kockázattal járó klinikai 
vizsgálat”: valamely klinikai vizsgálat 
akkor jár minimális kockázattal, ha a 
beavatkozás jellegét és jelentőségét 
tekintve okkal várható, hogy legfeljebb 
csak rendkívül kis mértékű és átmeneti 
hatást gyakorol az alany egészségére 
nézve.
A minimális kockázattal járó klinikai 
vizsgálat az alábbi feltételek 
mindegyikének felel meg:

(A „kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálat” „minimális kockázattal 
járó klinikai vizsgálatra” történő cseréje a 
teljes szövegre vonatkozik. Amennyiben ezt 
a módosítást elfogadják, a módosításokat 

az egész szövegben el kell végezni.)

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 63
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vizsgálati készítményeket 
engedélyezték;

a) a vizsgálati készítmények rendelkeznek 
forgalombahozatali engedéllyel;

Or. fr
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Indokolás

A fokozott egységesség érdekében módosítani kell a francia fordítást, amelyben a 
forgalombahozatali engedéllyel kapcsolatban nem a pontos francia kifejezést használták.

Módosítás 64
Bernadette Vergnaud

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;

Or. en

Indokolás

A Bizottság megfogalmazása („vagy alkalmazásuk egy érintett tagállamban a standard 
kezelés része”) megengedi, hogy egy tagállamban ott forgalombahozatali engedéllyel nem 
rendelkező gyógyszerrel kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálatot folytassanak, és 
lehetővé teszi a gyógyszerek címke nélküli használatának az állami egészségbiztosítási 
rendszer költségére történő kivizsgálását.

Módosítás 65
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A standard kezelés fogalma pontatlan és többféleképpen értelmezhető. Azt inkább rendes 
klinikai gyakorlatra kell cserélni (angolul: „ususal practice”), a Philippe Juvin által a 2. cikk 
6. pontjában javasolt meghatározásnak megfelelően.

Módosítás 66
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a vizsgálat célja nem az, hogy 
megállapítsa, bemutassa vagy 
mennyiségileg meghatározza a 
gyógyszerrel kapcsolatos biztonsági 
kockázatot, igazolja a gyógyszer 
hatásosságát vagy biztonsági profilját 
vagy mérje a kockázatkezelési 
intézkedések hatékonyságát.

Or. en

Indokolás

Egy gyógyszer engedélyeztetést követő vizsgálatára azért kerül sor, mert kételyek merültek fel 
a gyógyszer hatásosságával vagy biztonságosságával kapcsolatban; akkor is, ha a terméket a 
forgalombahozatali engedélyben meghatározott módon használják. Ilyen nagy kockázatokra 
vonatkozó, engedélyezést követő vizsgálatok például a benfluorex alkalmazásával kapcsolatos 
Regulate-vizsgálat (Mediator°) és a rofekoxib alkalmazásával kapcsolatos Vigor-vizsgálat 
(Vioxx°).

Módosítás 67
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A „beavatkozással nem járó kutatás” alapértelmezett meghatározásra nem biztosítja 
kellőképpen a vizsgálati alanyok biztonságának és jogainak védelmét. A klinikai 
vizsgálatokról szóló 2001/20/EK irányelv 2. cikkének c) pontjában található meghatározás 
egyértelmű volt, így részben újra azt kellene alkalmazni.

Módosítás 68
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Az egészségügyi szakemberek sem 
fizetséggel, sem bármilyen más előny vagy 
lehetőség biztosításával nem 
ösztönözhetők arra, hogy egy bizonyos 
gyógyszert írjanak fel, osszanak ki vagy 
használjanak.

Or. en

Módosítás 69
Bernadette Vergnaud
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A standard egészségügyi ellátási gyakorlatnak a legkorszerűbb tudományos ismereteken kell 
alapulnia. A standard klinikai gyakorlat megnevezés túlságosan homályos, ezért a Helsinki 
Nyilatkozat 32. pontjában szereplő „jelenleg bizonyított legjobb beavatkozás” 
megfogalmazást kellene használni.

Módosítás 70
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A standard kezelés fogalommeghatározása pontatlan és többféleképpen értelmezhető. Azt 
inkább rendes klinikai gyakorlatra kell cserélni (angolul: „ususal practice”), a Philippe Juvin 
által a 2. cikk 6. pontjában javasolt meghatározásnak megfelelően.
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Módosítás 71
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8) „kiegészítő gyógyszer vagy 
készítmény”: klinikai vizsgálatban 
alkalmazott gyógyszer vagy készítmény, 
amelyet az adott vizsgálatban nem 
vizsgálati készítményként alkalmaznak;

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

Or. fr

Indokolás

Az egyértelműség érdekében példákkal kell bemutatni, hogy melyek lehetnek a kiegészítő 
gyógyszerek vagy készítmények.

Módosítás 72
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A rendeletben meg kell határozni a „jelentéskészítő tagállam” fogalmát. A rendelettervezet 
nem különbözteti meg az egyetlen tagállamot és a több tagállamot érintő vizsgálatokat, 
amikor az értékelés I. része kapcsán meghatározza a jelentéskészítő tagállam szerepét. Ha egy 
tagállamban engedélyeznek egy vizsgálatot, és a megbízó szeretné a vizsgálatot további 
tagállamokra is kiterjeszteni, felmerül a kérdés, hogy az egy tagállam véleménye képviselje-e 
az uniós határozatot a „második hullámban” részt vevő tagállamok számára. Az uniós 
határozatnak mindig a tagállamok többségi döntésén kell alapulnia, ami azt jelentené, hogy 
meghozatalához legalább három tagállamra lenne szükség. Jelentéskészítő tagállamot ezért 
csak akkor kellene kijelölni, ha három vagy annál több tagállam nyújtja be a kérelmet.

Módosítás 73
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

12. „lényeges módosítás”: bármely, a 
klinikai vizsgálat bármely szempontját 
érintő módosítás, ideértve a vizsgálat 
előrehozott lezárását is, amely a 8., 14., 
19., 20. és 23. cikkben említett határozatról 
szóló értesítést követően történt, és jelentős 
hatást gyakorolhat a vizsgálati alanyok 
biztonságára vagy jogaira, vagy a klinikai 
vizsgálat során nyert adatok 
megbízhatóságára és megalapozottságára, 
vagyis megváltoztatja a vizsgálat 
lefolytatását alátámasztó tudományos 
dokumentumok értelmezését, vagy ha a 
módosítások egyéb szempontból 
jelentősek.

Or. en
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Indokolás

Egy klinikai vizsgálat előrehozott lezárása általános gyakorlat, ha az időközi eredmények 
„statisztikailag szignifikáns” különbséget mutatnak. A vizsgálatok előrehozott lezárása 
lehetővé teszi a megbízó számára, hogy elkerülje azt a kockázatot, hogy ez a különbség – ha a 
véletlennek volt köszönhető – a vizsgálat további részében elveszítse statisztikai jelentőségét. 
Újból a 2001/20/EK irányelv 10. cikk a) pontjában szereplő, pontosabb meghatározást kell 
alkalmazni.

Módosítás 74
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 75
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 13 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

13. „megbízó”: az a személy, vállalkozás, 
intézmény vagy szervezet, aki/amely egy 
klinikai vizsgálat indításáért, irányításáért 
vagy finanszírozásáért felelősséget vállal;

Or. en

Módosítás 76
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Újból a 2001/20/EK irányelvben szereplő meghatározást kell alkalmazni.

Módosítás 77
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 78
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 79
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

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

Módosítás 80
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

17. „cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vizsgálati alany”: az a vizsgálati 
alany, aki az érintett tagállam jogszabályai 
értelmében törvényesen vagy ténylegesen
nem tehet beleegyező nyilatkozatot;

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 81
Philippe Juvin

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

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

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

Or. fr

Indokolás

A francia fordítás nem felel meg az angol szöveg megfogalmazásának.

Módosítás 82
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

20. „vizsgálati terv”: a vizsgálat célját, 
elrendezését, módszertanát, statisztikai 
megfontolásait és megszervezését 
tartalmazó dokumentum. A vizsgálati terv 
kifejezés az eredeti vizsgálati tervre, a 
vizsgálati terv egymást követő változataira 
és annak módosításaira egyaránt utal;

Or. en

Indokolás

Újból a 2001/20/EK irányelvben szereplő meghatározást kell alkalmazni. Ez a követelmény 
hasznos annak biztosításához, hogy a vizsgálati alanyok tájékoztatáshoz való jogát az eredeti 
megállapodásnak megfelelően a vizsgálati terv változtatásai esetén is tiszteletben tartsák.
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Módosítás 83
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. „klinikai vizsgálati jelentés”: olyan 
jelentés, amely tartalmazza a teljes 
vizsgálati tervet és annak esetleges 
módosításait a módosítások időpontjával 
együtt, a statisztikai elemzési tervet, 
valamennyi eredmény hatásossági és 
biztonságossági adatainak összefoglalását, 
valamint a páciensek egyéni, anonim 
adatait táblázatokban vagy felsorolások 
formájában.

Or. en

Indokolás

Az ICH E3 iránymutatásban szereplő meghatározás. Számos kutatási vizsgálat egyértelműen 
igazolja, hogy ha a klinikai vizsgálati jelentések nem kerülnek be a szisztematikus 
felülvizsgálatokba, akkor hiányos bizonyítékhalmaz jön létre, amely elfogult 
következtetésekhez vezethet a beavatkozás hatásaira nézve (pl. a csak a reboxetinre vonatkozó, 
közölt adatok 115%-ra túlértékelték a reboxetin előnyeit a placebóval szemben, miközben 
alulbecsülték a kockázatokat).

Módosítás 84
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. „klinikai vizsgálati jelentés”: olyan 
jelentés, amely tartalmazza a teljes 
vizsgálati tervet és annak esetleges 
módosításait, a statisztikai elemzési tervet, 
valamennyi eredmény hatásossági és 
biztonságossági adatainak összefoglalását, 
valamint a páciensek egyéni, anonim 
adatait táblázatokban vagy felsorolások 
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formájában.

Or. en

Módosítás 85
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálatban kapott adatok 
megbízhatók és megalapozottak lesznek.

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

Or. en

Indokolás

Magas színvonalú és etikus klinikai vizsgálatokat kell tervezni, hogy azok az emberekkel 
kapcsolatos tudományos ismeretek és az állapotuk javításának módjai szempontjából releváns 
adatokat eredményezzenek.

Módosítás 86
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megfelel a terápiás és közegészségügyi 
szükségleteknek;

Or. en

Módosítás 87
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
2 fejezet – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A klinikai vizsgálat engedélyezési eljárása A vizsgálati alanyok védelme és a klinikai 
vizsgálat engedélyezési eljárása

Or. en

Módosítás 88
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Általános elv

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

Or. en

Indokolás

A Helsinki Nyilatkozat és az Oviedói Egyezmény szerint egyéneken bármiféle kutatás 
kizárólag csak akkor folytatható, ha (…) a kutatási projekthez az illetékes testület hozzájárult, 
miután elvégezte (…) etikai elfogadhatóságának multidiszciplináris vizsgálatát. A 
rendeletjavaslat 28. cikkének (2) bekezdése értelmében „A vizsgálati alanyok jogai, 
biztonsága és jólléte elsőbbséget élvez a tudomány és a társadalom érdekeivel szemben”. E 
célkitűzések megvalósítása érdekében a tagállami engedélyezést a nemzeti törvények 
értelmében felelős, interdiszciplináris és független etikai bizottság döntésétől kell függővé 
tenni.

Módosítás 89
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Valamely javasolt klinikai vizsgálatnak az 
illetékes tagállami hatóság általi 
engedélyezésére az érintett etikai bizottság 
jóváhagyását követően kerül sor.

Or. en

Módosítás 90
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
4 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. cikk
Jelenleg bizonyított legjobb beavatkozás

Valamely új beavatkozás előnyeit, 
kockázatait, terheit és hatásosságát a 
jelenleg bizonyított legjobb beavatkozás e 
tulajdonságaihoz kell viszonyítani, kivéve 
a következő körülmények között:
a) placebo alkalmazása vagy a kezelés 
hiánya olyan kutatásokban elfogadható, 
amelyekben nem létezik jelenleg 
bizonyított beavatkozás; vagy
b) ha a placebo használata kényszerítő 
vagy tudományosan megalapozott 
módszertani okokból szükséges egy 
beavatkozás hatékonyságának vagy 
biztonságosságának meghatározásához, és 
a placebót kapó vagy nem kezelt beteg 
nem lesz kitéve semmilyen súlyos vagy 
visszafordíthatatlan ártalom kockázatnak. 
Különös gondot kell fordítani az első 
albekezdés b) pontjában meghatározott 
lehetőséggel való visszaélések 
elkerülésére.
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Or. en

Indokolás

Az embereken végzett klinikai vizsgálatok lefolytatásának elfogadott alapja az emberi jogok 
és az emberi méltóság a biológia és orvostudomány alkalmazása tekintetében való védelmén 
nyugszik, mint ahogyan azt a Helsinki Nyilatkozat 2008-os változata is tükrözi (32. cikk).

Módosítás 91
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
4 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4c. cikk
Toxikológiai kísérletek

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

Or. en

Indokolás

A minden klinikai vizsgálatot megelőző toxikológiai kísérlet követelménye a 2001/20/EK 
irányelv részét képezi (második preambulumbekezdés). Az Egyesült Királyságbeli 2006-os 
TGN1412-katasztrófa tanúsítja, hogy bármely klinikai vizsgálat megkezdése előtt toxikológiai 
kísérleteket kell folytatni.

Módosítás 92
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

megbízó a 77. cikkben említett portálon (a 
továbbiakban: uniós portál) keresztül 
benyújtja az érintett tagállamoknak az 
engedélyezéshez szükséges dokumentációt. 
Az engedélyezéshez szükséges 
dokumentáció benyújtásától számított hat 
napon belül a tagállamok közösen 
kijelölnek egy jelentéskészítő és egy társ-
jelentéskészítő tagállamot.

Or. en

Indokolás

Az uniós gyógyszerek esetében alkalmazott, a forgalombahozatali engedélyekre vonatkozó 
központosított eljárás keretében maguk a tagállamok jelölnek ki egy jelentéskészítő 
tagállamot és egy társ-jelentéskészítőt, hogy közösen értékeljék a kérelmet. Ez a rendszer 
megerősíti a tagállamok közötti együttműködést, növeli a betegek biztonságát, és figyelembe 
veszi a tagállamok rendelkezésre álló forrásait, valamint elkerüli az úgy nevezett „forum 
shopping” veszélyét, vagyis azt, hogy egy megbízó olyan jelentéskészítő tagállamot válasszon, 
amelytől kedvező döntést remél.

Módosítás 93
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A megbízó valamely érintett tagállamot 
jelentéskészítő tagállamnak javasolja.

törölve

Or. en

Módosítás 94
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 95
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 96
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

kijelölésétől számított hat napon belül az 
uniós portálon keresztül tájékoztatja a 
megbízót a következőkről:

Or. en

Módosítás 97
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) melyik másik tagállam lép fel társ-
jelentéskészítő tagállamként;

Or. en

Módosítás 98
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a klinikai vizsgálat regisztrációs 
száma az uniós portálon.

Or. en

Indokolás

Ha a klinikai vizsgálatoknak lenne az uniós portálon egy regisztrációs számuk, vagyis a 
meglévő EudraCT-nyilvántartásban lenne speciális azonosítójuk, az megkönnyítené a 
tagállamok közötti, uniós szintű együttműködést.
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Módosítás 99
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam 
nem értesíti a megbízót a (2) bekezdésben 
említett határidőn belül, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy a kérelmezett klinikai 
vizsgálat e rendelet hatálya alá tartozik.

Or. en

Módosítás 100
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Indokolás

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

Módosítás 101
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 102
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 103
Christel Schaldemose

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

Or. en
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Módosítás 104
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A véleménytervezet 8. módosítása helyébe lépő módosítás. Bizonyos alcsoportok (nemek, 
életkor stb. szerinti) jellemzői befolyásolhatják az olyan szempontokat, mint pl. a relevancia 
vagy az ii. pontban említett, a vizsgálati alanyt érintő kockázatok és kellemetlenségek. Ezért 
az i. és ii. pontokban említett valamennyi elem értékelésekor javasolt e rendelkezés 
hatályának kibővítése és az alcsoportok figyelembevétele.

Módosítás 105
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E fejezet alkalmazásában az értékelés 
időpontja az az időpont, amikor az 
értékelő jelentést továbbítják a többi 
érintett tagállamnak, míg a 
jelentéskészítés időpontja az az időpont, 
amikor a végleges értékelő jelentést 
továbbítják a megbízónak és a többi 
érintett tagállamnak.
A jelentéskészítő tagállam 
következtetésével együtt továbbítja a 
megbízónak és a többi érintett 
tagállamnak az értékelő jelentés I. részét a 
következő határidőkön belül, amelyek 
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tartalmazzák a kezdeti értékelésre, a közös 
értékelésre és a végleges jelentés 
összeállítására szánt időt.

Or. en

Indokolás

Az értékelési folyamat struktúráját oly módon kell meghatározni, hogy az lehetővé tegye, hogy 
a jelentéskészítő tagállam elvégezze a kezdeti értékelést, amelyet aztán szétosztanak az érintett 
tagállamok körében, amelyek ekkor hozzászólhatnak ehhez (közös értékelés); továbbá ezt 
követően a jelentéskészítő tagállamnak elegendő időt biztosítson arra, hogy belefoglalja a 
jelentésbe az érintett tagállamok hozzászólásait (konszolidáció). E folyamat révén elkerülhető 
a jelentéskészítő és a többi érintett tagállam értékeléseinek ismétlése, és egyértelművé válik a 
jelentéskészítő tagállam szerepe.

Módosítás 106
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén a validálás időpontjától 
számított 10 napon belül; az érintett 
tagállamok és a jelentéskészítő tagállam 
általi közös értékelés és a végleges jelentés 
elkészítésére legalább 5 nap áll 
rendelkezésre;

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy elegendő idő álljon a jelentéskészítő tagállam rendelkezésére ahhoz, hogy 
elkészítse a kezdeti értékelést (legfeljebb 5 nap), és hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a 
közös értékelés és a végleges értékelés elkészítésére is (legalább 5 nap).

Módosítás 107
Emma McClarkin
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálattól eltérő klinikai vizsgálatok 
esetén a validálás időpontjától számított 25 
napon belül; az érintett tagállamok és a 
jelentéskészítő tagállam általi közös 
értékelés és a végleges jelentés 
elkészítésére legalább 10 nap áll 
rendelkezésre;

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy elegendő idő álljon a jelentéskészítő tagállam rendelkezésére ahhoz, hogy 
elkészítse a kezdeti értékelést (legfeljebb 15 nap), és hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a 
közös értékelés és a végleges értékelés elkészítésére is (legalább 10 nap).

Módosítás 108
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) fejlett terápiás vizsgálati készítménnyel 
végzett klinikai vizsgálat esetén a validálás 
időpontjától számított 30 napon belül; az 
érintett tagállamok és a jelentéskészítő 
tagállam általi közös értékelés és a 
végleges jelentés elkészítésére legalább 10 
nap áll rendelkezésre;

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy elegendő idő álljon a jelentéskészítő tagállam rendelkezésére ahhoz, hogy 
elkészítse a kezdeti értékelést (legfeljebb 20 nap), és hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a 
közös értékelés és a végleges értékelés elkészítésére is (legalább 10 nap).
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Módosítás 109
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az értékelés időpontjáig bármely
érintett tagállam tájékoztathatja a 
jelentéskészítő tagállamot a kérelemhez 
kapcsolódó bármely észrevételről. A 
jelentéskészítő tagállam kellő mértékben 
figyelembe veszi ezeket az észrevételeket.

(5) Az értékelés időpontjáig a 
jelentéskészítő tagállam kezdeti értékelő 
jelentést készít, amelyet benyújt az érintett 
tagállamoknak. A jelentéskészítés 
időpontját megelőzően legalább két 
nappal az érintett tagállamok 
tájékoztatják a jelentéskészítő tagállamot 
és az összes többi érintett tagállamot a 
kérelemhez kapcsolódó bármely 
észrevételről. A jelentéskészítő tagállam az 
értékelő jelentés véglegesítésekor kellő 
mértékben figyelembe veszi ezeket az 
észrevételeket.

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy a jelentéskészítő tagállamnak rendelkezésére álljon két nap arra, hogy 
belefoglalja jelentésébe az érintett tagállamok észrevételeit, és véglegesítse azt. Ezáltal 
elkerülhető az a helyzet, hogy az érintett tagállamok az értékelési időszak utolsó napjáig 
jelezhessék észrevételeiket a jelentéskészítő tagállamnak, amikor a végleges jelentést már be 
kell nyújtani a megbízónak és az érintett tagállamoknak. Ily módon elegendő idő marad arra, 
hogy a jelentéskészítő tagállam hatékonyan és átlátható módon foglalkozzon az érintett 
tagállamok észrevételeivel, és belefoglalja azokat a végleges jelentésébe.

Módosítás 110
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 111
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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.

Módosítás 112
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Világosan meg kell különböztetni az értékelés időpontját, az utolsó napot, ameddig az érintett 
tagállamok észrevételezhetik a jelentéskészítő tagállam kezdeti jelentését, valamint a 
jelentéskészítés időpontját, az utolsó napot, ameddig a végleges jelentést be kell nyújtani a 
megbízónak és az érintett tagállamoknak.

Módosítás 113
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az időszakokat nem szabad megszakítani. Annak az időszaknak, amely alatt további 
felvilágosításra várnak, az engedélyezési folyamat tekintetében meghatározott időszakok 
részét kell képezniük. Ezen időszakoknak elegendő időt kell biztosítaniuk a közös értékelés 
elkészítésére és a megbízó kérdésekre adott válaszainak feldolgozásához. Mivel a kibővített 
határidők (20 vagy 30 nap) magukban foglalják a további felvilágosítás közös értékelésére 
szánt időszakot, az engedélyezési eljárásra szánt maximális idő nem változik jelentősen.

Módosítás 114
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a további felvilágosítás 
beérkezését követően az értékelő jelentés 
I. részének benyújtására 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 további 
három, illetve öt nappal hosszabbodik.

A további felvilágosítás beérkezését 
követően az érintett tagállamok a 
jelentéskészítés időpontja előtt legalább 
két nappal közlik bármely észrevételüket a 
jelentéskészítő tagállammal. A 
jelentéskészítő tagállam az értékelő 
jelentés véglegesítésekor figyelembe veszi 
ezeket az észrevételeket. Az érintett 
tagállamok és a jelentéskészítő tagállam 
általi közös értékelés elkészítésére és a 
további felvilágosítás feldolgozására 
kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén legalább 5 nap, 
kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálattól eltérő klinikai vizsgálatok 
esetén legalább 10 nap áll rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

A további felvilágosítás értékelési folyamatának tükröznie kell a kérelem közös értékelésének 
folyamatát. A jelentéskészítő tagállamnak szüksége van két napra, hogy fel tudja dolgozni az 
észrevételeket és véglegesíteni tudja a jelentést. Ez azt is biztosítja, hogy elegendő idő álljon a 
jelentéskészítő tagállam rendelkezésére ahhoz, hogy elkészítse a kezdeti értékelést (kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálat esetén legfeljebb 15 nap, míg ettől eltérő klinikai 
vizsgálatok esetén legfeljebb 20 nap), és hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a közös 
értékelés és a végleges értékelés elkészítésére is (kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálat esetén legalább 5 nap, míg ettől eltérő klinikai vizsgálatok esetén legalább 10 nap).

Módosítás 115
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A határidőknek elegendő időt kell biztosítaniuk az értékelési eljárás során szakértői 
vélemények beszerzésére, ha erre fejlett terápiás vizsgálati készítménnyel végzett vagy más új 
terápiát alkalmazó klinikai vizsgálat esetén szükség van. Ez a jelenlegi irányelv értelmében 
lehetséges.

Módosítás 116
Toine Manders

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az uniós 
portál alkalmazásáról és létéről kellő 
mértékben tájékoztatják a nyilvánosságot.

Or. en

Módosítás 117
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr



AM\925951HU.doc 53/98 PE504.308v01-00

HU

Indokolás

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

Módosítás 118
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

jelentések
(1) A ritka betegségek gyógyszereiről szóló 
141/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 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.
_____________
1HL L 18., 2000.1.22., 1. o.

Or. en
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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.

Módosítás 119
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 nagyobb 
védelmet biztosító nemzeti 
rendelkezéseknek való megfelelés.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 120
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha a jelentéskészítő 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.
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Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 121
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) 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 
meghatározott 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 
eljárása keretében. A fellebbezési lehetőség azt teszi lehetővé a megbízó számára, hogy utolsó 
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alkalommal megindokolja vagy kifejtse az érintett tagállamnak a II. rész alá tartozó klinikai 
vizsgálat szempontjait. Annak érdekében, hogy az értékelési eljárás ne szenvedjen túl nagy 
késedelmet, ezt a fellebbezési lehetőséget ellensúlyozza a hallgatólagos engedélyezés elve.

Módosítás 122
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 kérelmére az első albekezdés 
értelmében megállapított időszakon belül 
nem küld további felvilágosítást, az 
értékelés alatt álló klinikai vizsgálat 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.

Módosítás 123
Philippe Juvin

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 vitatja a 
jelentéskészítő tagállam következtetését, a 
klinikai vizsgálat nem végezhető el az 
érintett tagállamban.

Or. fr
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Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg (a 8. cikk (2) bekezdése) lehetővé teszi az érintett 
tagállamnak, hogy kétségbe vonja a jelentéskészítő tagállamnak a klinikai vizsgálatot 
engedélyező határozatát, de nem jelöli meg, hogy mi a következmény. A módosítás pontosan 
meghatározza, hogy ilyen az esetben az érintett tagállam elhatárolódhat („opt out”) a 
jelentéskészítő tagállam következtetésétől, és a klinikai vizsgálat nem végezhető el az érintett 
tagállamban.

Módosítás 124
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan jelentős különbségek az érintett 
tagállam és a jelentéskészítő tagállam 
standard klinikai gyakorlatában, amelyek 
következtében a vizsgálati alanyok a 
standard klinikai gyakorlathoz viszonyítva 
rosszabb minőségű kezelést kapnának;

a) olyan jelentős különbségek az érintett 
tagállam és a jelentéskészítő tagállam 
standard klinikai gyakorlatában, amelyek 
következtében a vizsgálati alanyok a 
standard klinikai gyakorlathoz viszonyítva 
rosszabb minőségű ellátást kapnának;

Or. en

Módosítás 125
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a klinikai vizsgálatok alanyainak 
védelmére vonatkozó, különösen a 
kiszolgáltatott népességcsoportok 
tekintetében az e rendelet rendelkezéseinél 
átfogóbb nemzeti rendelkezések 
megsértése;

Or. en
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Módosítás 126
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
8 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 
lefolytatására vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 127
Bernadette Vergnaud

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

Módosítás 128
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a klinikai vizsgálatok alanyainak 
védelmére vonatkozó, különösen 
kiszolgáltatott személyek tekintetében 
átfogóbb nemzeti jogszabályok 
megsértése;

Or. en
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Módosítás 129
Christel Schaldemose

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. Egyet nem értésének okait 
köteles az uniós portálon közzétenni.

Or. en

Módosítás 130
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
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Indokolás

E módosítás célja, hogy pontosítsa a rendelettervezet e rendelkezését.

Módosítás 131
Bernadette Vergnaud

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.

Or. en

Indokolás

Ez aránytalan teher a tagállamok számára, tekintettel a rendkívül rövid határidőre. Efféle 
indokolást a jelentéskészítő tagállam értékelésében kellene dokumentálni (vö. a 6. cikk (2) 
bekezdés 5. pontjára vonatkozó módosító javaslattal).

Módosítás 132
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, 

(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 klinikai 
vizsgálat helyszínéül szolgáló 
intézménytől, a részt vevő vizsgálóktól, 
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valamint minden egyéb indokolatlan 
befolyásolástól.

valamint minden egyéb indokolatlan 
befolyásolástól.

Or. fr

Módosítás 133
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 134
Emma McClarkin

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 egy, a Helsinki Nyilatkozatban és az 
ICH-GCP iránymutatásban említett 



PE504.308v01-00 62/98 AM\925951HU.doc

HU

független etikai bizottságot.

Or. en

Módosítás 135
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 136
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

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 kérelem visszavonásának 
okait közölni kell minden érintett 
tagállammal, és nyilvánosságra kell hozni 
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az e rendeletben említett portálon.

Or. en

Módosítás 137
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

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 visszavont kérelmeket 
nyilván kell tartani az uniós adatbázisban, 
és jelezni kell minden kérelem 
visszavonásának okát.

Or. en

Módosítás 138
Christel Schaldemose

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 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 kísérlet engedélyezése 
iránti új kérelemnek minősül. Az új 
kérelemnek azonban tartalmaznia kell a 
korábbi kérelmekre, a korábbi kérelmek 
visszavonására és elutasítására vonatkozó 
magyarázatokat.
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Or. en

Módosítás 139
Philippe Juvin

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 kísérlet 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 kísérlet 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 eszközölt 
módosításokat.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 140
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelem 
jelentéskészítő tagállama megegyezik az 
eredeti engedélyezési eljárás során 

(2) Amennyiben az eredeti engedélyezési 
eljárás során volt jelentéskészítő tagállam, 
ugyanaz a tagállam lép fel az 



AM\925951HU.doc 65/98 PE504.308v01-00

HU

jelentéskészítő tagállamként fellépő 
tagállammal.

(1) bekezdésben említett kérelem
jelentéskészítő tagállamaként.

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy az eredeti engedélyezési eljárás jelentéskészítő tagállama legyen a klinikai 
vizsgálat kiterjesztését célzó eljárás jelentéskészítő tagállama is. Jelentéskészítő tagállamot 
csak akkor kellene kijelölni, ha három vagy annál több tagállam nyújtja be a kérelmet. Egy 
klinikai vizsgálatot nem szabad csupán egy vagy két tagállam által engedélyezett vizsgálat 
alapján kiterjeszteni. Az uniós határozatnak mindig a tagállamok többségi döntésén kell 
alapulnia, ami azt jelentené, hogy meghozatalához legalább három tagállamra lenne szükség.

Módosítás 141
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

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 egy független 
etikai bizottság korábban már hozzájárult.

Or. en

Módosítás 142
Philippe Juvin

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 

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 
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tekintendő és a kismértékű beavatkozással
járó klinikai vizsgálat a lényeges módosítás 
után továbbra is kismértékű beavatkozással 
járó klinikai vizsgálatnak minősül.

tekintendő és a minimális kockázattal járó 
klinikai vizsgálat a lényeges módosítás 
után továbbra is kismértékű beavatkozással 
járó klinikai vizsgálatnak minősül.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 143
Christel Schaldemose

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 meg kell felelnie az 
ebben a rendeletben a vizsgálati alanyok 
biztonsága, joga és egészsége, illetve a 
klinikai vizsgálat során kapott adatok 
relevanciája, megbízhatósága és 
megalapozottsága tekintetében 
meghatározott rendelkezéseknek.

Or. en

Módosítás 144
Philippe Juvin

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 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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kockázatok és kellemetlenségek 
felvállalását,

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 145
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 tiszteletben tartják;

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 146
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

Or. fr
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Indokolás

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

Módosítás 147
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 
tájékoztatták 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 148
Philippe Juvin

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

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

Or. fr

Indokolás

A fokozott koherencia érdekében megfelelőbbnek tűnik e feltétel áthelyezése és a 28. cikk (1)
bekezdésének d) pontja utánra való beillesztése. A gyakorlatban ugyanis mielőtt az alany 
vagy a jogi képviselője belegyező nyilatkozatot tenne, megfelelő tájékoztatást kell kapnia a 
klinikai vizsgálat céljairól, kockázatairól és kellemetlenségeiről.

Módosítás 149
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A beleegyező nyilatkozatot írásban, 
dátummal és aláírással ellátva, és 
önkéntesen teszi a vizsgálati alany vagy 
jogi képviselője, miután megfelelően 
tájékoztatták a klinikai vizsgálat jellegéről, 
jelentőségéről, kihatásairól és 
kockázatairól. Mindezt megfelelően
dokumentálják. Lehetőség szerint a 
vizsgálati alanynak elegendő idő áll 
rendelkezésére ahhoz, hogy döntését 
átgondolja. 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
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Indokolás

A vizsgálati alanynak elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy döntsön. Ez nem vonatkozik a 
sürgősségi helyzetekre, ahol azonnali döntésre van szükség.

Módosítás 150
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 151
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 152
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A 30. cikk azokra a betegre vonatkozik, akik a kognitív funkcióikat károsító betegségek 
következtében nem képesek beleegyező nyilatkozatot adni. Ez a körülmény különbözik a 32. 
cikkben tárgyalt sürgősségi helyzetektől, amelyekről itt nem kell említést tenni. A „debilitáló” 
jelzőt napjainkban nagyon ritkán használják („gyengeséget előidéző” értelemben). Csak arról 
a klinikai állapotról kell említést tenni, „amelyben az érintett személy szenved”, és amely azt 
okozza, hogy nem tud beleegyező nyilatkozatot adni.

Módosítás 153
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

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

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 154
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

A rendelettervezet a tájékoztatás és a beleegyező nyilatkozat begyűjtésének módozatait nem 
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igazítja hozzá a kutatással járó plusz kockázathoz és teherhez. Lehetővé kellene tenni a 
tagállamok számára, hogy a kiskorúakon végzett, minimális kockázattal járó klinikai 
vizsgálatok esetében enyhíthessék a beleegyező nyilatkozat begyűjtésének szabályait abban az 
esetben, ha a beválasztási szakasz rövidsége miatt nem lehet megvárni a szülői felügyeleti 
joggal rendelkező másik személy megérkezését, feltéve továbbá, hogy az etikai vélemény 
kedvező.

Módosítás 155
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Tiszteletben kell tartani a kiskorúakon végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó különböző 
nemzeti jogszabályokat. A francia jogban például a kiskorúakon végzett klinikai vizsgálatok 
esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező mindkét személy beleegyező nyilatkozatára 
szükség van.

Módosítás 156
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A „kategória” kifejezés megfelelőbb.
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Módosítás 157
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 158
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 159
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 160
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

A képviselő távollétével kapcsolatos feltételt törölni kell ahhoz, hogy sürgős esetékben klinikai 
vizsgálatot lehessen végezni. Máskülönben egyes nemzeti jogszabályok szempontjából ez a 
rendelkezés visszalépést jelentene. A francia jogban például van olyan rendelkezés, amely 
lehetővé teszi, hogy azonnali beavatkozást igénylő, életveszélyes, sürgős esetekben (szívleállás 
esetén) a család előzetes beleegyezése nélkül megkezdjék a vizsgálatot, még akkor is, ha a 
család jelen van.
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Módosítás 161
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 162
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 163
Emma McClarkin
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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 csak az alapul 
szolgáló, orvosi kezelésre szoruló 
állapottal (életveszélyes betegséggel) 
arányos kockázatot jelent a vizsgálati 
alanyra nézve, és csak arányos terhet ró rá.

Or. en

Módosítás 164
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Philippe Juvin üdvözli azt a lehetőséget, amelyet a rendelettervezet kínál, hogy a klinikai 
vizsgálatok esetében sürgős esetben el kivételt lehessen tenni az előzetes belegyezés alól. 
Ugyanakkor túlságosan korlátozónak tartjuk azt, és egyes tagállamok számára visszalépést 
jelentene, ha az ilyen kutatások lehetőségét a minimális kockázattal járó kutatásokra 
korlátoznák. Egy ilyen rendelkezés a gyakorlatban számos kutatást kizárna az újraélesztés 
területén és az innovatív termékekkel kapcsolatban.

Módosítás 165
Philippe Juvin

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 166
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Emlékeztetni kell arra, hogy a gyakorlatban a vizsgáló egy őt képviselő orvost bízhat meg a 
kutatásban részt vevő személy vagy annak jogi képviselője tájékoztatásával és belegyező 
nyilatkozatának begyűjtésével. Ez például Franciaországban törvényileg engedélyezett.
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Módosítás 167
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 168
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Minden klinikai vizsgálatot 
megkezdése előtt nyilvántartásba vesznek 
az e rendeletben említett adatbázisban. A 
vizsgálatra vonatkozó információ többek 
között a vizsgálati alanyok toborzása 
megkezdésének és lezárásának időpontját 
is tartalmazza.

Or. en

Módosítás 169
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizsgálati alanyok toborzásának lezárása 
előtt tizenöt nappal elküldi az értesítést az 

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

az adott tagállamnak. A toborozás 
újraindítása esetén az (1) bekezdés 
alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 170
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A klinikai vizsgálat lezárása és előrehozott 
lezárása

A klinikai vizsgálat lezárása, előrehozott 
lezárása és az eredmények benyújtása

Or. en

Indokolás

A cím kiigazítása annak érdekében, hogy tükrözze a cikk tartalmát.

Módosítás 171
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A klinikai vizsgálat lezárása előtt tizenöt
nappal elküldi ezt az értesítést.

A klinikai vizsgálat lezárása előtt harminc
nappal elküldi ezt az értesítést.

Or. fr

Módosítás 172
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 173
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a klinikai vizsgálat célja az 
engedélyezés iránti kérelem benyújtásakor 
egy gyógyszer forgalombahozatali
engedélyének megszerzése, az eredmények 
(1) bekezdésben említett összefoglalását a 
forgalombahozatali engedély megszerzését 
követő 30 napon belül, vagy – adott 
esetben – a gyógyszer fejlesztésének 
megszüntetéséről szóló határozattól 
számított egy éven belül kell benyújtani. 

Or. en

Indokolás

Noha a klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalását nyilvánosságra kell hozni, a 
megbízó versenyképességét nem érintheti e nyilvánosságra hozatal. Ezért javasoljuk, hogy 
kizárólag a kereskedelmi célú vizsgálatok esetében az eredményeket a forgalombahozatali
engedély megszerzése után 30 nappal hozzák nyilvánosságra. Ha egy gyógyszer fejlesztését 
leállítják, az eredményt a fejlesztési folyamat leállítására vonatkozó döntést követő egy éven 
belül hozzák nyilvánosságra.

Módosítás 174
Christel Schaldemose
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Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 175
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) E rendelet alkalmazásában, amennyiben 
egy felfüggesztett vagy ideiglenesen 
leállított klinikai vizsgálatot nem indítanak 
újra, az az időpont minősül a klinikai 
vizsgálat lezárási időpontjának, amikor a 
megbízó úgy határoz, hogy nem indítja újra 
a klinikai vizsgálatot. A klinikai vizsgálat 
előrehozott lezárása esetén az előrehozott 
lezárás időpontja minősül a klinikai 
vizsgálat lezárási időpontjának. Az 
ideiglenes leállítás után 12 hónappal a 
klinikai vizsgálat adatait akkor is 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára, ha azok nem teljesek.

Or. en

Módosítás 176
Cristian Silviu Buşoi
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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.

Ha egy klinikai vizsgálatot leállítanak, a 
megbízó az uniós portálon keresztül, a 
klinikai vizsgálat leállítására vonatkozó 
döntést követő 15 napon belül értesíti az 
érintett tagállamokat a leállítás okairól.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy átláthatóságot biztosítson a klinikai vizsgálat leállítása okainak 
vonatkozásában.

Módosítás 177
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy 
a 85. cikkel összhangban a jelen rendelet 
IIIa. mellékletének módosítását és 
kiegészítését célzó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
mellékletnek a tudományos vagy globális 
szabályozásban bekövetkezett 
változásokhoz való igazítása érdekében.
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Or. en

Indokolás

Az eredmények összefoglalása tartalmának a tudományos vagy globális szabályozási 
fejleményekhez való igazítása érdekében szükség van rugalmasságra.

Módosítás 178
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 726/2004/EK rendelettel létrehozott 
Európai Gyógyszerügynökség (a 
továbbiakban: Ügynökség) a 38. és 39. 
cikkben foglalt jelentések befogadásának 
céljából elektronikus adatbázist állít fel és 
tart fenn. Ez az elektronikus adatbázis a 
726/2004/EK rendelet 24. cikkének (1) 
bekezdésében említett adatbázis egyik 
modulja.

Or. en

Indokolás

Az EUdraVigilence adatbázis jogalapjának helyesbítése. Ez a módosítás a véleménytervezet 
17. módosítása helyébe lép.

Módosítás 179
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kapcsolatban feltételezett, nem várt súlyos 
mellékhatásra vonatkozó információt, 
amennyiben a feltételezett, nem várt súlyos 
mellékhatás olyan klinikai vizsgálat során 
jelentkezett, amelyet a megbízó végzett,
vagy olyan más megbízó végzett, aki 
ugyanazon anyavállalat részét képezi, 
vagy akivel a megbízó hivatalos 
megállapodás keretében közösen fejleszti 
a gyógyszert.

Or. en

Módosítás 180
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben a megbízó nem fér 
hozzá bizonyos információhoz, és ezért 
nem tud teljes jelentést benyújtani, ezt 
közli jelentésben.
Az egynél több vizsgálati készítmény 
alkalmazására vonatkozó klinikai 
vizsgálatok esetében a megbízó megteheti, 
hogy egyetlen biztonsági jelentést nyújt be 
a vizsgálatban használt összes vizsgálati 
készítmény vonatkozásában. A 
megbízónak ezt a döntését a jelentésben 
indokolnia kell.

Or. en

Módosítás 181
Emma McClarkin

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

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

(2) Egy adott megbízó (1) bekezdésben 
említett kötelezettsége a klinikai vizsgálat e 
rendelet szerinti, az említett megbízó 
számára történő első engedélyezésével 
kezdődik. Ez az időszak a megbízó által a 
vizsgálati készítménnyel folytatott utolsó 
klinikai vizsgálat lezárásával ér véget. Ha 
egy megbízó aktuálisan nem folytat 
klinikai vizsgálatot a vizsgálati 
készítménnyel kapcsolatban, akkor rá az 
éves jelentéstételi kötelezettség nem 
vonatkozik.

Or. en

Módosítás 182
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A kiegészítő gyógyszerek vagy 
készítmények tekintetében a 
biztonságossági jelentés a 
2010/84/EU irányelvvel összhangban 
készül.

Or. fr

Indokolás

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

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A rendelettervezetnek inkább a kutatással járó plusz kockázaton alapuló megközelítésen kell 
alapulnia, a monitoringot pedig a klinikai vizsgálatban részt vevő vizsgálati alany által viselt 
kockázathoz kell igazítani.

Módosítás 184
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A rendelettervezetnek inkább a kutatással járó plusz kockázaton alapuló megközelítésen kell 
alapulnia, a vizsgálati készítmények nyomon követésére, tárolására, megsemmisítésére és 
visszajuttatására vonatkozó rendelkezéseket pedig a klinikai vizsgálatban részt vevő vizsgálati 
alany által viselt kockázathoz kell igazítani.
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Módosítás 185
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 186
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az kockázat-haszon viszonyra vonatkozó információt az etikai bizottságokkal is közölni kell. 
Az „illetékes szervek” fogalma a nemzeti hatóságokat és az etikai bizottságokat is magában
foglalja.
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Módosítás 187
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 188
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az érintett tagállam határozza meg, hogy 
milyen nyelven szerepelnek a címkén az 
információk. A gyógyszer címkéjén 
szereplő információkat több nyelven is fel 
lehet tüntetni.

Az érintett tagállam határozza meg, hogy 
milyen nyelven szerepelnek a címkén az 
információk, de az adott nyelvnek az Unió 
egyik hivatalos nyelvének kell lennie. A 
gyógyszer címkéjén szereplő információkat 
több nyelven is fel lehet tüntetni.

Or. en

Indokolás

A 25. módosítás megfogalmazásának tisztázása. A felesleges terhek elkerülése érdekében a 
címkén lévő információnak csak hivatalos uniós nyelven kellene szerepelnie. Ez nem 
akadályozhatja meg az érintett tagállamokat abban, hogy olyan nyelvet használjanak, amely 
nem hivatalos nyelv az adott tagállamban, viszont a klinikai vizsgálat helyszínének 
elhelyezkedése szempontjából releváns. Ez utóbbit azon tagállamoknak is figyelembe kellene 
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venniük, amelyekben az EU több hivatalos nyelvét is használják.

Módosítás 189
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem kismértékű beavatkozással járó
klinikai vizsgálatok esetén a megbízó 
gondoskodik arról, hogy a bekövetkezett 
kárért a vizsgálati alanyok a megbízó és a 
vizsgáló felelősségre vonhatóságára 
vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti 
kompenzációban részesüljenek. A 
kártérítés a megbízó és a vizsgáló anyagi 
lehetőségeitől függetlenül biztosított.

Klinikai vizsgálatok esetén a megbízó 
gondoskodik arról, hogy a bekövetkezett 
kárért a vizsgálati alanyok a megbízó és a 
vizsgáló felelősségre vonhatóságára 
vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti 
kompenzációban részesüljenek. A 
kártérítés a megbízó és a vizsgáló anyagi 
lehetőségeitől függetlenül biztosított.

Or. en

Módosítás 190
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Nem kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatok esetén a megbízó 
gondoskodik arról, hogy a bekövetkezett 
kárért a vizsgálati alanyok a megbízó és a 
vizsgáló felelősségre vonhatóságára 
vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti 
kompenzációban részesüljenek. A 
kártérítés a megbízó és a vizsgáló anyagi 
lehetőségeitől függetlenül biztosított.

Nem kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálatok esetén a megbízó 
gondoskodik arról, hogy a bekövetkezett 
kárért a vizsgálati alanyok a megbízó és a 
vizsgáló felelősségre vonhatóságára 
vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti –
többek között biztosítás révén történő –
kompenzációban részesüljenek. A 
kártérítés a megbízó és a vizsgáló anyagi 
lehetőségeitől függetlenül biztosított.

Ha a kártérítést biztosítás révén nyújtják, 
a megbízó egyetlen biztosítási kötvénnyel 
is fedezheti egy vagy több, ugyanazon 
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tagállamban zajló klinikai vizsgálatát.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a nemzeti kártalanítási rendszer mellett a kereskedelmi biztosítás is 
további opció marad. Továbbá, ha lehetővé tesszük a megbízók számára, hogy egynél több,
ugyanabban a tagállamban zajló klinikai vizsgálatot is egyetlen biztosítással fedezzen, az 
csökkenteni fogja a biztosítási költségeket.

Módosítás 191
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok nemzeti kártalanítási 
mechanizmust alakítanak ki a 72. cikkben 
említett károk kompenzálására.

(1) Azon klinikai vizsgálatok esetében, 
amelyek célja az engedélyezés iránti 
kérelem benyújtásakor objektív okokból 
nem egy gyógyszer forgalombahozatali
engedélyének megszerzése volt, a 
tagállamok nemzeti kártalanítási 
mechanizmust alakítanak ki a 72. cikkben 
említett károk kompenzálására.

A nemzeti kártalanítási rendszer 
díjtalanul vagy névleges díj ellenében 
használható.

Or. en

Indokolás

Bizonytalanság övezi, hogy miként működne egy ilyen rendszer, és hogyan történne a 
finanszírozása. A nemzeti kártalanítási rendszerhez való hozzáférést mindenesetre a nem 
kereskedelmi célú klinikai vizsgálatokra kellene korlátozni. Valódi hozzáadott érték 
létrehozása érdekében e rendszert díjtalanul vagy mérsékelt költséggel (névleges díj 
ellenében) lehetne használni. A kereskedelmi biztosítási rendszert nem kellene 
versenyhelyzetbe hozni a non-profit alapon működő állami rendszerrel, mivel ez esetleg a 
piacról való kivonulásra késztetné a biztosítókat.
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Módosítás 192
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti kártalanítási mechanizmus 
igénybe vétele térítésmentes abban az 
esetben, ha objektív indokokból a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelem 
benyújtásakor nem egy gyógyszer 
forgalombahoztali engedélyének 
megszerzése volt a vizsgálat célja.

törölve

A többi klinikai vizsgálat esetén térítési 
díjhoz köthető a nemzeti kártalanítási 
mechanizmus igénybevételét. A 
tagállamok nonprofit alapon állapítják 
meg a térítési díjat, figyelembe véve a 
klinikai vizsgálat kockázatait, a lehetséges 
kárt és annak előfordulási valószínűségét.

Or. en

Indokolás

A nemzeti kártalanítási rendszerhez való hozzáférést a nem kereskedelmi célú klinikai 
vizsgálatok megbízóira kell korlátozni. A szöveg fennmaradó része az (1) bekezdésbe került át.

Módosítás 193
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós portálon keresztül értesítik az 
érintett tagállamokat az (1) bekezdésben 
említett intézkedésekről.

(2) Az uniós portálon keresztül értesítik az 
érintett tagállamokat az (1) bekezdésben 
említett intézkedésekről, amelyeket 
ugyanott nyilvánosságra is hoznak.

Or. en
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Módosítás 194
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok megfelelően felügyelik a 
jelen rendeletnek való megfelelést;

törölve

Or. en

Indokolás

A 76. cikk (1) bekezdése a) pontjának törlése, amely felhatalmazná a Bizottságot, hogy 
felügyelje a tagállamok e rendeletnek való megfelelését. Az egészségügyi jogszabályokban 
sehol máshol nincs ilyen jogköre a Bizottságnak. A Bizottság nem teszi egyértelművé, miért 
vezeti be a tagállamok megfelelését biztosító meglévő eszközökön túl ezt a hatáskört is.

Módosítás 195
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– bizalmas üzleti információ védelme; – bizalmas üzleti információ védelme, 
különösen a termék engedélyezési 
státuszának figyelembevételével;

Or. en

Indokolás

A kereskedelmi szempontból bizalmas információ státusza a gyógyszer engedélyezési 
státuszától függ, ekként pedig figyelembe kell venni az alkalmazandó uniós jogszabályoknak 
megfelelő nyilvánosságra hozatali követelmények meghatározásakor.

Módosítás 196
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
90 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

90a. cikk
A rendelet felülvizsgálata

E rendelet hatálybalépését követően a 
Bizottság köteles ötévente jelentést 
készíteni az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az e rendelet gyakorlati 
végrehajtásának helyzetéről. A 
jelentésben a Bizottságnak értékelnie kell 
a rendelet alkalmazásának a tudományos 
és technológiai fejlődésre gyakorolt 
hatását, valamint az uniós klinikai kutatás 
versenyképességének fenntartása 
érdekében meghozandó intézkedéseket.

Or. fr

Indokolás

Elő kell írni a Bizottság számára, hogy rendszeresen és részletesen vizsgálja, hogy a rendelet 
milyen hatást gyakorol az európai klinikai kutatásra. A cél bizonyosságot szerezni arról, hogy 
a rendelet lehetővé teszi-e a tudomány és a technológia fejlődésének fenntartását a gyorsan 
változó környezetben (a „smart law” európai megközelítése).

Módosítás 197
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ez a rendelet [a pontos dátum 
beillesztendő – e rendelet közzétételét 
követően két évvel]- tól/től alkalmazandó.

Ez a rendelet akkortól alkalmazandó, 
amikor az Emberi Felhasználásra Szánt 
Gyógyszerek Állandó Bizottsága 
kedvezően véleményezte az uniós portál 
teljes funkcionalitását.

Or. en

Indokolás

Az uniós portál az új jogszabály alapvető eleme. Teljesen működőképes portál hiányában a 
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jogszabály nem alkalmazható. Ezért a rendelet csak akkortól kezdve lehet alkalmazandó, 
amikor a portál teljes mértékben használható, és ennek tényét a tagállamok is elfogadták.

Módosítás 198
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Kérelem újbóli benyújtásakor a 
kísérőlevélben ki kell emelni az előző 
benyújtáshoz képest megjelenő 
változtatásokat.

(9) Kérelem újbóli benyújtásakor a 
kísérőlevélben ki kell emelni az eredeti 
engedély iránti kérelem elutasításának 
okait és a vizsgálati terv eredeti 
változatához képest megjelenő 
változtatásokat.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 199
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 13 pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a várható előnyök és kockázatok 
értékelését, amely lehetővé teszi a 
6. cikknek megfelelő értékelést;

a várható előnyök és kockázatok –
beleértve az egyedi alpopulációkra 
vonatkozókat is – értékelését, amely 
lehetővé teszi a 6. cikknek megfelelő 
értékelést;

Or. en
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Indokolás

A véleménytervezet 27. módosítása helyébe lépő módosítás. Az „alpopulációk” kifejezés 
megfelelőbb, mint a „betegcsoportok”, mivel szélesebb kört fed le.

Módosítás 200
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 16 rész – 61 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Ismertetni kell a megbízó és a 
vizsgálóhely közötti bármely megállapodás 
részleteit.

törölve

Or. fr

Indokolás

A megbízó és a kórházközpont közötti szerződések előkészítésének és aláírásának határidői 
nagyon hosszúak. E szerződéseknek az eredeti kérelem ügyiratai közötti bemutatását 
felesleges kötelezővé tenni. Azok nem szolgálnak tudományos adatokkal a vizsgálati tervről 
vagy a vizsgálati alanyok védelméről. Annak elkerülése érdekében, hogy valamely tagállamot 
szerződéssel összefüggő szempontok miatt zárjanak ki valamely klinikai vizsgálatból, ezt a 
rendelkezést törölni kell, és engedélyezni kell, hogy a szerződéseket utólagos is be lehessen 
nyújtani.

Módosítás 201
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 16 rész – 61 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

61. Ismertetni kell a megbízó és a 
vizsgálóhely közötti bármely megállapodás 
részleteit.

61. Ismertetni kell és nyilvánosságra kell 
hozni a megbízó és a vizsgálóhely közötti 
bármely megállapodás részleteit.

Or. en
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Módosítás 202
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
III a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIIa. melléklet
A klinikai vizsgálatok eredményei 
összefoglalásának tartalma
A klinikai vizsgálatok eredményeinek a 
34. cikk (3) bekezdésben említett 
összefoglalásában a következőkre 
vonatkozó információknak kell 
szerepelniük:
1. Vizsgálati információ:
a) A vizsgálat meghatározása
b) Azonosítók
c) A megbízó adatai
d) A gyermekgyógyászati szabályozás 
részletei
e) Az eredmények elemzésének szakasza
f) A vizsgálat általános adatai
g) A vizsgálati alanyok populációja, a 
vizsgálatban részt vevő alanyok tényleges 
számával együtt
2. A vizsgálati alanyok beosztása:
a) Toborzás
b) A vizsgálat előtti szakasz
c) A vizsgálat utáni szakaszok
3. Kiindulási jellemzők:
a) Kiindulási jellemzők (kötelező) Életkor
b) Kiindulási jellemzők (kötelező) Nem
c) Kiindulási jellemzők (választható) 
Kutatásspecifikus jellemzők
4. Végpontok:
a) A végpontok meghatározásai
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b) Végpont #1*
Statisztikai elemzések
c) Végpont #2,
Statisztikai elemzések
*Annyi végponttal kapcsolatban kell 
információt közölni, ahány végpontot a 
vizsgálati tervben meghatároztak.
5. Nemkívánatos események:
a) A nemkívánatos eseményekkel 
kapcsolatos tájékoztatás
b) A nemkívánatos események jelentésével 
foglalkozó csoport
c) Súlyos nemkívánatos események
d) Nem súlyos nemkívánatos esemény
6. További információk:
a) Globális lényeges módosítás
b) Globális megszakítások és 
újraindítások
c) Korlátozások és fenntartások

Or. en

Indokolás

Annak tisztázása, milyen információknak kell szerepelniük a klinikai vizsgálatok 
eredményeinek összefoglalásában. Ez az információ lesz az, amelyet átláthatósági okokból a 
nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tesznek. Ez a javasolt melléklet a klinikai 
vizsgálatokra vonatkozó, azok eredményeivel kapcsolatos információk adatterületeiről szóló, 
2013. január 22-i bizottsági technikai iránymutatáson alapul. A rugalmasság biztosítása 
érdekében lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy ezt a mellékletet felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokkal módosíthassa.


