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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat céljai

A Bizottság javaslata az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálataira 
vonatkozó szabályok felülvizsgálatára irányul. A klinikai vizsgálatokról szóló jelenlegi 
irányelv (2001/20/EK) fontos javításokat hozott az Unióban végzett klinikai vizsgálatok 
biztonsága és megbízhatósága tekintetében. Eltérő alkalmazása és nemzeti jogba való 
átültetése, aránytalan szabályozási előírásai és az ezekből származó adminisztratív terhek a 
klinikai vizsgálatok számának csökkenéséhez vezettek az Unióban. 

A Bizottság felülvizsgálatra irányuló javaslatának célja az engedélyezési és jelentéstételi 
eljárások egyszerűsítése, figyelembe véve a vizsgálatok kockázati profilját, valamint az 
átláthatóság javítása a betegek biztonságának és az adatok megalapozottságának legmagasabb 
szintű megőrzése mellett. Az új jogszabály jogi formája rendelet. Ez biztosítja majd a 
szabályok egységes alkalmazását az egész EU területén. 

Általános észrevételek 

A vélemény előadója üdvözli a Bizottság javaslatát, és támogatja az engedélyezés iránti 
kérelmek benyújtására szolgáló – a Bizottság által kezelt – egységes portál gondolatát, 
valamint a klinikai vizsgálatokkal összefüggő értékelési jelentésekre és engedélyezési 
döntésekre vonatkozó szoros és testreszabott határidők meghatározását. A tagállamokon 
belüli és a tagállamok közötti szorosabb együttműködés és koordináció, valamint a további 
tagállamok bevonására szolgáló hatékony eljárás javítja a több országban folytatott klinikai 
vizsgálatok lebonyolítását, és támogatja az innovatív klinikai kutatást az Unióban. A 
vélemény előadója támogatja a Bizottság azon véleményét, hogy a kérelmet hitelesítő és 
értékelő személyeknek függetleneknek kell lenniük a megbízóktól és a vizsgálóktól, e 
személyek esetében nem állhat fenn összeférhetetlenség, és tevékenységüket minden 
indokolatlan befolyástól mentesen kell végezniük. A betegek védelmével és a tájékoztatáson 
alapuló beleegyező nyilatkozattal kapcsolatos rendelkezések méltányosak és megfelelők.

Az uniós portál

Egyértelművé kell tenni, hogy a kérelmek benyújtására vonatkozó egységes eljárás 
alkalmazandó a több országban és az egy tagállamban folytatott klinikai vizsgálatokra 
egyaránt, és hogy a klinikai vizsgálat azonnal megindulhat, amint a tagállamok értesítést 
adnak ki határozatukról.
Főszabályként kívánatos lenne, ha a megbízó az eljárás kezdetétől meghatározná azt a 
tagállamot, ahol a klinikai vizsgálatra sor kerül, noha lehetővé kellene tenni új tagállamok 
utólagos bevonását is. Ezért az eljárások egyszerűségének és hatékonyságának megőrzése 
érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az engedélyezett klinikai vizsgálatok újabb 
tagállamra való kiterjesztését csak az összes érintett tagállam eredeti engedélyező határozatát 
követően lehet lehetővé tenni. Emellett az értékelő jelentés I. részét érintő jelentős 
módosításra vonatkozó kérelem értékelése során a megbízó csak ezen eljárás befejezését 
követően kérheti új tagállam bevonását a szóban forgó klinikai vizsgálatba. 
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Etikai felülvizsgálat

A Bizottság javaslatában az etikai bizottságok szerepe nem tűnt túlságosan egyértelműnek. A 
vélemény előadója benyújtott néhány módosítást annak tisztázása érdekében, hogy a klinikai 
vizsgálat engedélyezésére vonatkozó határozatuk meghozatala előtt a tagállamoknak 
értékelniük kell a kérelmeknek az I. részhez (például a várt egészségügyi előnyök és a 
vizsgálati alanyt érintő kockázatok) és a II. részhez (például a tájékoztatáson alapuló 
beleegyezés) tartozó valamennyi etikai szempontot.

Adminisztratív terhek

A Bizottság javaslata érdemi rendelkezéseket tartalmaz a bürokrácia csökkentése érdekében. 
További eredmények érhetők el, ha a vizsgáló részére összeállított ismertető frissítését csak 
szükséges esetekben írják elő, például, ha új biztonsági információ áll rendelkezésre.

Betegcsoportok

A klinikai vizsgálat elrendezése során adott esetben figyelembe kell venni azon 
betegcsoportok sokféleségét, amelyeket a vizsgálati készítménnyel kezelni kívánnak. Ennek 
megfelelően azonosítani kell a nemekre vagy korcsoportokra jellemző sajátos biztonsági 
szempontokat, és bele kell foglalni a biztonságossági jelentésbe.
Fontos, hogy az értékelés figyelembe vegye legalább egy beteg véleményét, és hogy e beteg 
lehetőség szerint egy olyan betegszervezet képviselője legyen, amely azon betegségben 
szenvedőket tömöríti, amelynek kezelésére a vizsgálati készítményt szánják.

Átláthatóság

A klinikai vizsgálatokra vonatkozó adatoknak és információknak az uniós adatbázison 
keresztül világos és megalapozott titoktartási szabályok szerint hozzáférhetőknek kell lenniük. 
Megoldásokat kell találni a klinikai vizsgálatok eredményeivel kapcsolatos átláthatóság 
fokozására is. Lehetővé kell tenni az uniós adatbázisban való navigálást az Unió valamennyi 
nyelvén, a vizsgálati terv és a kapcsolódó egyéb információk lefordítása ugyanakkor a 
relevancia, a költségek és a megvalósíthatóság tekintetében aránytalan lenne.

Kártérítés

A biztosítási rendszerek helyett a nemzeti kártalanítási mechanizmusok konkrét alkalmazása 
további pontosítást igényel a tagállamok közötti kártérítési egyenlőtlenségek elkerülése
érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2001/20/EK irányelv célja az volt, 
hogy egyszerűsítse és összehangolja az 
Európai Unióban a klinikai vizsgálatokra 
irányadó közigazgatási rendelkezéseket. A 
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 
csak részben sikerült elérni a harmonizált 
megközelítést a klinikai vizsgálatok 
szabályozásával kapcsolatban. Ez számos 
tagállamban különösen megnehezíti a 
klinikai vizsgálatok elvégzését. A 
tudományos fejlődés ugyanakkor arra 
enged következtetni, hogy a jövőben 
végzendő klinikai vizsgálatok egyre 
specifikusabb népességcsoportokra, így 
például genomikus információ alapján 
beazonosított alcsoportokra fognak 
irányulni. Ahhoz, hogy az ilyen 
vizsgálatokhoz megfelelő számú beteget 
lehessen találni, több, esetleg valamennyi 
tagállam bevonására is szükség lehet. A 
klinikai vizsgálatok engedélyezésére 
irányuló új eljárások célja, hogy a lehető 
legtöbb tagállam bevonására 
ösztönözzenek. Ezért a benyújtási eljárások 
egyszerűsítése érdekében el kell kerülni, 
hogy többször is benyújtásra kerüljenek 
nagyrészt ugyanazon információk, és 
ehelyett egyetlen, az engedélyezéshez 
szükséges dokumentáció benyújtását kell 
előírni egy valamennyi uniós tagállam 
rendelkezésére álló, a benyújtásra szolgáló 
egységes portálon keresztül.

(4) A 2001/20/EK irányelv célja az volt, 
hogy egyszerűsítse és összehangolja az 
Európai Unióban a klinikai vizsgálatokra 
irányadó közigazgatási rendelkezéseket. A 
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 
csak részben sikerült elérni a harmonizált 
megközelítést a klinikai vizsgálatok 
szabályozásával kapcsolatban. Ez számos 
tagállamban különösen megnehezíti a 
klinikai vizsgálatok elvégzését. A 
tudományos fejlődés ugyanakkor arra 
enged következtetni, hogy a jövőben 
végzendő klinikai vizsgálatok egyre 
specifikusabb népességcsoportokra, így 
például genomikus információ alapján 
beazonosított alcsoportokra fognak 
irányulni. Ahhoz, hogy az ilyen 
vizsgálatokhoz megfelelő számú beteget 
lehessen találni, több, esetleg valamennyi 
tagállam bevonására is szükség lehet. A 
klinikai vizsgálatok engedélyezésére 
irányuló új eljárások célja, hogy a lehető 
legtöbb tagállam bevonására 
ösztönözzenek. Ezért a benyújtási eljárások 
egyszerűsítése érdekében el kell kerülni, 
hogy többször is benyújtásra kerüljenek 
nagyrészt ugyanazon információk, és 
ehelyett egyetlen, az engedélyezéshez 
szükséges dokumentáció benyújtását kell 
előírni egy valamennyi uniós tagállam 
rendelkezésére álló, a benyújtásra szolgáló 
egységes portálon keresztül. Az egy 
tagállamban lefolytatott klinikai 
vizsgálatra vonatkozó, engedélyezéshez 
szükséges dokumentációt is ezen a 
benyújtásra szolgáló egységes portálon 
keresztül kell benyújtani.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Az érintett tagállamoknak együtt kell 
működniük a klinikai vizsgálat iránti 
engedélyezés értékelésében. 

Or. en

Indokolás

A szöveg átfedi a (12) preambulumbekezdést, amely világosan kifejti, hogy mi nem tartozik a 
tagállamok közötti együttműködés keretében végzett értékelés hatálya alá.

Módosítás 3
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 
népességcsoportokat és a sajátos 
betegcsoportok, különösen a nemi és 
korkülönbségek esetében a hatásosság 
és/vagy a biztonságosság tekintetében 
mutatkozó lehetséges különbségeket, hogy 
a klinikai vizsgálatot a gyógyszerek 
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forgalomba hozatalának értékeléséért és 
engedélyezéséért felelős szabályozó 
hatóságok ajánlották-e vagy írták-e elő.

Or. en

Indokolás

Egyes terápiás lehetőségek a férfiak és a nők esetében nem egyformán hatásosak és 
biztonságosak. A kutatások azt mutatják, hogy a nők alulreprezentáltak a szív- és érrendszeri 
kutatásokban, és emiatt számos gyógyszer biztonságosságát és hatásosságát túlnyomórészt 
férfiakból álló populációkon értékelik. Ezért a klinikai vizsgálatok relevanciájának értékelése 
során kellő mértékben figyelembe kell venni a lehetséges eltéréseket.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A (6) preambulumbekezdés utolsó bekezdésének egységesség miatti törlésével összhangban 
kiigazított szöveg.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A tagállamoknak a klinikai 
vizsgálatra vonatkozó határozatuk közlése 
előtt értékelniük kell a klinikai vizsgálat 
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engedélyezésére irányuló kérelem 
valamennyi etikai szempontját.

Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

12. „lényeges módosítás”: bármely, a 
klinikai vizsgálat bármely szempontját 
érintő módosítás, amely valószínűsíthetően 
jelentős hatást gyakorol a vizsgálati 
alanyok biztonságára vagy jogaira, vagy a 
klinikai vizsgálat során nyert adatok 
megbízhatóságára és megalapozottságára;

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálat lényeges módosításának időpontja nem lényeges a 
fogalommeghatározások szakaszában. A vonatkozó rendelkezések a 8., 14., 19., 20. és 23. 
cikkben szerepelnek.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Egyes terápiás lehetőségek a férfiak és a nők esetében nem egyformán hatásosak és 
biztonságosak. A klinikai vizsgálat elrendezésének adott esetben figyelembe kell vennie a 
vizsgálati készítménnyel kezelni kívánt betegcsoportok sokféleségét, nevezetesen a nemre vagy 
a korcsoportokra jellemző sajátosságokat. Ezt a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárása 
során kell értékelni.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A 8. cikk (5) bekezdéséből a koherencia miatt törölt szöveg beillesztése. Az értékelés 
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időpontjára való utalás a 8. cikkben zavaróan hat, ezért jobban illeszkedne ebbe a cikkbe.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A további felvilágosítás iránti kérelmet és a 
további felvilágosítást az uniós portálon 
keresztül nyújtják be.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk

Az etikai szempontok értékelése

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
6. és 7. cikkel összhangban összeállított 
értékelő jelentés minden lényeges etikai 
szempontot értékeljen.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a klinikai vizsgálat engedélyezése céljából szükséges értékelés 
etikai szempontokat is tartalmaz. A 6. és 7. cikkben szereplő határidők etikai felülvizsgálatot 
is tartalmaznak, és a határozatról szóló értesítés 8. cikk szerinti közlését követően 
megindulhat a klinikai vizsgálat.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A szöveg az egyértelműség érdekében átkerült a 6. cikk (6) bekezdésébe.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 14
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. Lehetőség szerint e 
beteg egy olyan betegszervezet képviselője, 
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amely azon betegségterülettel foglalkozik, 
amelynek kezelésére a vizsgálati 
készítményt szánják.

Or. en

Indokolás

Helyénvaló egy érintett beteg véleményét figyelembe venni. Ideális esetben e betegnek egy 
olyan betegszervezet képviselőjének kell lennie, amely azon betegségben szenvedőket tömöríti, 
amelynek kezelésére a vizsgálati készítményt szánják.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk

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) az e rendelet
38. és 39. cikkében foglalt jelentések 
befogadásának céljából elektronikus 
adatbázist állít fel és tart fenn. Ez az 
elektronikus adatbázis a 726/2004/EK 
rendelet 25. cikkében említett adatbázis 
egyik modulja.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy az említett adatbázis az EudraVigilence, nem pedig egy 
új adatbázis. E rendeletnek építenie kell a meglévő eszközökre.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1)A megbízó a 36. cikkben említett 
elektronikus adatbázison keresztül a III. 
melléklet 2.4 és 2.5 pontjában 
meghatározott határidőkön belül
elektronikus formában jelent minden, egy 
adott vizsgálati készítménnyel 
kapcsolatban feltételezett, nem várt súlyos 
mellékhatásra vonatkozó információt, 
amennyiben a feltételezett, nem várt súlyos 
mellékhatás a megbízó felelősségi körében
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klinikai vizsgálat során jelentkezett. végzett klinikai vizsgálat során 
jelentkezett.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, ki tesz jelentést a feltételezett, nem várt súlyos mellékhatásokról. 
Elviekben mindig a megbízó felel e súlyos mellékhatások jelentéséért. Ha a „hozzá 
kapcsolódó” kifejezést használjuk, fennáll a kockázata, hogy a jelentéstétel kötelezettsége 
átkerül a forgalombahozatali engedély jogosultjára, így a jelentéstételi kötelezettség 
megkettőződik.

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

feltételezett, nem várt súlyos mellékhatást.

Or. en

Indokolás

Nincs jelentősége annak, hogy a megbízó milyen okból nem tud közvetlenül jelentést tenni a 
feltételezett, nem várt súlyos mellékhatásról. Ezért annak garantálása érdekében, hogy a 
feltételezett, nem várt súlyos mellékhatások jelentésére mindig sor kerüljön, a kiváltó októl 
függetlenül indokolt lehetővé tenni a tagállamon keresztüli jelentéstételt. 

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A megbízó a placebótól eltérő, nem 
engedélyezett vizsgálati készítmények, 
valamint olyan engedélyezett vizsgálati 
készítmények esetén, amelyeket vizsgálati 
terv szerint nem a forgalombahozatali 
engedélyben foglalt feltételeknek 
megfelelően használnak, évente 
elektronikus úton jelentést nyújt be a 
megbízásából végzett egy vagy több 
klinikai vizsgálat során használt minden 
egyes vizsgálati készítmény 
biztonságosságáról. Adott esetben e 
jelentés egyértelműen azonosítja a 
nemekre vagy korcsoportokra jellemző 
esetleges biztonságossági szempontokat. 

Or. en

Indokolás

Ha a vizsgálati készítmény több klinikai vizsgálat tárgyát képezi, a többszöri jelentéstétel 
elkerülése és ezáltal az adminisztratív terhek csökkentése érdekében lehetővé kell tenni 
egyetlen jelentés benyújtását az adott vizsgálati készítmény biztonságosságáról. Emellett a 
biztonságossági jelentésnek tartalmaznia kell a biztonságosság szempontjából a nemek és 
korcsoportok között meglévő különbségekkel kapcsolatos adatokat is.
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Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A megbízó évente tájékoztatja a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
minden olyan engedélyezett vizsgálati 
készítménnyel kapcsolatban a nem várt 
súlyos mellékhatásokról – beleértve adott 
esetben a nemre vagy korcsoportokra 
jellemző egyedi mellékhatásokat is – , 
amelyet a vizsgálati terv szerint a 
forgalombahozatali engedélyben foglalt 
feltételeknek megfelelően használtak.

Or. en

Indokolás

Adott esetben a nemre vagy korcsoportokra jellemző biztonságossági szempontokat is 
azonosítani kell, és megfelelően jelenteni kell a forgalombahozatali engedély jogosultja felé. 

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A megbízó vagy adott esetben az 
illetékes hatóság biztonsági kérdésekkel 
foglalkozó időszakos értesítés útján 
tájékoztatja a vizsgálókat és az etikai 
bizottságokat az előny-kockázat profil 
bármilyen olyan fontos változásáról, 
amely befolyásolja a klinikai vizsgálatban 
részt vevő alanyok biztonságát.

Or. en

Indokolás

A vizsgálókat és az etikai bizottságokat tájékoztatni kell a vizsgálati készítmény előny-
kockázat profilját megváltoztató fontos biztonsági információkról is.
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Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

E rendelet nem vezethet be szükségtelen adminisztratív terheket. A vizsgáló részére 
összeállított ismertetőt akkor kell frissíteni, ha új biztonsági információ áll rendelkezésre, ami 
többet vehet igénybe egy évnél. 

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk

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.

A címkén szereplő információkat legalább 
az érintett tagállam egyik olyan hivatalos 
nyelvén fel kell tüntetni, amely az 
Uniónak is hivatalos nyelve. A gyógyszer 
címkéjén szereplő információkat több 
nyelven is fel lehet tüntetni.

Or. en

Indokolás

Az információkat az EU hivatalos nyelvein kell feltüntetni a címkén. Amennyiben az érintett 
tagállamnak több hivatalos nyelve is van, neki kell kijelölnie azt a nyelvet, amelyet a klinikai 
vizsgálat helye szerint megfelelőnek ítél. 

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az uniós adatbázis felhasználói 
felületének az Unió valamennyi hivatalos 
nyelvén elérhetőnek kell lennie. 

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni az uniós adatbázisban való navigálást az EU valamennyi hivatalos 
nyelvén. Ez nem teszi kötelezővé a klinikai vizsgálat vizsgálati tervét és az adatbázisban tárolt 
egyéb kapcsolódó adatok lefordítását, miután ez jelentős költségekkel járna.

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 pont – 3 francia bekezdés

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 betegcsoportokra 
vonatkozóakat is – értékelését, amely 
lehetővé teszi a 6. cikknek megfelelő 
értékelést;

Or. en

Indokolás

Egyes kezelések különböző betegcsoportokban (nemek, korcsoport stb. szerinti különbségek) 
eltérő eredményekre vezethetnek. Ezért a vizsgálati tervben említést kell tenni az egyedi 
betegcsoportok esetében várható előnyökről és kockázatokról is. 

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 pont – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ha a nemek egyikébe vagy egy adott 
korcsoportba tartozó betegeket kizárnak a 
tanulmányból, az erre vonatkozó 
magyarázatot és indokolást;
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Or. en

Indokolás

Egyes kezelések különböző betegcsoportokban (nemek, korcsoport stb. szerinti különbségek) 
eltérő eredményekre vezethetnek.

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 pont – 9 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a közzététel szabályozásának leírását; a közzététel szabályozásának leírását, 
egyértelműen feltüntetve minden olyan 
információt, amely az uniós adatbázistól 
eltérő más forrásból érhető el;

Or. en

Indokolás

Ha a megbízó az uniós adatbázison kívül máshol bővebb eredményeket vagy bármilyen 
további információt tesz közzé, az átláthatóság miatt ezt a közzétételi szabályok leírásában 
meg kell határozni. 

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – 1.1 szakasz – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a vizsgálati alany azonosító
száma/kezelésének száma, és ahol 
szükséges, a vizit száma;

e) vagy a vizsgálati alany azonosító száma, 
vagy kezelésének száma, és ahol 
szükséges, a vizit száma;

Or. en

Indokolás

A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi megfogalmazás nem eléggé 
egyértelmű, és egyes esetekben az azonosító számot és a kezelés számát is előírták. A 
gyakorlatban a helyhiány miatt nehéz mindkettőt feltüntetni, ezért egyértelművé kell tenni, 
hogy a kettő valamelyike elegendő.
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Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – 1.1 szakasz – 1 pont – g pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) használati utasítás (utalni lehet a 
vizsgálati alanynak vagy a készítmény 
beadását végző személynek szóló 
szórólapra vagy más magyarázó 
dokumentumra);

g) használati utasítás (utalni lehet a 
vizsgálati alanynak vagy a készítmény 
beadását végző személynek szóló 
szórólapra vagy más magyarázó 
dokumentumra, illetve a vizsgáló által 
adott egyéb útmutatásokra);

Or. en

Indokolás

A vizsgálók szóban is adhatnak útmutatást az alanynak. Ezért ezeket az útmutatásokat is meg 
kell említeni. Ezt egyszerűen a következő szöveg külső csomagoláson való feltüntetésével meg 
lehet tenni: „kérem, használja a vizsgálója által adott útmutatások szerint”.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1., 2. és 3. szakaszban felsorolt adatok 
elhagyhatók és más módon helyettesíthetők
(például centralizált elektronikus 
randomizációs rendszer használata, 
centralizált információs rendszer 
használata) feltéve, ha nem veszélyezteti a 
vizsgálati alanyok biztonságát, valamint az 
adatok megbízhatóságát és 
megalapozottságát. Ezt a vizsgálati tervben 
indokolni kell.

Az 1., 2. és 3. szakaszban felsorolt adatok 
elhagyhatók és más módon helyettesíthetők
(például centralizált elektronikus 
randomizációs rendszer használata, 
centralizált információs rendszer 
használata) feltéve, ha nem veszélyezteti a 
vizsgálati alanyok biztonságát, valamint az 
adatok megbízhatóságát és 
megalapozottságát. Ezt a vizsgálati tervben
vagy egy külön dokumentumban
indokolni kell.

Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni a klinikai vizsgálatok globális dimenzióját. Indokolt, hogy a megbízók 
ugyanazon vizsgálati készítménnyel kapcsolatos összes klinikai vizsgálathoz ugyanazt a 
vizsgálati tervet használhassák, függetlenül attól, hogy a vizsgálatra hol kerül sor. Ha az 
említett indokolásokat a vizsgálati tervbe kell belefoglalni, akkor ez utóbbit módosítani kell 
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azon klinikai vizsgálatok esetében, ahol ez a kivétel nem áll fenn, ami szükségtelen 
adminisztratív terhet jelentene. 


