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Módosítás 42
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A „jóllét” a Helsinki Nyilatkozattal összhangban az egész szövegre vonatkozik, ahol a 
vizsgálati alanyok biztonságát és jogait említik.

Módosítás 43
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Annak érdekében, hogy független 
ellenőrzés biztosítsa ezen elvek betartását, 
a klinikai vizsgálatra előzetes engedélyezés 
vonatkozik. A klinikai vizsgálat elvégzését 
az etikai bizottság előzetes 
jóváhagyásának feltételéhez kell kötni.

Or. en

Módosítás 44
Kent Johansson
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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 tagállamokat biztatni kell az együttműködésre, nem pedig visszatartani attól.

Módosítás 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az, hogy klinikai vizsgálatokat mind
közintézményekben, mind pedig
magánintézményekben folytatnak, 
szükségessé teszi, hogy azokat elismerjék, 
továbbá hogy a mindkét típusú 
intézményre alkalmazandó ellenőrzési, 
engedélyezési és értékelési intézkedéseket
fogadjanak el.

Or. es

Módosítás 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés



AM\928242HU.doc 5/71 PE506.087v01-00

HU

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, „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, ami 
azonban nem mehet a tudományos 
kiválóság rovására, és minden esetben 
biztosítja a betegek biztonságát.

Or. es

Módosítás 47
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Sürgős helyzetben és az olyan ritka és 
rendkívül ritka, életveszélyes betegségek 
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tekintetében, amelyek esetében a kezelési 
lehetőségek és szakértelem korlátozottak 
és földrajzilag szétszórtan helyezkednek el 
a világban, a tagállamoknak lehetőséget 
kell kapniuk arra, hogy a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet 
elsőbbséggel értékeljék és engedélyezzék.

Or. en

Módosítás 48
Kent Johansson

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. Jóllehet a 
tagállamok együttműködését ösztönözni
kell, annak az e kérdésekkel kapcsolatos 
vélemények és legjobb gyakorlatok 
cseréjére kell korlátozódnia.

Or. en

Indokolás

Minél több tagállam működik együtt önkéntes jelleggel, annál jobb. A tagállamok közötti 
együttműködés fontos ugyan, az etikai kérdéseket illetően ennek az együttműködésnek mégis 
korlátozottnak kell lennie, mivel e kérdések lényegükből fakadóan a nemzeti hagyományokhoz 
és hatáskörökhöz kötődnek.

Módosítás 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

(22a) Noha a klinikai vizsgálatok 
többségét a betegcsoportok nagy mintáin 
hajtják végre a terápiák értékelése 
céljából, e rendelet nem különböztetheti 
meg hátrányosan a ritka és rendkívül 
ritka betegségekben szenvedő betegeket, és 
a vizsgálatok értékelésekor magában kell 
foglalnia az alacsony prevalenciájú 
állapotok sajátosságait.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat nem tükrözi a ritka és rendkívül ritka betegségek sajátosságait. A 
jövőbeni rendeletnek figyelembe kell vennie a terápiás újításokat, és összhangban kell lennie 
azokkal a ritka és rendkívül ritka betegségekre vonatkozó politikákkal, amelyeket a 
2001/20/EK irányelv elfogadása óta dolgoztak ki.

Módosítás 50
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A vizsgálati alanynak mindig 
rendelkeznie kell azzal a lehetőséggel, 
hogy széles körű beleegyezést adjon a 
kezelő intézménynek adatai történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási 
célból történő felhasználásához, valamint 
azzal a lehetőséggel, hogy beleegyezését 
bármikor visszavonja.

Or. en

Indokolás

Az orvosok mindig is korábbi betegeik adataiból jutottak új ismeretekhez. Ma – nagyon 
helyesen – előírják, hogy a betegek hozzájárulása szükséges adataik kutatási célú 
felhasználásához. Amellett azonban, hogy a betegeknek joguk van ennek elutasításához, ahhoz 
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is jogot kell kapniuk, hogy amennyiben úgy kívánják, „széles körű” beleegyezést adjanak a 
kezelő intézményeknek, amely szerint az adatok bármilyen jövőbeni kutatáshoz 
felhasználhatók (hacsak vissza nem vonják az eredeti beleegyezést). A betegeknek ily módon 
jogukban áll, hogy adataikat kutatási célból „odaadományozzák”.

Módosítás 51
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Lehetségesnek kell lennie, hogy a 
vizsgálati alany széles körű beleegyezést 
adjon a kezelő intézménynek ahhoz, hogy 
az adatokat történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatási célból felhasználják, 
valamint lehetségesnek kell lennie, hogy 
ezt a beleegyezést bármikor visszavonja.

Or. en

Módosítás 52
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Annak érdekében, hogy a megbízó 
értékelhesse a biztonságra vonatkozó 
összes, potenciálisan releváns információt, 
a vizsgálónak jelentenie kell a megbízó 
számára minden súlyos nemkívánatos 
eseményt.

(26) Annak érdekében, hogy a megbízó 
értékelhesse a biztonságra vonatkozó 
összes, potenciálisan releváns információt, 
a vizsgálónak az elektronikus 
adatbázisban rögzítenie kell és nyilván 
kell tartania minden súlyos nemkívánatos 
eseményt.

Or. en
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Módosítás 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(52) Az adatbázisnak tartalmaznia kell a 
klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos összes 
releváns információt, és az európai kutatás 
támogatása és a népegészségügy területén 
fennálló tudás növelése érdekében 
lehetővé kell tennie objektív információk 
nyilvános elterjesztését. Nem áshatja alá 
az innovációt és az európai ágazatok 
versenyképességét. Az adatbázis nem 
tartalmazhat vizsgálati alanyokra 
vonatkozó személyes adatokat, és nem 
gátolhatja a kereskedelmi érdekeknek, 
többek között a szellemi tulajdonjogoknak 
az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében 
meghatározott védelmét. Az adatbázisban 
szereplő információknak nyilvánosaknak 
kell lenniük, kivéve, ha különleges okok 
indokolják, hogy valamely információt ne 
tegyenek közzé a magánszemélyek 
magánélethez fűződő jogának és a 
személyes adatok védelméhez fűződő, az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 
8. cikkében elismert jognak a védelmében 
vagy a kereskedelmi szempontból 
bizalmas információknak az 
1049/2001/EK rendelet 4. cikkében 
meghatározott védelmében.

Or. en

Indokolás

Az adatbázisnak lehetővé kell tennie az orvosi kutatás legújabb haladásával kapcsolatos 
megbízható információk nyilvános terjesztését, tiszteletben tartva ugyanakkor a 
gyógyszeriparnak a versenyképességgel kapcsolatos szükségszerűségeit, amely ipar maga 
finanszírozza az európai klinikai vizsgálatok hozzávetőlegesen 60%-át. A nyilvánosságra 
hozatal során védeni kell a személyes adatokat és a bizalmas kereskedelmi adatokat, annak 
érdekében, hogy elkerülhető legyen a klinikai vizsgálatban részt vevő betegek megbélyegzése 
és a tisztességtelen verseny ösztönzése, ami veszélyeztetné az európai orvosi kutatás 
versenyképességét.
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Módosítás 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Rendeletre irányuló javaslat
52 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52a) Annak érdekében, hogy ne érhesse 
sérelem a betegek érdekeit és/vagy a 
megbízók versenypozícióját, meg kell 
határozni és védeni kell a kereskedelmi 
szempontból bizalmas információkat.

Or. en

Indokolás

Az információk nyilvánosságra hozatala során védeni kell a személyes adatokat és a bizalmas 
kereskedelmi adatokat, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a klinikai vizsgálatban részt 
vevő betegek megbélyegzése és a tisztességtelen verseny ösztönzése, ami veszélyeztetné az 
európai orvosi kutatás versenyképességét.

Módosítás 55
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A „klinikai vizsgálat” és a „kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálat” ellentétesek 
egymással (vö.: a (2) bekezdés 2. és 3. pontja, illetve a (3) bekezdés 2. és 3. pontja). A 
„kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálat” ezért nem lehet a szövegben javasolt 
módon a „klinikai vizsgálat” alkategóriája. Inkább egymást kiegészítő fogalmakról van szó. A 
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jogi egyértelműség érdekében a különbségtételnek kifejezettnek kell lennie.

Módosítás 56
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vizsgálati készítményeket 
engedélyezték;

a) a vizsgálati készítményeket legalább tíz 
éve engedélyezték;

Or. en

Indokolás

Egyes esetekben (ritka betegségek és a rákbetegség kezelése) úgy is kiadnak 
forgalombahozatali engedélyt, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték a 
hatásosságra és a biztonságosságra nézve, és az értékelés befejezéséhez utólagos hatásossági 
és biztonságossági vizsgálatok elvégzését írják elő. Ezek a vizsgálatok nem eshetnek a 
„kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálat” fogalommeghatározásába, hanem 
továbbra is a rendelet hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 57
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a vizsgálati készítmények nem további 
nyomon követés hatálya alá tartozó, fekete 
szimbólummal azonosított termékek;

Or. en

Indokolás

Nem tartozhatnak a kismértékű beavatkozással járó vizsgálatokban felhasználható vizsgálati 
készítmények fogalmába a fekete szimbólummal jelzett gyógyszerek, amelyekkel a 
farmakovigilanciáról szóló irányelvre irányuló javaslat (2012/25 COD) foglalkozik, mivel 
ezek a készítmények a hozzájuk társuló kockázatok miatt még mindig intenzív nyomon követés 
alatt állnak.
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Módosítás 58
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a klinikai vizsgálat vizsgálati terve 
szerint a vizsgálati készítményeket az 
érintett tagállam forgalombahozatali 
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 tagállamokban a 
forgalombahozatali engedély feltételei 
szerint alkalmazzák;

Or. en

Indokolás

A kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálatokban a gyógyszerkészítményeket a 
forgalombahozatali engedély feltételei szerint kell alkalmazni. A „vagy alkalmazásuk egy 
érintett tagállamban a standard kezelés része” megfogalmazás lehetővé teszi kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatok elvégzését a gyógyszerkészítmények indikáción túli 
felhasználásainak megvizsgálása céljából azokban a tagállamokban, amelyekben az ilyen 
felhasználás nem engedélyezett. Ez a megbízó által nyújtandó kötelező kártérítésre vonatkozó 
rendelkezések hatását csökkenti.

Módosítás 59
Michèle Rivasi

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 tagállamokban a 
forgalombahozatali engedély feltételei 
szerint alkalmazzák;
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Or. en

Módosítás 60
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. „beavatkozással nem járó kutatás”: 
olyan klinikai kutatás, amelynek esetében 
a beteg már a kutatásba való felvétel előtt 
kezelésben részesül, és a beteg 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 rendelet hatályának pontosítása érdekében újra be kell vezetni a korábbi 2001/20/EK 
irányelvben szereplő fogalommeghatározás szövegének egy részét.

Módosítás 61
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a jogi egyértelműség érdekében egyértelművé teszi, hogy a beavatkozással 
nem járó klinikai vizsgálatok nem tartoznak ebbe a kategóriába. Mivel a „klinikai vizsgálat” 
fogalommeghatározása nem öleli fel a „kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálat” 
fogalommeghatározását, a kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálatot kifejezetten ki 
kell zárni a „beavatkozással nem járó kutatás” fogalmából. Azt az egyszerű elvet kellene 
követni, hogy a „megfigyelések” a „kutatás” kategóriájába, a „beavatkozások” pedig a 
„vizsgálat” kategóriájába tartoznak.

Módosítás 62
Maria Da Graça Carvalho

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 bizonyítékok alapján
valamely betegség vagy zavar kezelésére, 
megelőzésére vagy diagnosztizálására a 
szokásosan követett kezelési mód;

Or. en

Módosítás 63
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. „jelenleg bizonyított legjobb 
beavatkozás”: a jelenlegi megbízható 
tudományos bizonyítékokon alapuló
kezelési mód valamely betegség vagy 
zavar kezelésére, megelőzésére vagy 
diagnosztizálására;
(Ez a módosítás a teljes szövegre 
vonatkozik.)
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Or. en

Indokolás

A „standard klinikai gyakorlat” fogalom túlságosan homályos, ezért azt a Helsinki 
Nyilatkozat 32. pontjában szereplő „jelenleg bizonyított legjobb beavatkozás” 
megfogalmazással kell felváltani.

Módosítás 64
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „etikai bizottság”: valamely 
tagállamban működő, a klinikai 
vizsgálatok tudományos, orvosi és etikai 
szempontjainak felülvizsgálatával
foglalkozó független testület, amely 
egészségügyi szakembereket, laikusokat és 
legalább egy, nagy tapasztalattal 
rendelkező, tájékozott beteget vagy 
betegjogi képviselőt foglal magában, 
amelynek felelőssége a vizsgálati alanyok 
jogainak, biztonságának és jóllétének 
védelme és e védelem nyilvános 
garanciájának biztosítása;

Or. en

Módosítás 65
António Fernando Correia de Campos

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 és 
irányításáért és/vagy pénzügyi 
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támogatásáért felelősséget vállal;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 66
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 67
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 68
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 28 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. „mellékhatás”: bármilyen adagban 
beadott vizsgálati készítmény 
alkalmazásából következő káros hatás;

Or. en

Indokolás

A korábbi 2001/20/EK irányelvben foglalt fogalommeghatározás átvétele.

Módosítás 69
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a vizsgálati alany számára biztosítottak 
a testi és szellemi integritáshoz, a 
magánszférához és a rá vonatkozó adatok 
védelméhez fűződő jogok, az 
alkalmazandó uniós jogszabályoknak 
megfelelően;

Or. ro

Módosítás 70
Marisa Matias, Alda Sousa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálat etikai 
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elfogadhatóságát kedvezően értékelik;

Or. en

Módosítás 71
António Fernando Correia de Campos

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

Az etikai elveket követve és a humán vizsgálati alanyokon végzett beavatkozások minimálisra 
csökkentése érdekében a klinikai vizsgálat csak akkor igazolt, ha jó minőségű és releváns 
adatokat fog eredményezni.

Módosítás 72
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új gyógyszereket összehasonlító 
klinikai vizsgálat keretében összevetik a 
jelenleg bizonyított legjobb 
beavatkozással.

Or. en

Módosítás 73
António Fernando Correia de Campos
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Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Az etikai bizottságok szerepe és a rájuk 

vonatkozó iránymutatások
(1) Valamely tagállam illetékes hatósága 
kizárólag azt követően engedélyezheti 
klinikai vizsgálat elvégzését, ha az érintett 
etikai bizottság jóváhagyja azt.
(2) A Bizottság egy éven belül 
iránymutatásokat terjeszt elő a tagállamok 
számára az etikai bizottságokról annak 
érdekében, hogy egyszerűsítse az 
eljárásokat és megkönnyítse a vizsgálatok 
lefolytatását számos tagállamban, a 
vizsgálati alanyok biztonságának 
veszélyeztetése nélkül.

Or. en

Módosítás 74
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó valamely érintett tagállamot 
jelentéskészítő tagállamnak javasolja.

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

Or. en

Indokolás

The proposal makes it possible for sponsors to "cherry pick" the reporting MS, avoiding 
countries with a more critical stance, or favouring those with overburdened capacity due to 
heavy submission of files. This is aggravated by a tacit approval if assessment timelines are 
not met. MS already use cooperation platforms such as the Clinical Trials Facilitation Group 
to agree on common principles and criteria for the harmonisation of clinical trial assessment 
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decisions and administrative processes. Such an established platform, may assist MS to agree 
on common selection criteria to be applied by the MSs concerned to choose the reporting MS.

Módosítás 75
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 76
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a javasolt jelentéskészítő tagállam nem 
kíván jelentéskészítő tagállamként fellépni, 
vagy ha egy másik érintett tagállam kíván 
jelentéskészítő tagállamként eljárni, a 
javasolt jelentéskészítő tagállam és az 
érintett tagállam közösen dönt a 
jelentéskészítő tagállam kijelöléséről az 
uniós portálon keresztül történő 
szavazással. A jelentéskészítő tagállamot 
négy napon belül kijelölik. Ha egyetlen 
alternatív jelentéskészítő tagállam sem 
szerzi meg a leadott szavazatok többségét, 
vagy ha a vizsgálat egyetlen tagállamot 
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érint, a javasolt jelentéskészítő tagállam 
látja el a jelentéskészítő tagállam feladatát.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek tisztáznia kell, hogy a jelentéskészítő tagállam kijelölése a javasolt 
jelentéskészítő tagállam és az érintett tagállamok közös döntésének eredménye.

Módosítás 77
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállam az engedélyezéshez 
szükséges dokumentáció kijelölésétől
számított tizenöt napon belül az uniós 
portálon keresztül értesíti a megbízót a 
következőkről:

Or. en

Indokolás

A túl rövid határidők azzal a kockázattal járnak, hogy a tagállamok nem lesznek képesek 
gondosan felülvizsgálni az értékelési aktát. Egy CT „kismértékű beavatkozással járó” 
vizsgálatként való minősítése például a kutatási terv részletes és alapos értékelését igényli. A 
tagállamok által a multinacionális klinikai vizsgálatok jóváhagyására vonatkozó önkéntes 
harmonizációs eljárás (Voluntary Harmonisation Procedure – VHP) keretében szerzett 
tapasztalatok szerint a javasolt határidők túlságosan rövidek, és nem biztosítanak 
rugalmasságot a tagállamok számára.

Módosítás 78
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

jelentéskészítő tagállamként;

Or. en

Módosítás 79
Michèle Rivasi

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez nincs összhangban a 2001/20/EK irányelvvel: a 2001/20/EK irányelv (11) 
preambulumbekezdése nem teszi lehetővé az illetékes hatóságok általi hallgatólagos 
hozzájárulást, ha az etikai bizottság nem szavazott a klinikai vizsgálat mellett. Az ilyen 
hallgatólagos engedélyezési eljárás hátrányosan befolyásolná a vizsgálati alanyok 
biztonságát és jogait.

Módosítás 80
António Fernando Correia de Campos

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

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

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

Or. en

Indokolás

Összhangban az 5. cikk (1) bekezdésének módosított változatával.

Módosítás 81
Kent Johansson

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 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. A jelentéskészítő 
tagállam nem hivatkozhat etikai 
aggályokra annak indokolásaként, hogy a 
kérelmet hiányosnak vagy e rendelet 
hatályán kívül esőnek minősíti.
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Or. en

Indokolás

Az etikai bizottságok fontos szerepet töltenek be, és biztosítják a tagállamok sajátos 
hagyományainak és aggályainak figyelembevételét. Nem megengedhető azonban, hogy a 
jelentéskészítő tagállamban felmerülő valamely etikai aggály megakadályozzon más érintett 
tagállamokat egy klinikai vizsgálat elvégzésében.

Módosítás 82
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Összhangban az 5. cikk (1) bekezdésének módosított változatával. A túl rövid határidők azzal 
a kockázattal járnak, hogy a tagállamok nem lesznek képesek gondosan felülvizsgálni az 
értékelési aktát. Egy CT „kismértékű beavatkozással járó” vizsgálatként való minősítése 
például a kutatási terv részletes és alapos értékelését igényli. A tagállamok által a 
multinacionális klinikai vizsgálatok jóváhagyására vonatkozó önkéntes harmonizációs eljárás 
keretében szerzett tapasztalatok szerint a javasolt határidők túlságosan rövidek, és nem 
biztosítanak rugalmasságot a tagállamok számára.

Módosítás 83
Marisa Matias, Alda Sousa
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 84
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– a klinikai vizsgálat relevanciája és 
elfogadhatósága, figyelembe véve a 
tudományos ismeretek jelenlegi állását;

Or. en

Indokolás

Nemzetközileg elfogadott elv, hogy a klinikai vizsgálat relevanciájának értékelése nem 
választható külön elfogadhatóságának értékelésétől. A klinikai vizsgálat relevanciájának és 
elfogadhatóságának értékelését a szabályozó hatóságok által nyújtott tudományos 
tanácsadástól függetlenül kell elvégezni.

Módosítás 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

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

– a klinikai vizsgálat során 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), valamint az állapot 
prevalenciáját, különösen a ritka (10.000-
ből legfeljebb 5 személyt érintő) és a 
rendkívül ritka (50.000-ből legfeljebb egy 
személyt érintő előfordulási küszöbbel 
rendelkező) betegségek esetében;

Or. en

Indokolás

A ritka betegségek esetében a klinikai vizsgálat elvégzését illetően a nehézséget legtöbbször 
az egyes betegségekben szenvedők csekély száma és földrajzi szétszórtsága jelenti.

Módosítás 86
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a beavatkozás jellemzői a standard 
klinikai gyakorlattal összehasonlítva;

– a beavatkozás jellemzői a jelenleg 
bizonyított legjobb beavatkozással
összehasonlítva;

Or. en

Indokolás

A módosítás a 2. cikk 6. pontjának módosított változatával összhangban a „jelenleg 
bizonyított legjobb beavatkozás” kifejezést használja, és ez a módosítás az egész szövegre 
vonatkozik.
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Módosítás 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– bizonyos betegségek, köztük olyan ritka 
és rendkívül ritka betegségek életveszélyes 
vagy nagyfokú gyengeséget előidéző 
hatásai, amelyek esetében jelenleg 
korlátozott kezelési lehetőségek állnak 
rendelkezésre;

Or. en

Indokolás

A ritka betegségek esetében a klinikai vizsgálat elvégzését illetően a nehézséget legtöbbször 
az egyes betegségekben szenvedők csekély száma és földrajzi szétszórtsága jelenti.

Módosítás 88
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítások célja egy értékelési folyamat struktúrájának kialakítása, amelyben a 
jelentéskészítő tagállam elvégzi a kezdeti értékelést, majd kidolgozza és valamennyi érintett 
tagállamnak kiosztja a kezdeti értékelő jelentést. Az érintett tagállamok a közös értékelési 
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lépés keretében benyújtják észrevételeiket a jelentéskészítő tagállamnak és a többi érintett 
tagállamnak. Ez csökkenti az értékelési erőfeszítés párhuzamosságát. E szakaszban minden 
észrevételt minden érintett tagállamnak látnia kell. A módosítás világosabb határidőket vezet 
be a további magyarázatok iránti igény valamennyi tagállam általi benyújtása és kezelése 
tekintetében. A jelentéskészítő tagállamnak valamennyi beérkezett észrevétel 
figyelembevételével kell véglegesítenie jelentését.

Módosítás 89
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A jelentéskészítő tagállam 
következtetésével együtt továbbítja a 
megbízónak és a többi érintett tagállamnak 
az értékelő jelentés I. részét, amely már 
tartalmazza az érintett etikai bizottság 
álláspontját, a következő határidőkön 
belül:

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy időt biztosítsanak a jelentéskészítő tagállamban az érintett szervezetek által 
elvégzendő, valamint az összes érintett tagállam körében végzett megfelelő értékeléshez, ki 
kell igazítani a határidőket, mivel az érintett tagállamokat felkérik, hogy azt megelőzően 
tegyék meg észrevételeiket, hogy a jelentéskészítő tagállam elküldi értékelését a megbízónak.

Módosítás 90
Sajjad Karim

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 
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elkészítésére legalább 5 nap áll 
rendelkezésre;

Or. en

Indokolás

A módosítások célja egy értékelési folyamat struktúrájának kialakítása, amelyben a 
jelentéskészítő tagállam elvégzi a kezdeti értékelést, majd kidolgozza és valamennyi érintett 
tagállamnak kiosztja a kezdeti értékelő jelentést. Az érintett tagállamok a közös értékelési 
lépés keretében benyújtják észrevételeiket a jelentéskészítő tagállamnak és a többi érintett 
tagállamnak. Ez csökkenti az értékelési erőfeszítés párhuzamosságát. E szakaszban minden 
észrevételt minden érintett tagállamnak látnia kell. A módosítás világosabb határidőket vezet 
be a további magyarázatok iránti igény valamennyi tagállam általi benyújtása és kezelése 
tekintetében. A jelentéskészítő tagállamnak valamennyi beérkezett észrevétel 
figyelembevételével kell véglegesítenie jelentését.

Módosítás 91
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy időt biztosítsanak a jelentéskészítő tagállamban az érintett szervezetek által 
elvégzendő, valamint az összes érintett tagállam körében végzett megfelelő értékeléshez, ki 
kell igazítani a határidőket, mivel az érintett tagállamokat felkérik, hogy azt megelőzően 
tegyék meg észrevételeiket, hogy a jelentéskészítő tagállam elküldi értékelését a megbízónak.

Módosítás 92
Sajjad Karim

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

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

b) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálattól eltérő klinikai vizsgálatok 
esetén a 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

A módosítások célja egy értékelési folyamat struktúrájának kialakítása, amelyben a 
jelentéskészítő tagállam elvégzi a kezdeti értékelést, majd kidolgozza és valamennyi érintett 
tagállamnak kiosztja a kezdeti értékelő jelentést. Az érintett tagállamok a közös értékelési 
lépés keretében benyújtják észrevételeiket a jelentéskészítő tagállamnak és a többi érintett 
tagállamnak. Ez csökkenti az értékelési erőfeszítés párhuzamosságát. E szakaszban minden 
észrevételt minden érintett tagállamnak látnia kell. A módosítás világosabb határidőket vezet 
be a további magyarázatok iránti igény valamennyi tagállam általi benyújtása és kezelése 
tekintetében. A jelentéskészítő tagállamnak valamennyi beérkezett észrevétel 
figyelembevételével kell véglegesítenie jelentését.

Módosítás 93
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 94
Sajjad Karim
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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

A módosítások célja egy értékelési folyamat struktúrájának kialakítása, amelyben a 
jelentéskészítő tagállam elvégzi a kezdeti értékelést, majd kidolgozza és valamennyi érintett 
tagállamnak kiosztja a kezdeti értékelő jelentést. Az érintett tagállamok a közös értékelési 
lépés keretében benyújtják észrevételeiket a jelentéskészítő tagállamnak és a többi érintett 
tagállamnak. Ez csökkenti az értékelési erőfeszítés párhuzamosságát. E szakaszban minden 
észrevételt minden érintett tagállamnak látnia kell. A módosítás világosabb határidőket vezet 
be a további magyarázatok iránti igény valamennyi tagállam általi benyújtása és kezelése 
tekintetében. A jelentéskészítő tagállamnak valamennyi beérkezett észrevétel 
figyelembevételével kell véglegesítenie jelentését.

Módosítás 95
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 96
Sajjad Karim
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítások célja egy értékelési folyamat struktúrájának kialakítása, amelyben a 
jelentéskészítő tagállam elvégzi a kezdeti értékelést, majd kidolgozza és valamennyi érintett 
tagállamnak kiosztja a kezdeti értékelő jelentést. Az érintett tagállamok a közös értékelési 
lépés keretében benyújtják észrevételeiket a jelentéskészítő tagállamnak és a többi érintett 
tagállamnak. Ez csökkenti az értékelési erőfeszítés párhuzamosságát. E szakaszban minden 
észrevételt minden érintett tagállamnak látnia kell. A módosítás világosabb határidőket vezet 
be a további magyarázatok iránti igény valamennyi tagállam általi benyújtása és kezelése 
tekintetében. A jelentéskészítő tagállamnak valamennyi beérkezett észrevétel 
figyelembevételével kell véglegesítenie jelentését.

Módosítás 97
Sajjad Karim

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 kidolgozza és 
eljuttatja az érintett tagállamoknak a 
kezdeti értékelő jelentést. Az érintett 
tagállamok legkésőbb a jelentéskészítés 
időpontját két nappal megelőzően 
tájékoztathatják a jelentéskészítő 
tagállamot és az összes többi tagállamot a 
kérelemhez kapcsolódó bármely 
észrevételről. A jelentéskészítő tagállam az 



AM\928242HU.doc 33/71 PE506.087v01-00

HU

értékelő jelentés véglegesítésekor kellő 
mértékben figyelembe veszi ezeket az 
észrevételeket.

Or. en

Indokolás

A módosítások célja egy értékelési folyamat struktúrájának kialakítása, amelyben a 
jelentéskészítő tagállam elvégzi a kezdeti értékelést, majd kidolgozza és valamennyi érintett 
tagállamnak kiosztja a kezdeti értékelő jelentést. Az érintett tagállamok a közös értékelési 
lépés keretében benyújtják észrevételeiket a jelentéskészítő tagállamnak és a többi érintett 
tagállamnak. Ez csökkenti az értékelési erőfeszítés párhuzamosságát. E szakaszban minden 
észrevételt minden érintett tagállamnak látnia kell. A módosítás világosabb határidőket vezet 
be a további magyarázatok iránti igény valamennyi tagállam általi benyújtása és kezelése 
tekintetében. A jelentéskészítő tagállamnak valamennyi beérkezett észrevétel 
figyelembevételével kell véglegesítenie jelentését.

Módosítás 98
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az értékelés időpontjáig bármely 
érintett tagállam tájékoztathatja a 
jelentéskészítő tagállamot a kérelemhez 
kapcsolódó bármely észrevételről. A 
jelentéskészítő tagállam kellő mértékben 
figyelembe veszi és az értékelő jelentésben 
dokumentálja ezeket az észrevételeket. Ha 
a jelentéskészítő tagállam értékelő 
jelentése eltér az érintett tagállamok 
észrevételeitől, az értékelő jelentésben meg 
kell adni az eltérés okait.

Or. en

Indokolás

Mivel az értékelő jelentés I. része fontos etikai szempontokkal foglalkozik, amelyeket a (6) és a 
(12) preambulumbekezdés szerint maguknak az érintett tagállamoknak kell szabályozniuk, az 
értékelő jelentés I. részében előnyben kellene részesíteni a valamennyi érintett tagállam általi 
konszenzusos döntéshozatalt. Ha a jelentéskészítő tagállam az értékelő jelentésében eltér az 
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érintett tagállamok észrevételeitől, ennek az eltérésnek az okait ki kell fejteni.

Módosítás 99
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A módosítás szükség esetén szakértői közreműködést határoz meg az értékelési folyamatban a 
vizsgálatok valamennyi kategóriája tekintetében, amit a klinikai vizsgálatokról szóló irányelv 
9. cikke is biztosított.

Módosítás 100
Sajjad Karim

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 az (5) bekezdésben szereplő 
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 az (5) bekezdésben szereplő 
észrevételeket.

Or. en
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Indokolás

A módosítások célja egy értékelési folyamat struktúrájának kialakítása, amelyben a 
jelentéskészítő tagállam elvégzi a kezdeti értékelést, majd kidolgozza és valamennyi érintett 
tagállamnak kiosztja a kezdeti értékelő jelentést. Az érintett tagállamok a közös értékelési 
lépés keretében benyújtják észrevételeiket a jelentéskészítő tagállamnak és a többi érintett 
tagállamnak. Ez csökkenti az értékelési erőfeszítés párhuzamosságát. E szakaszban minden 
észrevételt minden érintett tagállamnak látnia kell. A módosítás világosabb határidőket vezet 
be a további magyarázatok iránti igény valamennyi tagállam általi benyújtása és kezelése 
tekintetében. A jelentéskészítő tagállamnak valamennyi beérkezett észrevétel 
figyelembevételével kell véglegesítenie jelentését.

Módosítás 101
Sajjad Karim

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

A módosítások célja egy értékelési folyamat struktúrájának kialakítása, amelyben a 
jelentéskészítő tagállam elvégzi a kezdeti értékelést, majd kidolgozza és valamennyi érintett 
tagállamnak kiosztja a kezdeti értékelő jelentést. Az érintett tagállamok a közös értékelési 
lépés keretében benyújtják észrevételeiket a jelentéskészítő tagállamnak és a többi érintett 
tagállamnak. Ez csökkenti az értékelési erőfeszítés párhuzamosságát. E szakaszban minden 
észrevételt minden érintett tagállamnak látnia kell. A módosítás világosabb határidőket vezet 
be a további magyarázatok iránti igény valamennyi tagállam általi benyújtása és kezelése 
tekintetében. A jelentéskészítő tagállamnak valamennyi beérkezett észrevétel 
figyelembevételével kell véglegesítenie jelentését.

Módosítás 102
Sajjad Karim
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az érintett tagállamok a további 
felvilágosítás beérkezését követően a 
jelentéskészítés időpontja előtt legalább 
két nappal közlik észrevételeiket a 
jelentéskészítő tagállammal. A 
jelentéskészítő tagállam az értékelő 
jelentés véglegesítésekor figyelembe veszi 
ezeket az észrevételeket. Az érintett 
tagállamok és a jelentéskészítő tagállam 
általi közös értékelés elkészítésére és a 
további felvilágosítás mérlegelésére
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 módosítások célja egy értékelési folyamat struktúrájának kialakítása, amelyben a 
jelentéskészítő tagállam elvégzi a kezdeti értékelést, majd kidolgozza és valamennyi érintett 
tagállamnak kiosztja a kezdeti értékelő jelentést. Az érintett tagállamok a közös értékelési 
lépés keretében benyújtják észrevételeiket a jelentéskészítő tagállamnak és a többi érintett 
tagállamnak. Ez csökkenti az értékelési erőfeszítés párhuzamosságát. E szakaszban minden 
észrevételt minden érintett tagállamnak látnia kell. A módosítás világosabb határidőket vezet 
be a további magyarázatok iránti igény valamennyi tagállam általi benyújtása és kezelése 
tekintetében. A jelentéskészítő tagállamnak valamennyi beérkezett észrevétel 
figyelembevételével kell véglegesítenie jelentését.

Módosítás 103
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megbízó kizárólag a validálás (7) A megbízó kizárólag a validálás 
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időpontja és az értékelés időpontja közötti 
időszakban és indokolt esetben saját 
kezdeményezésére megváltozathatja az 
engedély iránti kérelem tartalmát. Ez 
esetben a jelentéskészítő tagállam – attól 
függően, hogy mennyire változott meg az 
engedély iránti kérelem tartalma –
legfeljebb hatvan napra megszakíthatja a 
(4) bekezdésben említett időszakot.

időpontja és a jelentéskészítés időpontja 
közötti időszakban és indokolt esetben 
saját kezdeményezésére megváltozathatja 
az engedély iránti kérelem tartalmát. Ez 
esetben a jelentéskészítő tagállam – attól 
függően, hogy mennyire változott meg az 
engedély iránti kérelem tartalma –
legfeljebb hatvan napra megszakíthatja a 
(4) bekezdésben említett időszakot.

Or. en

Indokolás

A módosítások célja egy értékelési folyamat struktúrájának kialakítása, amelyben a 
jelentéskészítő tagállam elvégzi a kezdeti értékelést, majd kidolgozza és valamennyi érintett 
tagállamnak kiosztja a kezdeti értékelő jelentést. Az érintett tagállamok a közös értékelési 
lépés keretében benyújtják észrevételeiket a jelentéskészítő tagállamnak és a többi érintett 
tagállamnak. Ez csökkenti az értékelési erőfeszítés párhuzamosságát. E szakaszban minden 
észrevételt minden érintett tagállamnak látnia kell. A módosítás világosabb határidőket vezet 
be a további magyarázatok iránti igény valamennyi tagállam általi benyújtása és kezelése 
tekintetében. A jelentéskészítő tagállamnak valamennyi beérkezett észrevétel 
figyelembevételével kell véglegesítenie jelentését.

Módosítás 104
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az etikai szempontokat a (6) és a (12) preambulumbekezdés szerint az érintett tagállamoknak 
kell szabályozniuk. Az etikai értékelésnek a mindössze a beleegyező nyilatkozattal kapcsolatos 
eljárás ellenőrzésére való korlátozása sérti a tagállamok szubszidiaritását, és akadályozza a 
vizsgálati alanyok védelmét.
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Módosítás 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) megfelelés az etikával kapcsolatos 
nemzeti jogszabályi rendelkezéseknek;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata láthatóan nem határozza meg egészen világosan az etikai bizottságok 
szerepét. Egyértelművé kell tenni, hogy a klinikai vizsgálat engedélyezéséhez szükséges 
értékelés etikai szempontokat is magában foglal.

Módosítás 106
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Hosszabb határidőkre van szükség, hogy elegendő idő legyen az érintett tagállamok és etikai 
bizottságaik általi megfelelő értékelésre. Ezen túlmenően, ha az érintett tagállamok nem 
továbbítják időben az engedély iránti kérelem II. részére vonatkozó véleményüket, az I. részre 
vonatkozó értékelés érvényesül (amelyet a jelentéskészítő tagállam készít el), ami kizárja 
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annak a lehetőségét, hogy az érintett tagállamok a II. rész elemzése alapján megtagadják 
területükön a klinikai vizsgálat engedélyezését (fontos etikai szempontokat hagyva figyelmen 
kívül).

Módosítás 107
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az értesítés egyetlen határozat formájában 
történik, amely már tartalmazza az érintett 
etikai bizottság álláspontját, az értékelés 
időpontjától számított tíz napon belül vagy 
a 7. cikkben említett értékelés utolsó 
napján, a kettő közül a későbbi időpontot 
figyelembe véve.

Or. en

Módosítás 108
Kent Johansson

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. Az érintett tagállam 
indokolásképpen nem hivatkozhat etikai 
aggályokra.

Or. en
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Indokolás

Az etikai bizottságok fontos szerepet töltenek be, és biztosítják a tagállamok sajátos 
hagyományainak és aggályainak figyelembevételét. Nem megengedhető azonban, hogy a 
valamely tagállamban felmerülő etikai aggály megakadályozzon más érintett tagállamokat 
egy klinikai vizsgálat elvégzésében.

Módosítás 109
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Ha az (1) bekezdésben említett 
határidőn belül az érintett tagállam nem 
értesíti határozatáról a megbízót, az 
értékelő jelentés I. részére vonatkozó 
következtetés minősül az érintett 
tagállamnak a klinikai vizsgálat 
engedélyezése iránti kérelemre vonatkozó 
határozatának, feltéve hogy a klinikai 
vizsgálatot az 5. cikk (2) bekezdésével 
összhangban kismértékű beavatkozással 
járó klinikai vizsgálatnak minősítették.

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálatok e bekezdés alapján történő hallgatólagos jóváhagyása (kizárólag az I. 
rész alapján) nagyobb kockázatot jelent a vizsgálati alanyok számára, és azt emiatt a 
kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálatokra kell korlátozni.

Módosítás 110
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az érintett tagállamok az értékelés 
időpontját követően nem kérnek további 

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

Or. en

Indokolás

A szöveg egyértelműsége érdekében; a tagállamok a későbbi szakaszokban továbbra is 
kérhetnek magyarázatot a megbízótól, például a nyomon követési kötelezettségekből adódóan.

Módosítás 111
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő számú személy, közösen végzi 
az értékelést, akik összességében nézve 
rendelkeznek a szükséges képesítésekkel és 
tapasztalatokkal. Ezen túlmenően 
figyelembe veszik az érintett etikai 
bizottság álláspontját.

Or. en

Módosítás 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Módosítás 113
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 114
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az értékelő jelentés I. részében szereplő 
szempontokra vonatkozó határozatról szóló 
értesítést követően a megbízó az értékelő 
jelentés II. részében szereplő szempontokra 
korlátozódó engedély iránti kérelmet nyújt 
be. Ebben az esetben az engedély iránti 
kérelmet a 7. cikknek megfelelően 
értékelik, és az érintett tagállam a 
8. cikknek megfelelően értesíti a megbízót 
az értékelő jelentés II. részére vonatkozó 
határozatáról. Ha a kérelem I. vagy II. 
része közül bármelyiket nem hagyják jóvá, 
ez a klinikai vizsgálat engedélyezésének 
megtagadását eredményezi.

Or. en

Indokolás

A javaslat szövege a kérelem II. részét opcionálissá teszi, mivel a megbízó „benyújthat” a II. 
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rész által felölelt szempontokra vonatkozó engedély iránti kérelmet (de ez nem feltétlenül 
szükséges). Ha a megbízó úgy döntene, hogy nem nyújt be ilyen kérelmet, a határozat 
kizárólag az I. rész elemzésén alapulna. Így az értékelésből a II. rész által felölelt fontos etikai 
szempontok maradnának ki, ami elfogadhatatlan. A kiegészítés célja a jogi egyértelműség.

Módosítás 115
António Fernando Correia de Campos

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 tagállamnak újból 
kérelmet nyújtson be klinikai vizsgálat 
engedélyezése iránt. Ez a kérelem a 
kérelem újbóli benyújtásának minősül. Ezt 
a korábbi értékelő jelentéseknek és az 
érintett tagállamok észrevételeinek 
kíséretében kell benyújtani, és abban ki 
kell emelni a változásokat vagy a kérelem 
újbóli benyújtását igazoló okokat.

Or. en

Indokolás

A javaslat szerint ez lehetővé tenné a megbízók számára, hogy válogassanak a 
legmegengedőbb tagállamok között, különösen ha az eredeti kérelemmel érintett tagállamok 
kérdésesnek minősítették a klinikai vizsgálat tudományos létjogosultságát. A kérelem újbóli 
benyújtásakor az előzmények együttes benyújtására vonatkozó követelmény kulcsfontosságú a 
szükségtelen bürokratikus terhek és a párhuzamos munka elkerülése érdekében.

Módosítás 116
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

az eredeti engedélyezési határozatról szóló 
értesítés időpontját követően lehet 
benyújtani.

Or. en

Indokolás

A megbízókat fel kell jogosítani arra, hogy a multinacionális klinikai vizsgálatokat újabb 
tagállamokra terjesszék ki, miután az érintett tagállamok bármelyike első körben meghozta az 
engedélyezésről szóló határozatot. Ez javítaná az ilyen klinikai vizsgálatok lefolytatását.

Módosítás 117
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálatok esetén az (1) bekezdésben 
említett kérelem benyújtásától számított 10
napon belül;

Or. en

Indokolás

Az új tagállamok eredményes felvételének garantálása érdekében az újabb tagállamok 
számára a kérdések felvetésére rendelkezésre álló időt hozzá kell igazítani az eredeti 
eljáráshoz. A benyújtás és a határozat közötti időzítésnek versenyképesnek kell lennie.

Módosítás 118
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) kismértékű beavatkozással járó klinikai 
vizsgálattól eltérő vizsgálat esetén az 
(1) bekezdésben említett engedély iránti 
kérelem benyújtásától számított 25 napon 
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belül; belül;

Or. en

Módosítás 119
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) fejlett terápiás vizsgálati készítménnyel 
végzett klinikai vizsgálat esetén az 
(1) bekezdésben említett kérelem 
benyújtásától számított 30 napon belül.

Or. en

Indokolás

Az új tagállamok eredményes felvételének garantálása érdekében az újabb tagállamok 
számára a kérdések felvetésére rendelkezésre álló időt hozzá kell igazítani az eredeti 
eljáráshoz. A benyújtás és a határozat közötti időzítésnek versenyképesnek kell lennie.

Módosítás 120
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az etikai bizottság megtagadja a 
klinikai vizsgálat lefolytatásának 
jóváhagyását.

Or. en

Módosítás 121
Paul Rübig
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az újabb érintett tagállam az 
(1) bekezdésben említett kérelem 
benyújtásának időpontjától számítva a 
(3) bekezdésben szereplő vonatkozó 
időszak lejártáig tájékoztathatja a 
jelentéskészítő tagállamot a kérelemhez 
kapcsolódó bármely észrevételéről.

(5) Az újabb érintett tagállam az (1) 
bekezdésben említett benyújtás 
időpontjától kezdődően a (3) bekezdésben 
megállapított határidőkön belül 
tájékoztathatja a jelentéskészítő tagállamot 
a kérelem I. részéhez kapcsolódó bármely 
észrevételéről.

Or. en

Módosítás 122
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kizárólag a jelentéskészítő tagállam kérhet 
az 1) bekezdésben említett kérelem 
benyújtásának időpontjától számítva a 
(3) bekezdésben szereplő megfelelő 
időszak lejártáig az értékelő jelentés I. 
részére vonatkozóan további felvilágosítást 
a megbízótól, figyelembe véve az 
(5) bekezdésben említett észrevételeket.

Kizárólag a jelentéskészítő tagállam kérhet 
az (5) bekezdésben meghatározott 
határidőkön belül az értékelő jelentés I. 
részére vonatkozóan további felvilágosítást 
a megbízótól.

Or. en

Módosítás 123
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jelentéskészítő tagállam az 
engedélyezéshez szükséges dokumentáció 

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

benyújtásától számított tíz napon belül az 
uniós portálon keresztül tájékoztatja a 
megbízót a következőkről:

Or. en

Indokolás

A túl rövid határidők azzal a kockázattal járnak, hogy a tagállamok nem lesznek képesek 
gondosan felülvizsgálni az értékelési aktát. Egy CT „kismértékű beavatkozással járó” 
vizsgálatként való minősítése például a kutatási terv részletes és alapos értékelését igényli.

Módosítás 124
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállamok az uniós portálon
keresztül értesítik a megbízót arról, hogy a 
lényeges módosítást engedélyezik-e, 
feltételekhez kötve engedélyezik-e vagy 
elutasítják-e.

Az érintett tagállamok az uniós portálon 
keresztül értesítik a megbízót arról, hogy a 
lényeges módosítást engedélyezik-e, 
feltételekhez kötve engedélyezik-e vagy 
elutasítják-e. Az értesítés az értékelés 
időpontjától számított tizenöt napon belül 
egyetlen határozat formájában történik, 
amely már tartalmazza az érintett etikai 
bizottság álláspontját.

Or. en

Módosítás 125
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az etikai bizottság megtagadja a 
klinikai vizsgálat lefolytatásának 
jóváhagyását.
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Or. en

Módosítás 126
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 127
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Ha az érintett tagállam az (5) és 
(6) bekezdésben említett határidőn belül 
nem értesíti határozatáról a megbízót, a 
lényeges módosítás engedélyezettnek 
minősül, feltéve hogy a vizsgálat az 5. cikk 
(2) bekezdésével összhangban kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatnak 
minősül.

Or. en

Indokolás

Egy klinikai vizsgálat e bekezdés szerinti lényeges módosításának hallgatólagos jóváhagyása 
nagyobb kockázatot jelent a vizsgálati alanyok számára, és azt ezért a kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatokra kell korlátozni.
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Módosítás 128
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 129
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 130
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az etikai bizottság megtagadja a 
klinikai vizsgálat lefolytatásának 
jóváhagyását.

Or. en

Módosítás 131
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Egy klinikai vizsgálat e bekezdés szerinti lényeges módosításának hallgatólagos jóváhagyása 
nagyobb kockázatot jelent a vizsgálati alanyok számára, és azt ezért a kismértékű 
beavatkozással járó klinikai vizsgálatokra kell korlátozni.

Módosítás 132
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedély 
kérelmezése céljából a közös műszaki 
dokumentum részeként benyújtott klinikai 
adatoknak olyan nyilvántartásba vett 
klinikai vizsgálatokból kell származniuk, 
amelyek kellően megfelelnek e rendelet 
rendelkezéseinek.

Or. en

Módosítás 133
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
85. cikkel összhangban a jelen rendelet I–
II. mellékletének módosítását és 
kiegészítését célzó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
mellékleteknek a technológiai fejlődéshez 
és a globális szabályozásban bekövetkezett 
változásokhoz való igazítása érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
85. cikkel összhangban a jelen rendelet I–
II. mellékletének kiegészítését célzó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a mellékleteknek a technológiai 
fejlődéshez és a globális szabályozásban 
bekövetkezett változásokhoz való igazítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság érdekében.

Módosítás 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
27a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. cikk
A klinikai vizsgálati jelentésekhez való 
nyilvános hozzáférés 
A nyilvánosság számára ingyenes és 
könnyű hozzáférést biztosítanak az 
Ügynökség adatbázisában tárolt klinikai 
adatokhoz és különösen a klinikai 
vizsgálati jelentésekhez. E célból 
feltüntetik a klinikai vizsgálatok klinikai 
vizsgálati jelentéseire mutató internetes 
hivatkozást.

Or. en

Módosítás 135
Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amikor a vizsgálati alanyt arra kérik, 
hogy adja beleegyezését valamely klinikai 
vizsgálathoz, biztosítani kell számára a 
széles körű beleegyezés lehetőségét, 
amelyet megadva engedélyezheti a kezelő 
intézménynek, hogy adatait a klinikai 
vizsgálat lezárását követően történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási 
célokra felhasználja; a vizsgálati alany 
bármikor visszavonhatja beleegyezését. 

Or. en

Indokolás

Amikor egy beteget felvesznek egy klinikai vizsgálatra, nyomtatvány aláírására kérik, amelyen 
kizárólag a vizsgálat időtartamára és annak hatókörén belüli beleegyező nyilatkozatot tesz. A 
vizsgálat lezárását követően a további nyomon követő adatok nem használhatók fel, még 
kutatási célra sem, csak akkor, ha a kutató megszerzi az újabb beleegyezéseket. Az eredeti 
beleegyező nyilatkozaton belül lehetővé kell tenni a beteg számára, hogy széles körű 
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beleegyezését adja, amely szerint a kezelő intézmény rendelkezése szerint megengedhető 
adatainak a jövőbeni kutatás céljából történő felhasználása. 

Módosítás 136
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a vizsgálati alanytól 
valamely klinikai vizsgálathoz 
beleegyezését kérik, lehetőséget kell adni a 
vizsgálati alanynak arra, hogy széles körű 
beleegyezését adja a kezelő 
intézményeknek, hogy adatait fel lehessen 
használni történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célokra, valamint 
arra, hogy beleegyezését bármikor 
visszavonja.

Or. en

Módosítás 137
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(1) Az egyes vizsgálatokra vonatkozó 
beleegyező nyilatkozatokat 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, a vizsgálati alany érdekeit képviselő



PE506.087v01-00 54/71 AM\928242HU.doc

HU

másolatot kap a beleegyező nyilatkozatról. tanú jelenlétében. A vizsgálati alany vagy 
jogi képviselője másolatot kap a 
beleegyező nyilatkozatról.

Or. ro

Módosítás 138
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az etikai elveknek megfelelően.

Módosítás 139
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a kutatási tervet az érintett betegség 
területén szakértelemmel rendelkező etikai 
bizottság jóváhagyja;
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Or. en

Módosítás 140
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a kutatási tervet jóváhagyja valamely 
olyan etikai bizottság, amely vagy 
rendelkezik gyermekgyógyászati 
szakértelemmel, vagy a 
gyermekgyógyászat területén fennálló 
klinikai, etikai és pszichoszociális 
problémákat illetően szaktanácsot kért;

Or. en

Módosítás 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

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 
vagy a gyógyszer fejlesztésének 
megszakítását követő egy éven belül a 
klinikai vizsgálat pozitív és/vagy negatív
eredményéről a IIIa. mellékletben 
megállapítottak szerint összefoglalót nyújt 
be az uniós adatbázisba. Az eredmények 
összefoglalójának az e bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban történő 
közzétételéig ez csak az érintett 
tagállamok illetékes hatóságai számára 
hozzáférhető.

Or. en
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Indokolás

Az eredmények összefoglalójának tartalmát tovább kell részletezni. E célból új melléklet 
beillesztése javasolt, amely megállapítja a benyújtandó összefoglaló tartalmát. Azt is 
egyértelművé kell tenni, hogy a pozitív és a negatív eredményeket egyaránt be kell nyújtani és 
a későbbiekben közzé kell tenni.

Módosítás 142
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

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 
vagy a vizsgálat megszakítását követő egy 
éven belül a klinikai vizsgálat pozitív és 
negatív eredményéről kimerítő
összefoglalót nyújt be az uniós 
adatbázisba. Ez a kimerítő összefoglaló 
világos és egyértelmű módon leírja a 
vizsgálat módszereit és lefolytatását, és 
tartalmazza a kiinduló adatokat és a 
betegek anonimizált adatait.

Or. en

Indokolás

Az eredeti bizottsági javaslatban körvonalazott klinikai vizsgálati összefoglalót nem 
határozták meg világosan, és fennáll annak a kockázata, hogy ez nem tartalmaz majd 
elegendő információt vagy adatot ahhoz, hogy hasznos lehessen. 

Módosítás 143
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül benyújtja az uniós 
adatbázisba a klinikai vizsgálat
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uniós adatbázisba. eredményeire vonatkozó összefoglalót, a 
klinikai vizsgálati jelentést és a klinikai 
vizsgálati adatok teljes adatkészletét. 
Ezeket az elemeket az uniós adatbázison 
keresztül nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszik.

Or. en

Indokolás

Ha a klinikai vizsgálatok eredményeit nem hozzák nyilvánosságra nyers klinikai adatok és 
klinikai vizsgálati jelentések formájában, azzal sértik a tudományos ismereteket, felborítják a 
publikációk egyensúlyát (a negatív megállapításokat nem publikálják), pontatlan kép alakul ki 
a gyógyszer hatásosságáról és szükségtelenül párhuzamos klinikai vizsgálatokra kerülhet sor. 
A klinikai vizsgálatokat már most is klinikai vizsgálati jelentések kísérik, és ezek nem 
jelentenek további adminisztratív terhet. A klinikai vizsgálati jelentések nem tartalmaznak a 
betegekre vonatkozó személyes adatokat (anonimizált formában) és kereskedelmi szempontból 
bizalmas információkat.

Módosítás 144
Marisa Matias, Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

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 nyújt be az 
uniós adatbázisba, függetlenül attól, hogy 
a vizsgálat hozott-e eredményt, és ha igen, 
pozitív vagy negatív eredményeket hozott-
e.

Or. en

Módosítás 145
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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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 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatok és a kereskedelmi 
szempontból bizalmas adatok védelme 
érdekében és a 78. cikk (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezésekre is figyelemmel, a 
forgalombahozatali engedély megszerzését 
célzó klinikai vizsgálat eredményeinek 
összefoglalóját a forgalombahozatali 
engedély időpontját követően 30 nappal 
vagy a termékfejlesztés megszakítása 
esetén a klinikai vizsgálat lezárását 
követően egy évvel nyilvánosságra hozzák.

Or. en

Indokolás

Minden klinikai vizsgálat eredményét kellő időben közzé kell tenni. Ennek a közzétételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a nyilvánosság, a betegek és a kutatók tájékozódjanak a klinikai 
vizsgálat következtetéseiről, az európai orvosi kutatás versenyképességének akadályozása 
nélkül. Az eredmények nyilvánosságra hozatalának ideje fontos a tisztességtelen verseny 
elkerülése érdekében, amely aláásná az európai orvosi kutatás versenyképességét.
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Módosítás 147
António Fernando Correia de Campos

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 12 hónapját követően a 
klinikai vizsgálat adatait benyújtják az 
uniós adatbázisba és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik, akkor is, ha 
hiányosak.

Or. en

Indokolás

El kell kerülni az olyan határozatlan ideig tartó, ideiglenes leállítások alkalmazását, amelyek 
célja az eredmények közzétételének megakadályozása.

Módosítás 148
Françoise Grossetête, 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 az e rendelet 
IIIa. mellékletének módosítását és 
kiegészítését célzó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
mellékletnek a tudományos vagy globális 
szabályozásban bekövetkezett 
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változásokhoz való igazítása érdekében.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 149
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vizsgáló minden súlyos 
nemkívánatos eseményt haladéktalanul 
jelent a megbízónak, kivéve azokat, 
amelyekre a vizsgálati terv nem ír elő 
jelentési kötelezettséget. A vizsgáló 
feljegyez minden súlyos nemkívánatos 
eseményt. A vizsgáló szükség esetén 
nyomonkövetési jelentést küld a 
megbízónak.

(2) A vizsgáló minden súlyos 
nemkívánatos eseményt haladéktalanul 
jelent a megbízónak, az Ügynökségnek és 
az érintett tagállam illetékes hatóságának, 
kivéve azokat, amelyekre a vizsgálati terv 
nem ír elő jelentési kötelezettséget. A 
vizsgáló feljegyez minden súlyos 
nemkívánatos eseményt. A vizsgáló 
szükség esetén nyomonkövetési jelentést 
küld a megbízónak.

Or. en

Indokolás

A vizsgálónak jelentenie kell a súlyos nemkívánatos eseményeket az érintett tagállamoknak, 
hogy elkerülhető legyen a döntéshozatal indokolatlan késedelme, különösen amennyiben a 
sürgős biztonsági óvintézkedésekre, például a vizsgálat előrehozott lezárására van szükség.

Módosítás 150
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

információkat úgy kell nyilvántartani, 
feldolgozni, kezelni és tárolni, hogy 
megfelelően lehessen jelenteni, értelmezni 
és ellenőrizni őket, miközben biztosítva 
van a vizsgálati alanyok nyilvántartásának 
és személyes adatainak bizalmas jellege, a 
személyes adatok védelme területén 
alkalmazandó jogszabályoknak 
megfelelően, és az interneten könnyen 
kutatható klinikai vizsgálati jelentésekhez 
lehet nyilvánosan hozzáférni.

Or. en

Indokolás

A kutatások eredményei szerint, ha a rendszeres felülvizsgálatokból kizárják a klinikai 
vizsgálati jelentéseket, az hiányos bizonyítékalapot és potenciálisan torzított következtetéseket 
eredményez a beavatkozások hatásaival kapcsolatban.

Módosítás 151
António Fernando Correia de Campos

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 legalább húsz
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.

Or. en

Indokolás

Néhány tartós gyógyszer-mellékhatás – mint például a rák vagy a születési rendellenességek –
csak sokéves használat után alakul ki, sőt, néha a betegek második generációjában jelenik 
meg.
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Módosítás 152
Michèle Rivasi

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 klinikai vizsgálat törzsdokumentációját 
a klinikai vizsgálat lezárását követően 
legalább 50 évre archiválják; az 
elektronikus formátumban archivált 
összes információt korlátlan ideig meg 
kell őrizni, azzal a feltétellel, hogy az 
elektronikus formátumú személyes 
adatokat 50 év után törlik.

Or. en

Indokolás

Néhány tartós gyógyszer-mellékhatás – mint például a rák vagy a születési rendellenességek –
csak évtizedekig tartó használat után alakul ki, sőt, néha a betegek második generációjában 
jelenik meg (ilyen volt például az 1950-es és 1970-es évek között a dietilstilbösztrol (DES) 
katasztrofális hatása).

Módosítás 153
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó bármely vagy összes 
feladatkörét átengedheti egy természetes 
személynek, egy társaságnak, egy 
intézménynek vagy egy szervezetnek. Az 
ilyen átruházás nincs hatással a megbízó 
felelősségi körére.

A megbízó bármely vagy összes logisztikai
feladatkörét átengedheti egy természetes 
személynek, egy társaságnak, egy 
intézménynek vagy egy szervezetnek. Az 
ilyen átruházás nincs hatással a megbízó 
tudományos és etikai felelősségi körére.

Or. en
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Indokolás

A jogbiztonság érdekében.

Módosítás 154
Michèle Rivasi

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) A tagállamok nemzeti kártalanítási 
mechanizmust alakítanak ki a 72. cikkben 
említett károk kompenzálására. Ezt 
díjakból finanszírozzák, és közpénzt nem 
használnak fel hozzá.

Or. en

Módosítás 155
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 156
Michèle Rivasi
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Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A nemzeti kártalanítási mechanizmus 
igénybevétele térítési díjhoz kötött, 
amelyet nonprofit alapon számítanak ki, 
figyelembe véve a klinikai vizsgálat 
kockázatait, a lehetséges kárt és annak 
előfordulási valószínűségét, valamint a 
megbízó korábbi biztonsági teljesítményét.

Or. en

Módosítás 157
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós adatbázis tartalmazza az e 
rendeletnek megfelelően benyújtott 
adatokat és információkat.

A részletes és összefoglaló klinikai 
nyersadatokhoz való nyilvános hozzáférés 
különösen fontos a népegészség 
védelmében. Az uniós adatbázis 
tartalmazza az e rendeletnek megfelelően 
benyújtott adatokat és információkat.

Or. en

Módosítás 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós adatbázis létrehozásának célja 
a tagállamok illetékes hatóságai között az e 
rendelet alkalmazásához szükséges 
együttműködés lehetővé tétele, és az egyes 

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

klinikai vizsgálatok kereshetőségének 
megteremtése. A megbízók az adatbázis 
jóvoltából hivatkozhatnak egy klinikai 
vizsgálat vagy lényeges módosítás 
engedélyezése iránti korábbi kérelem 
benyújtására. Az adatbázisban foglalt 
nyilvánosan elérhető információk 
hozzájárulnak a népegészség védelméhez 
és az európai orvosi kutatás innovációs 
kapacitásának előmozdításához, a 
megbízók jogos gazdasági érdekeinek 
elismerése mellett.

Or. en

Indokolás

Az adatbázisnak lehetővé kell tennie e rendelet népegészség védelmére és az európai orvosi 
kutatás kapacitásának és versenyképességének javítására irányuló célkitűzéseinek az elérését.

Módosítás 159
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Nem ésszerű, hogy a valamely klinikai vizsgálatból származó összes adat bizalmas legyen. 
Emellett az uniós intézmények dokumentumaihoz való hozzáférésre vonatkozó, már 
megállapított szabályokkal összhangban kell biztosítani a hozzáférést.
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Módosítás 160
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– személyes adatok védelme a 
45/2001/EK rendelettel összhangban.

– személyes adatok védelme az 
alkalmazandó uniós jogszabályokkal
összhangban;

Or. ro

Módosítás 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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 amennyiben olyan klinikai 
vizsgálathoz kapcsolódik, amelynek célja 
forgalombahozatali engedély iránti 
kérelem alátámasztása még nem 
jóváhagyott indikációk tekintetében;

Or. en

Indokolás

Az adatbázis nem gátolhatja meg a szellemi vagy ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos védelem 
megszerzését, és nem akadályozhatja meg a megbízót abban, hogy hasznosítsa kutatásának 
eredményeit.

Módosítás 162
Kent Johansson

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

(3a) Annak meghatározása, hogy mi 
minősül kereskedelmi szempontból 
bizalmasnak, összhangban van az 
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 
iránymutatásaival, és nem megengedhető, 
hogy ez a népegészségügyi kutatás 
érdekeit megelőzze. 

Or. en

Módosítás 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vizsgálati alanyok személyes adatai a 
nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek.

(5) A vizsgálati alanyok személyes adatai, 
a kereskedelmi szempontból bizalmas 
információk és a szellemi tulajdonjogokat 
aláásó információk a nyilvánosság 
számára nem hozzáférhetőek.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy ez a rendelet megőrizze a hozzáadott értéket és az európai kutatók 
szakértelmét, valamint azt a jogos érdeküket, hogy hasznosítani tudják a klinikai vizsgálat 
kidolgozásához felhasznált beruházások eredményeit.

Módosítás 164
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vizsgálati alanyok személyes adatai a (5) A vizsgálati alanyok személyes adatai a 
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nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek. nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek, 
és ezeket az adatokat az alkalmazandó 
uniós jogszabályokkal összhangban védik.

Or. ro

Módosítás 165
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 6 pont – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a klinikai vizsgálat jelentősen hozzájárul-
e egy olyan állapot fiziológiájának és 
patológiájának jobb megértéséhez, 
amelynek tekintetében hiányoznak az 
adatok, különösen ritka és rendkívül ritka 
betegségek esetében.

Or. en

Indokolás

Sok ritka és rendkívül ritka betegség helyes azonosítása még várat magára vagy csak részben 
ismert. Az ilyen állapotban szenvedő betegek bevonásával végzett klinikai vizsgálatokban e 
betegségek ismeretét jelentősen javíthatja az adatok ebből eredő értékelése. A jelentéskészítő 
tagállamnak tisztában kell lennie ezzel a hozzáadott értékkel.

Módosítás 166
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 4 pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a javasolt módosítás létjogosultsága;

Or. en
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Indokolás

A klinikai vizsgálat eredményeinek megértése és értelmezése érdekében.

Módosítás 167
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A megbízó részletes nyilvántartást 
vezet a vizsgáló(k) által neki jelentett 
nemkívánatos eseményekről, és ezeket 
rögzíti az uniós portálon.

Or. en

Módosítás 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
3 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
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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 (opcionális)
A vizsgálat sajátos jellemzői
4. Végpontok:
a) A végpontok meghatározásai
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 módosítások
b) Globális megszakítások és 
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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.


