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RÖVID INDOKOLÁS

A 2001/20/EK irányelv elfogadása mérföldkövet jelentett a klinikai vizsgálatokra vonatkozó 
elõírások fejlesztésében, uniós és nemzetközi szinten egyaránt. 

Ismert tény azonban, hogy ez az irányelv számos tagállamban megnehezítette a klinikai 
vizsgálatok elõsegítését, és harmonizációra, valamint a meglévõ jogi keret alapos 
felülvizsgálatára van szükség. Rendkívül fontos, hogy megtartsuk a korábbi irányelvben 
felállított magas szintû elõírásokat, és a tagállamokban alkalmazandó eljárások 
egyszerûsítésére irányuló törekvéseink során ne veszítsük el azokat. 

Az elõadó számos módosítást terjeszt elõ, amelyek véleménye szerint biztosítják a betegek 
magas színvonalú gondozásának és ellátásának fenntartását az Unióban, és eközben ösztönzik 
a tudományos kutatásokat és az innovációt azáltal, hogy az adatok a teljes klinikai vizsgálati 
jelentés formájában nyilvánosan hozzáférhetõk. Figyelme véve a jelenlegi gazdasági válságot, 
nem szabad pénzt pazarolni olyan gyógyszerekre, amelyek nem hatásosak, és az embereknek 
képesnek kell lenniük arra, hogy az egészségükkel kapcsolatban tájékozottan hozzanak 
döntéseket. 

Az elõadó szerint a 2. cikkben foglalt új fogalommeghatározások, például a klinikai vizsgálat, 
a klinikai kutatás és a „kismértékû beavatkozással járó klinikai vizsgálat” új 
fogalommeghatározása, szükségtelenül bonyolultak és könnyen félreértelmezhetõk. Ehelyett 
egy egyszerû elvet kellene követniük: a „megfigyelések” a „kutatás” kategóriájába, a 
„beavatkozások” pedig a „vizsgálat” kategóriájába tartoznak. Erre irányuló módosítás nélkül a 
meglévõ szöveg a „beavatkozással nem járó kutatás” alapértelmezett 
fogalommeghatározásával együtt a (klinikai vizsgálatok meghatározása alá nem tartozó) 
klinikai kutatások esetében lehetõvé tenné, hogy azokat a beteg elõzetes beleegyezése nélkül 
végezzék. A jelenlegi irányelvbõl további fogalommeghatározások átvétele javasolt, azonos 
érvek alapján. 

Az elõadó attól tart, hogy a jelenlegi javaslat gyengíti az etikai bizottságok jelenlegi szerepét, 
ugyanakkor nem biztosít megfelelõ jogalapot egy egyenértékû független értékelõ testület 
számára. Az Uniónak tiszteletben kell tartania az emberi jogokat, a betegek biztonságát és az 
etikai vizsgálatokra vonatkozó szigorú szabályokat, amit azáltal tehet meg, hogy a rendeletben 
ismét bevezeti a független etikai bizottságokat. 

A 28. cikk (2) bekezdése elõírja, hogy a „vizsgálati alanyok jogai, biztonsága és jólléte 
elsõbbséget élvez a tudomány és a társadalom érdekeivel szemben”. E célkitûzések eléréséhez 
az szükséges, hogy a tagállami engedélyek megadását a független és interdiszciplináris etikai 
bizottság határozatától tegyék függõvé, amely a nemzeti jog alapján végzi tevékenységét. 

A klinikai vizsgálatok adatai tudományos adatok, amelyeket a lakosság bevonásával hoztak 
létre, és amelyek jelentõs hatást gyakorolnak a lakosságra. Ezért elsõsorban közérdekû 
adatoknak tekinthetõk. Emlékeztetni kell arra is, hogy a klinikai vizsgálatok eredményeihez 
való gyors és alaposan ellenõrzött hozzáférésnek megvannak a saját etikai szempontjai, mivel 
a betegek közvetlenül és gyorsan betekintést nyerhetnek a legújabb gyógyszeripari 
eredményekbe. 
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A tudományt hátráltatják és a kutatás társadalmi értéke csökken, ha az adatokat soha nem 
hozzák nyilvánosságra. Az elõadó ezért kéri azt, hogy a rendelet erre vonatkozóan egyértelmû 
kijelentést tartalmazzon, amely az uniós polgárok számára könnyen kereshetõ formában 
hozzáférést biztosít a gyógyszerekkel kapcsolatos klinikai információkhoz, hogy az 
egészségükkel kapcsolatban tájékozottan hozhassanak döntéseket. 

Az elõadó kéri, hogy az uniós adatbázisban tárolt klinikai információk a klinikai vizsgálati 
jelentés formájában legyenek megtalálhatók. Az eddig szerzett tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az összefoglalók benyújtása nem elegendõ a betegek jogainak és érdekeinek
védelméhez. Ha a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos részletes eredményeket nem hozzák 
nyilvánosságra, azzal kárt okoznak a tudománynak, felborítják a publikációk egyensúlyát (a 
negatív megállapításokat nem publikálják), ami pontatlan képet ad a gyógyszer
hatékonyságáról. Például a publikációk egyensúlyának megbomlása eredményezte a paroxetin 
antidepresszáns gyermekek és serdülõk körében történõ széles körû alkalmazását, annak 
ellenére, hogy nem hatékony, és komoly aggodalomra ad okot, hogy a használata növeli e 
korcsoport tagjainak körében az öngyilkosság kockázatát.

A még nagyobb átláthatóság érdekében az elõadó kéri, hogy a klinikai vizsgálat 
törzsdokumentációját a javasolt öt év helyett határozatlan idõre archiválják. Néhány tartós 
gyógyszer-mellékhatás – mint például a rák vagy a születési rendellenességek – csak 
évtizedekig tartó használat után alakul ki, sõt, néha a betegek második generációjában jelenik 
meg (ilyen volt például az 1950-es és 1970-es évek között a dietilstilbösztrol (DES) 
katasztrofális hatása). Ezért fontos, hogy garantálják a törzsdokumentáció határozatlan ideig 
történõ megõrzését. 

MÓDOSÍTÁS:

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel végzett klinikai 
vizsgálatok során alkalmazandó helyes 
klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítésérõl 
szóló, 2001. április 4-i 2001/20/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben szereplõ, 
a klinikai vizsgálatokra vonatkozó jelenlegi 
fogalommeghatározást pontosítani kell. E 
célból a klinikai vizsgálat 

(3) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel végzett klinikai 
vizsgálatok során alkalmazandó helyes 
klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítésérõl 
szóló, 2001. április 4-i 2001/20/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben szereplõ, 
a klinikai vizsgálatokra vonatkozó jelenlegi 
fogalommeghatározást nem kell 
megváltoztatni, és a korábbi irányelv 
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fogalommeghatározását pontosabban kell
definiálni, bevezetve a „klinikai kutatás” 
tágabb fogalmát, melynek egyik 
kategóriáját a klinikai vizsgálat alkotja. 
Az említett kategóriát konkrét kritériumok 
alapján kell meghatározni. Ez a 
megközelítés kellõen figyelembe veszi a 
nemzetközi iránymutatásokat, és
összhangban van a gyógyszereket 
szabályozó uniós joggal, amely a „klinikai 
vizsgálat” és a „beavatkozással nem járó 
kutatás” dichotómiájára épül.

számos egyéb fogalommeghatározását meg 
kell tartani.

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az érintett tagállamoknak együtt kell 
mûködniük a klinikai vizsgálat iránti 
engedélyezés értékelésében. Ez az 
együttmûködés nem foglalja magában a 
klinikai vizsgálatok alapvetõen nemzeti 
jellegû vagy etikai szempontjait (mint pl. a 
beleegyezõ nyilatkozat).

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

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az eljárásnak a klinikai vizsgálat 
indítása során történõ adminisztratív 
késedelem elkerülése érdekében 
rugalmasnak és hatékonynak kell lennie, 
anélkül hogy veszélyeztetné a betegek 
biztonságát és a közegészséget.
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Or. en

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klinikai vizsgálat engedélyezéséhez 
szükséges dokumentáció értékelésére 
szolgáló határidõnek megfelelõen 
hosszúnak kell lennie a dosszié 
értékeléséhez, ugyanakkor biztosítania kell 
az új, innovatív kezelésekhez való gyors 
hozzáférést, valamint azt, hogy az Unió 
továbbra is vonzó helyszín maradjon 
klinikai vizsgálatok elvégzéséhez. Ebben 
az összefüggésben a 2001/20/EK irányelv 
bevezeti a hallgatólagos engedélyezés 
fogalmát. E fogalmat fenn kell tartani a 
határidõk betartásának biztosítása 
érdekében. Népegészségügyi krízishelyzet 
esetén a tagállamoknak lehetõségük kell 
hogy legyen arra, hogy egy klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet 
mielõbbi értékeljenek és engedélyezzenek. 
Ezért az engedélyezésnek nincs minimális 
határideje.

(8) A klinikai vizsgálat engedélyezéséhez 
szükséges dokumentáció értékelésére 
szolgáló határidõnek megfelelõen 
hosszúnak kell lennie a dosszié 
értékeléséhez, ugyanakkor biztosítania kell 
az új, innovatív kezelésekhez való gyors 
hozzáférést, valamint azt, hogy az Unió 
továbbra is vonzó helyszín maradjon 
klinikai vizsgálatok elvégzéséhez. Ebben 
az összefüggésben a 2001/20/EK irányelv 
bevezeti a hallgatólagos engedélyezés 
fogalmát, ha az Etikai Bizottság mellette 
szavazott és a hatáskörrel rendelkezõ 
hatóság nem emelt kifogást a megadott 
határidõn belül. E fogalmat fenn kell 
tartani a határidõk betartásának biztosítása 
érdekében. Népegészségügyi krízishelyzet 
esetén a tagállamoknak lehetõségük kell,
hogy legyen arra, hogy egy klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet 
mielõbbi értékeljenek és engedélyezzenek. 
Népegészségügyi krízishelyzet esetén ezért 
az engedélyezésnek nincs minimális 
határideje.

Or. en

Indokolás

Pontosabban kell hivatkozni a 2001/20/EK irányelvre. Az irányelv értelmében az engedély 
hallgatólagos, azaz ha az Etikai Bizottság mellette szavazott és a hatáskörrel rendelkezõ 
hatóság nem emelt kifogást meghatározott idõn belül. Különösen összetett problémákat 
felvetõ kivételes esetekben ugyanakkor kifejezett írásbeli engedélyt kell megkövetelni. 
Egyértelmûbbé kell tenni, hogy a bekezdés utolsó mondata csak a népegészségügyi 
krízishelyzet esetére vonatkozik.
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Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A vizsgálati alany biztonságát 
fenyegetõ kockázat nagyrészt két forrásból 
származik: a vizsgálati készítménybõl 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 minõségét, 
biztonságosságát és hatásosságát a 
forgalombahozatali engedélyre vonatkozó 
eljárás során már értékelték), és ahol a 
beavatkozás a standard klinikai 
gyakorlattal összehasonlítva csak igen 
korlátozott mértékû további kockázatot 
jelent a vizsgálati alany számára. Az 
említett, „kismértékû 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 
határidõknek kell vonatkozniuk.

törölve

Or. en

Módosítás 6
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 

(52) Az adatbázisnak könnyen kereshetõ 
formában tartalmaznia kell a klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos összes releváns 
információt, a statisztikai elemzési tervet, a 
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vonatkozó személyes adatokat. Az 
adatbázisban szereplõ információknak 
nyilvánosaknak kell lenniük, kivéve, ha 
különleges okok indokolják, hogy
valamely információt ne tegyenek közzé a 
magánszemélyek magánélethez fûzõdõ 
jogának és a személyes adatok védelméhez 
fûzõdõ, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 7. és 8. cikkében elismert 
jognak a védelmében.

vizsgálati terv részleteit, valamint nyers 
adatokat is magában foglaló klinikai 
vizsgálati jelentést is ideértve. A vizsgálati
alanyok összes személyes adatát 
anonimizálni kell az adatbázisban, és az 
információkat az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz 
való nyilvános hozzáférésrõl szóló, 2001. 
május 30-i 1049/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben1

megállapított különleges 
követelményekkel összhangban kell 
nyilvánosságra hozni, figyelembe véve a 
dokumentumokhoz való hozzáférés jogát, 
amelyet az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 42. cikke is elismer.

____________
1 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

Or. en

Indokolás

Ha a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos részletes eredményeket nem hozzák nyilvánosságra 
klinikai vizsgálati jelentések keretében, azzal kárt okoznak a tudománynak, felborítják a 
publikációk egyensúlyát (a negatív megállapításokat nem publikálják), ami pontatlan képet ad 
a gyógyszer hatásosságáról. Például a publikációk egyensúlyának megbomlása eredményezte 
a paroxetin hatóanyagot tartalmazó Seroxat antidepresszáns gyermekek és serdülõk körében 
történõ széles körû alkalmazását, annak ellenére, hogy nem hatásos, és komoly aggodalomra 
ad okot, hogy a használata növeli e korcsoport tagjainak körében az öngyilkosság kockázatát.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) E rendelet összhangban van a klinikai 
vizsgálatokra vonatkozó fontosabb 
nemzetközi iránymutatásokkal, mint 
például az Orvosok Világszövetsége 
Helsinki Nyilatkozatának legújabb (2008. 
évi) verziója, valamint a helyes klinikai 
gyakorlattal, amelynek eredete a Helsinki 
Nyilatkozatra vezethetõ vissza.

(63) E rendelet összhangban van a klinikai 
vizsgálatokra vonatkozó fontosabb 
nemzetközi iránymutatásokkal, mint 
például az Orvosok Világszövetsége 
Helsinki Nyilatkozatának legújabb (2008. 
évi) verziója, különösen az embereken 
végzett orvosi kutatások etikai elveivel, 
ideértve az azonosítható humán anyagok 
és adatok felhasználásával végzett 
kutatásokat, valamint a helyes klinikai 
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gyakorlattal, amelynek eredete a Helsinki 
Nyilatkozatra vezethetõ vissza.

Or. en

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ezek az új fogalommeghatározások túlságosan bonyolultak és nehezen alkalmazhatók, ami a 
gyakorlatban a bürokrácia fokozódásához vezet. Azt az egyszerû elvet kellene követni, hogy a 
„megfigyelések” a „kutatás” kategóriájába, a „beavatkozások” pedig a „vizsgálat” 
kategóriájába tartoznak. Ezért újból be kell vezetni a korábbi 2001/20/EK irányelvben 
alkalmazott pontosabb megfogalmazást.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

E módosítás indokolása megegyezik az elõzõ módosításéval.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „kismértékû beavatkozással járó 
klinikai vizsgálat”: az alábbi feltételek 
mindegyikének megfelelõ klinikai 
vizsgálat:

törölve

a) a vizsgálati készítményeket 
engedélyezték;
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;
c) a további diagnosztikai vagy 
figyelemmel kísérési eljárások az érintett 
tagállam standard klinikai gyakorlatához 
viszonyítva csak minimális további 
kockázatot vagy terhet jelentenek a 



PA\925315HU.doc 11/27 PE504.167v01-00

HU

vizsgálati alanyok biztonságára;

Or. en

Indokolás

Amennyiben az engedélyezett vizsgálati készítmény tekintetében engedélyezés utáni 
vizsgálatot végeznek, azt az indokolja, hogy fennáll annak a gyanúja, hogy a standard klinikai 
gyakorlathoz viszonyítva a készítmény hatásossága nem megfelelõ, vagy hogy további 
kockázatokat jelent a betegek biztonságára nézve, még ha a forgalombahozatali engedély 
feltételei szerint alkalmazzák is. Ez volt a helyzet Regulate szervezet által a Mediator 
márkanevû, benfluorex hatóanyagú készítménnyel, illetve a Vigor által a „Vioxx” néven 
forgalmazott, rofecoxib hatóanyagú készítménnyel kapcsolatban végzett kutatás esetében is.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

12. „lényeges módosítás”: bármely, a 
klinikai vizsgálat bármely szempontját 
érintõ módosítás – ideértve a vizsgálat 
elõrehozott lezárását és a vizsgálati 
alanyok számának változását –, amely a 
8., 14., 19., 20. és 23. cikkben említett 
határozatról szóló értesítést követõen 
történt, és jelentõs hatást gyakorolhat a 
vizsgálati alanyok biztonságára vagy 
jogaira, vagy a klinikai vizsgálat során 
nyert adatok megbízhatóságára és 
megalapozottságára, azaz megváltoztatja a 
vizsgálat elvégzését alátámasztó 
tudományos dokumentumok értelmezését, 
illetve egyéb szempontból jelentõs. 

Or. en

Indokolás

A vizsgálat elõrehozott lezárása révén a megbízó elkerülheti annak kockázatát, hogy egy ilyen 
eltérés elveszítse statisztikai jelentõségét a vizsgálat vége felé, ha azt a veszély váltotta ki. Az 
eljárás lefolytatása, elrendezése, módszertana, vagy a klinikai vizsgálatokban használt 
vizsgálati készítmény, kiegészítõ gyógyszer vagy készítmény tekintetében az engedélyezést 
követõen végrehajtott bármely módosítás csökkentheti az adatok megbízhatóságát és 
megalapozottságát. Ezért a 2001/20/EK irányelv 10. cikkének a) pontjában foglalt pontosabb 
megfogalmazást javasolt átvenni.
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Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. „etikai bizottság”: valamely 
tagállamban lévõ, egészségügyi és nem 
egészségügyi szakemberekbõl álló 
független testület, amelynek feladata a 
vizsgálatban részt vevõk jogainak, 
biztonságának és egészségének védelme, 
valamint e védelem nyilvános garantálása, 
többek között azzal, hogy a testület kifejezi 
véleményét a vizsgálati tervrõl, a 
vizsgálatot végzõk alkalmasságáról és a 
berendezések kielégítõ voltáról, valamint a 
vizsgálati alanyok tájékoztatására és az 
ennek birtokában adott beleegyezésük 
megszerzésére használt módszerekrõl és 
dokumentumokról;

Or. en

Indokolás

A 2001/20/EK irányelvben foglalt fogalommeghatározás átvétele.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 28 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. „Nemkívánatos esemény”: a 
gyógyszerrel kezelt vizsgálati alany 
egészségi állapotában bekövetkezõ minden 
olyan kedvezõtlen változás, amely nem 
szükségszerûen következik az alkalmazott 
kezelésbõl;

28. „mellékhatás”: a bármely adagban 
beadott gyógyszerrel kezelt vizsgálati 
alany egészségi állapotában bekövetkezõ
minden kedvezõtlen változás;

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en
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Indokolás

A korábbi 2001/20/EK irányelvben használt jó megfogalmazás átvétele.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 30 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. „klinikai vizsgálati jelentés”: a teljes 
vizsgálati tervet és annak késõbbi 
módosításait, a statisztikai elemzési tervet, 
a hatásosság összefoglalását és 
valamennyi eredmény biztonságossági 
adatait, valamint az egyéni anonimizált 
betegadatokat táblázatokban vagy 
felsorolásokban tartalmazó jelentés.

Or. en

Indokolás

Ha a rendszeres felülvizsgálatokhoz nem készítenek klinikai vizsgálati jelentéseket, az hiányos 
bizonyítékalapot és potenciálisan torzított következtetéseket eredményez a beavatkozások 
hatásaival kapcsolatban; például a reboxetinnel kapcsolatban közölt adatok 115%-kal 
túlbecsülték a rebotexin jótékony hatását a placebóval szemben, a káros hatásokat pedig 
alulbecsülték. Másik példa:  a Tamilflu néven forgalmazott oseltamivir hatóanyagú, 
neuraminidáz-gátló termékbõl a tagállamok milliós készleteket halmoztak fel anélkül, hogy 
bizonyított lenne a hatásossága az influenza leggyakoribb szövõdményeivel kapcsolatban.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálatban kapott adatok 
megbízhatók és megalapozottak lesznek.

– a klinikai vizsgálatban kapott adatok 
relevánsak, megbízhatók, megalapozottak 
lesznek, és azokat hiánytalanul rögzítik; 
és.

Or. en
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Indokolás

Ha az adatokat nem rögzítik hiánytalanul, a kutatás feleslegessé válik. Ha a klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos részletes eredményeket nem hozzák nyilvánosságra klinikai 
vizsgálati jelentések keretében, azzal kárt okoznak a tudománynak, felborítják a publikációk 
egyensúlyát (a negatív megállapításokat nem publikálják), ami pontatlan képet ad a 
gyógyszer hatásosságáról.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai vizsgálatok során nyert adatok 
dokumentáltan hiányos tudományos 
ismereteket pótolnak, amelyek más 
eszközökkel nem szerezhetõk be.

Or. en

Indokolás

A jó minõségû és etikus klinikai vizsgálatoknak az emberekkel és az állapotuk javításával 
kapcsolatos tudományos ismeretek bõvítését célzó releváns adatok generálását kell célul 
kitûzniük, és ezeket az ismereteket rögzíteni kell, hogy a jövõben hivatkozási alapul 
szolgáljanak. Új kutatásokat csak akkor szabad végezni, ha a megkezdésük idõpontjában 
azokra a kérdésekre, amelyekre választ akarnak kapni, a meglévõ bizonyítékokkal nem adható 
kielégítõ válasz, pl. a Cochrane felülvizsgálatai esetében.

Módosítás 17
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 érintett tagállam illetékes 
hatósága akkor engedélyezheti klinikai 
vizsgálat elvégzését, ha az illetékes etikai 
bizottság jóváhagyja azt.
(2) A Bizottság egy éven belül 
iránymutatásokat terjeszt elõ a tagállamok 
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számára az etikai bizottságokról annak 
érdekében, hogy egyszerûsítse az 
eljárásokat és megkönnyítse a vizsgálatok 
lefolytatását számos tagállamban, a 
vizsgálati alanyok biztonságának 
veszélyeztetése nélkül.

Or. en

Indokolás

A Helsinki Nyilatkozat és az Ovideói Egyezmény kimondja, hogy „emberen csak akkor szabad 
kutatást végezni”, „ha […] az arra hatáskörrel rendelkezõ szerv jóváhagyta, azt követõen, 
hogy […] vizsgálat alá vetette […] az etikai elfogadhatóság multidiszciplináris megítélését”. 
E rendelet 28. cikkének (2) bekezdése értelmében a „vizsgálati alanyok jogai, biztonsága és 
jólléte elsõbbséget élvez a tudomány és a társadalom érdekeivel szemben”. A következetesség 
érdekében a tagállami engedélyeket az illetékes etikai bizottság határozatától kell függõvé 
tenni.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– vizsgálati alanyok életkor és nem 
tekintetében meglévõ hasonlósága azokkal 
az alanyokkal, akiknek a gyógyszereket 
szánják, és az, hogy a vizsgálati alanyok 
egészséges önkéntesek vagy betegek-e;

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek maximális hatékonyságának biztosítása érdekében azokat a 
végfelhasználókhoz hasonló népességcsoporton kell tesztelni, mert például bizonyos
gyógyszereket eltérõen dolgoz fel a nõi és a férfi szervezet.

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az értékelõ jelentést az EU portálján 
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keresztül nyújtják be, az uniós 
adatbázisban tárolják és nyilvánosan 
hozzáférhetõvé teszik.

Or. en

Indokolás

Az értékelõ jelentést közzéteszik, hogy a nyilvánosság részérõl bizalom alakuljon ki az 
engedélyezési folyamat iránt.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az etikai bizottság nem hagyja jóvá a 
klinikai vizsgálatot az érintett 
tagállamban.

Or. en

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A megbízó az értékelés idõpontjáig 
bármikor visszavonhatja engedély iránti 
kérelmét. Ebben az esetben a kérelmet 
valamennyi érintett tagállam tekintetében 
visszavonják. A visszavont kérelmeket 
továbbra is nyilvántartják az uniós 
adatbázisban, és minden egyes 
visszavonást megindokolnak.

Or. en

Indokolás

E módosítás arra törekszik, hogy némi betekintést nyújtson abba, hogy miért vonnak vissza 
klinikai vizsgálat iránti kérelmeket. Számos, a betegek biztonságával vagy a termék 
hatásosságával kapcsolatos valódi oka lehet egy kérelem visszavonásának vagy egy klinikai 
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vizsgálat megszakításának. A vizsgálatok leállítását gyakran indokolják üzleti okokkal is. A 
klinikai vizsgálatok iránti kérelem pusztán üzleti okokra való hivatkozással történõ 
visszavonása azonban nem etikus, mert az a betegeket és a társadalmat megfosztja egy 
potenciálisan hatásos gyógyászati újítástól.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Egy lényeges módosítás kizárólag akkor 
hajtható végre, ha az ebben a fejezetben 
meghatározott eljárásnak megfelelõen 
engedélyezték és egy etikai bizottság 
korábban jóváhagyta azt.

Or. en

Indokolás

Mivel a „lényeges módosítás” a fogalommeghatározása szerint olyan „módosítás, amely […] 
valószínûsíthetõen jelentõs hatást gyakorol a vizsgálati alanyok biztonságára vagy jogaira, 
vagy a klinikai vizsgálat során nyert adatok megbízhatóságára és megalapozottságára”, a 
klinikai vizsgálatok engedélyezésére vonatkozó eljárással azonos eljárást kell alkalmazni.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a 2001/20/EK irányelvvel: a 2001/20/EK irányelv (11) 
preambulumbekezdése nem teszi lehetõvé 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 
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biztonságát és jogait.

Módosítás 24
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 határidõn belül, 
az értékelõ jelentés I. részében szereplõ 
szempontokra vonatkozó lényeges 
módosításról hozott következtetés minõsül 
az érintett tagállamnak a lényeges 
módosítás engedélyezése iránti kérelemre 
vonatkozó határozatának.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 2001/20/EK irányelv (11) preambulumbekezdésének megtartása, amely 
nem teszi lehetõvé az illetékes hatóságok általi hallgatólagos hozzájárulást, ha az etikai 
bizottság nem szavazott a klinikai vizsgálat mellett.

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ha a klinikai vizsgálatot az Unión kívül 
végzik, a vizsgálatnak teljes mértékben 
összhangban kell lennie az ebben a 
rendeletben a vizsgálati alanyok jogai és 
jólléte, illetve a klinikai vizsgálat során 
kapott adatok megbízhatósága és 
megalapozottsága tekintetében lefektetett 
elvekkel.

Or. en
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Indokolás

Az Unión kívül végzett klinikai vizsgálatokra a javasolt rendeletben foglalt követelményekkel 
azonos követelményeknek kell vonatkozniuk. Az ezen elvekkel való egyenértékûség ahhoz 
vezethet, hogy ezeket az elveket a harmadik fél megbízók eltérõen értelmezik. 

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 és 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A beleegyezõ nyilatkozatot írásban, 
dátummal és aláírással ellátva, és 
önkéntesen teszi a vizsgálati alany vagy 
jogi képviselõje, miután mindenre 
kiterjedõen tájékoztatták a klinikai 
vizsgálat jellegérõl, idõtartamáról, 
jelentõségérõl, kihatásairól és 
kockázatairól, többek között arról is, ha a 
klinikai vizsgálatot meg kell szakítani, a 
lehetséges kezelési módokról, és minden 
egyéb információról, a nemzeti jogban 
elõírtakkal összhangban. A biztosított 
információkat és a beleegyezõ 
nyilatkozatot megfelelõen dokumentálják. 
Kivételes esetekben, amennyiben a 
vizsgálati alany nem képes írni, szóbeli 
beleegyezés is adható legalább egy 
pártatlan tanú jelenlétében, akiben a 
vizsgálati alany megbízik. A vizsgálati 
alany vagy jogi képviselõje másolatot kap 
a beleegyezõ nyilatkozatról.

(1a) A dokumentumon, amellyel a 
beleegyezést megadják, mindenképpen fel 
kell tüntetni a következõ két információt:
– a vizsgálat nyilvántartási száma az EU 
portálján, és
– nyilatkozat arról, hogy a vizsgálat 
befejezésétõl számított egy éven belül az 
eredményeket közzéteszik az EU portálján, 
valamint e közzététel hozzávetõleges 
dátuma.

Or. en
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Indokolás

A 2001/20/EK irányelvben elõírt, a beleegyezõ nyilatkozatban minimálisan szereplõ 
információk visszaállítása, az európai polgárok egyenlõ jogainak biztosítása érdekében. A 
„pártatlan tanút” meg kell nevezni, és alá kell írnia a beleegyezõ nyilatkozatot a vizsgálati 
alany számára.

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 a (új) és 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a megbízó nem teljesíti 
a (3) bekezdésben foglalt 
kötelezettségeket, az érintett tagállamok 
harmonizált szankciókat alkalmaznak. 
Ennek összege a nem megfelelés elsõ 30 
napjáig legfeljebb 7 000 euró, majd a 
megfelelés teljesítéséig naponta további 
legfeljebb 7 000 euró.
(3b) A megfelelõségi tanúsítványt – a (3) 
bekezdésben említett kötelezettséggel 
összhangban – a közös mûszaki 
dokumentum részeként kell nyújtani.

Or. en

Indokolás

A megbízó arra való ösztönzése érdekében, hogy a klinikai vizsgálat végétõl számított egy 
éven belül jelentésben számoljon be az információkról, visszatartó erejû és a tagállamok 
között harmonizált szankciókat kell alkalmazni. Az USA-ban léteznek ilyen szankciók 
(legfeljebb 10 000 USD polgári pénzbírság az elsõ 30 napban + 10 000 USD minden egyes 
további napra mindaddig, amíg a jogsértést az elsõ 30 napot követõen nem korrigálják).  Ez 
biztosítja a betegek folyamatba vetett bizalmát.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követõ egy éven belül a klinikai vizsgálat 
eredményérõl összefoglalót nyújt be az 

A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követõ egy éven belül a klinikai vizsgálat 
eredményérõl egy összefoglalót és egy 
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uniós adatbázisba. klinikai vizsgálati jelentést nyújt be az 
uniós adatbázisba. Mindaddig nem 
értékelik egy adott megbízó klinikai 
vizsgálat iránti új kérelmeit, amíg a 
korábban nyilvántartásba vett és 
jóváhagyott vizsgálataihoz kapcsoló 
klinikai vizsgálati jelentéseket be nem 
nyújtja az uniós adatbázisba. A megbízók 
megindokolják, hogy miért nem nyújtották 
be az eredmények összefoglalóját és a 
klinikai vizsgálati jelentést. Az indokolást 
nyilvánosan hozzáférhetõvé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Ha a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos részletes eredményeket nem hozzák nyilvánosságra 
klinikai vizsgálati jelentések keretében, azzal kárt okoznak a tudománynak, felborítják a 
publikációk egyensúlyát (a negatív megállapításokat nem publikálják), ami pontatlan képet ad 
a gyógyszer hatásosságáról. Például a publikációk egyensúlyának megbomlása eredményezte 
a paroxetin hatóanyagot tartalmazó antidepresszáns (Seroxat) gyermekek és serdülõk 
körében történõ széles körû alkalmazását, annak ellenére, hogy nem hatékony és komoly 
aggodalomra ad okot, hogy a használata növeli e korcsoport tagjainak körében az 
öngyilkosság kockázatát.

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben kellõen indokolt és az etikai 
bizottság által érvényesként jóváhagyott 
tudományos okokból nincs mód az 
eredményekrõl szóló összefoglaló és a 
klinikai vizsgálati jelentés egy éven belüli 
benyújtására, azokat akkor kell 
benyújtani, amint rendelkezésre állnak.
Ebben az esetben a vizsgálati terv 
meghatározza, hogy az összefoglaló és a 
klinikai vizsgálati jelentés – a
magyarázatokkal együtt – várhatóan 
mikor áll majd rendelkezésre.

Or. en
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Módosítás 30
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 idõpont minõsül a klinikai 
vizsgálat lezárási idõpontjának, amikor a 
megbízó úgy határoz, hogy nem indítja újra 
a klinikai vizsgálatot. A klinikai vizsgálat 
elõrehozott lezárása esetén az elõrehozott 
lezárás idõpontja minõsül a klinikai 
vizsgálat lezárási idõpontjának.

(4) E rendelet alkalmazásában, amennyiben 
egy felfüggesztett vagy ideiglenesen 
leállított klinikai vizsgálatot nem indítanak 
újra, az az idõpont minõsül a klinikai 
vizsgálat lezárási idõpontjának, amikor a 
megbízó úgy határoz, hogy nem indítja újra 
a klinikai vizsgálatot. A klinikai vizsgálat 
elõrehozott lezárása esetén az elõrehozott 
lezárás idõpontja minõsül a klinikai 
vizsgálat lezárási idõpontjának. 12 
hónapos átmeneti szünetet követõen a 
klinikai vizsgálat adatait nyilvánosan 
hozzáférhetõvé teszik, akkor is, ha azok 
hiányosak.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 31
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 elõ 
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. A vizsgáló feljegyez 
minden súlyos nemkívánatos eseményt, és 
ezek másolatait megküldi az etikai 
bizottságnak, továbbá az EU portálján 
keresztül másolatokat küld az uniós 
adatbázisba. A vizsgáló szükség esetén 
nyomon követési jelentést küld a 
megbízónak. A haladéktalanul elküldött 
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jelentést részletes, írásos jelentések 
követik, amelyeket megküldenek az etikai 
bizottságoknak és a tagállamoknak, és az 
uniós adatbázisban tárolnak.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerekkel kapcsolatos biztonsági aggályok csak a nemkívánatos eseményekrõl szóló 
pontos és hiánytalan jelentések begyûjtésével azonosíthatók és kezelhetõk megfelelõ idõben, 
ezáltal korlátozva az egyébként megelõzhetõ közegészségügyi kockázatokat és az elkerülhetõ 
egészségügyi kiadásokat.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A klinikai vizsgálattal kapcsolatos 
információkat úgy kell nyilvántartani, 
feldolgozni, kezelni és tárolni, hogy 
megfelelõen lehessen jelenteni, értelmezni
és ellenõrizni õket, miközben biztosítva 
van a vizsgálati alanyok nyilvántartásának 
és személyes adatainak bizalmas jellege, a 

(1) A klinikai vizsgálattal kapcsolatos 
információkat úgy kell nyilvántartani, 
feldolgozni, kezelni, valamint könnyen 
kereshetõ klinikai vizsgálati jelentések 
formájában tárolni, hogy megfelelõen 
lehessen jelenteni, értelmezni és ellenõrizni 
õket, miközben biztosítva van a vizsgálati 
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személyes adatok védelme területén 
alkalmazandó jogszabályoknak 
megfelelõen.

alanyok nyilvántartásának és személyes 
adatainak bizalmas jellege, a személyes 
adatok védelme területén alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelõen.

Or. en

Indokolás

Kutatások eredményei azt mutatták, hogy ha a rendszeres felülvizsgálatokból kizárják a 
klinikai vizsgálati jelentéseket, az hiányos bizonyítékalapot és potenciálisan torzított 
következtetéseket eredményez a beavatkozások hatásaival kapcsolatban.

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízó és a vizsgáló a klinikai 
vizsgálat lezárását követõen 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 megfelelõen 
archiválják.

A klinikai vizsgálat dokumentációját 
határozatlan idõre archiválják.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elsõ albekezdésben említett tagállam 
biztosítja a bizalmas adatok védelmét, 

Az ellenõrzésrõl szóló jelentés
összefoglalását közzé kell tenni.
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amikor a megbízó rendelkezésére bocsátja
az ellenõrzésrõl szóló jelentést.

Or. en

Indokolás

A tagállami ellenõröket sok esetben közpénzbõl fizetik, és megbízatásuk és felhatalmazásuk a 
köz érdekét szolgálja. Ezenkívül a klinikai vizsgálatokban részt vevõ vizsgálati alanyoknak 
joguk van tudni, hogy a vizsgálatot a rendelettel (rendeletekkel) összhangban végzik vagy 
végezték-e, hogy amennyiben úgy kívánják, visszavonhassák beleegyezésüket.

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság ellenõrzõ vizsgálatokat 
végezhet, ha szükségesnek tartja.

(2) A Bizottság ellenõrzõ vizsgálatokat 
végezhet, ha szükségesnek tartja. A 
Bizottság ellenõrzésrõl szóló jelentésének 
összefoglalását közzé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Lásd a 75. cikk módosításának indokolását.

Módosítás 37
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 
együttmûködés lehetõvé tétele, és az egyes 
klinikai vizsgálatok kereshetõségének 
megteremtése. A megbízók az adatbázis 
jóvoltából hivatkozhatnak egy klinikai 
vizsgálat vagy lényeges módosítás 
engedélyezése iránti korábbi kérelem 
benyújtására.

(2) Az uniós adatbázis létrehozásának célja 
a tagállamok illetékes hatóságai között az e 
rendelet alkalmazásához szükséges 
együttmûködés lehetõvé tétele, és az egyes 
klinikai vizsgálatok kereshetõségének 
megteremtése. A megbízók az adatbázis 
jóvoltából hivatkozhatnak egy klinikai 
vizsgálat vagy lényeges módosítás 
engedélyezése iránti korábbi kérelem 
benyújtására. Az adatbázis létrehozásának 
célja ezenkívül az, hogy az uniós polgárok 
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számára könnyen kereshetõ formában 
hozzáférést biztosítsanak a gyógyszerekkel 
kapcsolatos klinikai információkhoz, hogy 
az egészségükkel kapcsolatban 
tájékozottan hozhassanak döntéseket.

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálatok adatai tudományos adatok, tehát közérdekûek. A betegek azért egyeznek 
bele a klinikai vizsgálatokban való részvételbe, mert ezzel a közt szolgálják a tudományos 
haladás elõsegítése révén. A tudományt hátráltatja, ha az adatokat nem hozzák 
nyilvánosságra. Ezenkívül az ipar által finanszírozott kutatást közfinanszírozású 
kutatóintézetek segítik: vizsgálók és kutatócsoportok munkáját vehetik igénybe nyilvános 
közfinanszírozású kutatási helyszíneken, az alapkutatásnak közfinanszírozást biztosítanak.

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az uniós adatbázis az 1049/2001/EK 
rendelettel összhangban nyilvánosan 
hozzáférhetõ. Ha üzleti titoknak minõsülõ 
információk tekintetében kívánnak 
védelmet alkalmazni, kellõen meg kell 
indokolni és dokumentálni kell, hogy az 
információ nyilvánosságra hozatala 
elfogadhatatlan mértékben sértené az 
üzleti érdekeket, pontosan meg kell 
határozni az üzleti titoktartás 
szükségességének idejét és errõl értesíteni 
kell a kérelmezõ személyt, továbbá nem 
állhat fenn olyan nyomós közérdek, amely 
indokolja az azonnali nyilvánosságra 
hozatalt.

Or. en

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 3 bekezdés – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 3 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– bizalmas üzleti információ védelme; törölve

Or. en

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 3 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– klinikai vizsgálat hatékony tagállami 
felügyeletének biztosítása.

törölve

Or. en


