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Módosítás 13
Daniël van der Stoep

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamok hatásköre az 
engedélyezéséhez szükséges 
dokumentációra vonatkozó nyelvi 
követelmények megállapítása. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelem 
értékelése zökkentőmentes legyen, a 
tagállamoknak mérlegelniük kell azt, hogy 
a nem a vizsgálati alanyoknak szánt 
dokumentumok nyelveként egy, az 
egészségügy területén széles körben ismert
nyelv használatát fogadják el.

(21) A tagállamok hatásköre az 
engedélyezéséhez szükséges 
dokumentációra vonatkozó nyelvi 
követelmények megállapítása. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelem 
értékelése zökkenőmentes legyen, a 
tagállamoknak mérlegelniük kell azt, hogy 
a nem a vizsgálati alanyoknak szánt 
dokumentumok nyelveként az angol nyelv 
használatát fogadják el.

Or. nl

Módosítás 14
Daniël van der Stoep

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az e rendeletben előírt tevékenységek 
elvégzése érdekében a tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy díjakat 
állapítsanak meg. A tagállamok 
ugyanakkor nem írhatnak elő különböző 
testületeknek történő, többszörös 
díjfizetést olyan esetekre, ahol a klinikai 
vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet 
egy adott tagállamban különböző 
testületek bírálják el.

(55) Az e rendeletben előírt tevékenységek 
elvégzése érdekében a tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy díjakat 
állapítsanak meg.

Or. nl
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Módosítás 15
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgáló figyelembe veszi, hogy a 
véleményalkotásra és helyzetértékelésére 
képes, cselekvőképességet korlátozó, 
illetve cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett vizsgálati alany 
kifejezetten elutasítja a klinikai 
vizsgálatban való részvételt vagy a 
vizsgálattól bármikor el kíván állni;

c) A magyar nyelvi változatot nem érinti.;

Or. fr

Módosítás 16
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgáló a kiskorú korának és
érettségének megfelelően figyelembe 
veszi, hogy a véleményalkotásra és 
helyzetértékelésére képes kiskorú 
vizsgálati alany kifejezetten elutasítja a 
klinikai vizsgálatban való részvételt vagy a 
vizsgálattól bármikor el kíván állni;

c) a kiskorú korától, érettségétől és jogi 
képviselőjének állásfoglalásától 
függetlenül tiszteletben kell tartani, ha a 
kiskorú vizsgálati alany kifejezetten 
elutasítja a klinikai vizsgálatban való 
részvételt vagy a vizsgálattól bármikor el 
kíván állni;

Or. fr

Módosítás 17
Jean-Pierre Audy

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

(2) A kiskorú részt vesz a beleegyezési 
nyilatkozatra vonatkozó eljárásban, a 
korának és érettségének megfelelően.

(2) A kiskorú korától vagy érettségétől 
függetlenül szabadon beleegyezhet a 
klinikai vizsgálatban való részvételébe, 
illetve elutasíthatja azt.

Or. fr

Módosítás 18
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 19
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
A betegekre vonatkozó személyes adatokat 
a fent leírt adatbázisban kezelik oly 
módon, amely nem teszi lehetővé e 
betegek közvetlen azonosítását (nem 
tüntetik fel sem nevüket, sem címüket). 
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Mindazonáltal azon személyek számára, 
akiknek a betegek alapvető érdekei 
védelmének biztosítása céljából ismerniük 
kell a betegek személyazonosságát, 
biztosítani kell a lehetőséget az ilyen 
információhoz való hozzáférésre 
(megfelelő kód segítségével).

Or. en

Indokolás

Az EMA adatbázis létrehozásának egyik alapelve az, hogy nem teszi lehetővé a betegek 
közvetlen azonosítását. Ezért az EMA adatbázis kizárólag anonimizált adatokat tartalmazhat, 
amelyek az érintett azonosítását csak azok számára teszik lehetővé, akiknek a szükséges 
kezelés nyújtásához a beteg azonosítására ténylegesen szükségük van.

Módosítás 20
Petru Constantin Luhan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Ügynökség elektronikus 
adatbázisában tárolt személyes adatok 
megőrzése addig tart, ameddig a klinikai 
vizsgálat tárgyát képező egy vagy több 
kísérleti gyógyszer hatóanyagai fejlesztés 
alatt állnak, illetve jelen vannak az uniós 
piacon.

Or. en

Indokolás

Many drugs are known to have late toxicities. These may occur 10-20 years after the 
completion of the clinical trial. It is essential that EMA keeps record of long term toxicities 
(including sometimes consequences for unborn or not yet conceived children) as some of them 
may be prevented or minimised if know and described. Such long term data are essential for 
the advance of the healthcare and may potentially lead to the full re-evaluation of drugs or 
treatments already on the market.Same stands for combination of drugs and active 
substancies.Deletion of any safety information about active substancies, drugs or treatments 
still in use is unethical and directly jeopardise the safety and integrity of individuals having 
participated to clinical research and in some cases to their partners and children.
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Módosítás 21
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság minden évben jelentést 
nyújt be az Európai Parlamenthez az ezen 
cikk alkalmazásában végzett 
ellenőrzésekről és vizsgálatokról.

Or. fr

Módosítás 22
Petru Constantin Luhan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Unió adatbázisa nem 
tartalmaz a klinikai vizsgálatban részt 
vevőkre vonatkozó személyes adatot.

Or. en

Módosítás 23
Petru Constantin Luhan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A klinikai vizsgálatban részt vevőkre 
vonatkozó és az uniós adatbázisban tárolt 
személyes adatok a klinikai vizsgálat 
befejezése után legfeljebb öt évig 
őrizhetők meg. Ezen időszak lejártával a 
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klinikai vizsgálatra vonatkozó kérdésekkel 
a megbízó által megadott fő 
kapcsolattartóhoz kell fordulni.

Or. en

Indokolás

A javaslat az uniós adatbázis tekintetében nem rendelkezik adatmegtartási időszakról. Az EU 
adatvédelmi jogszabályai lehetővé teszik, hogy tudományos kutatások esetében – megfelelő 
biztosítékok megállapítása mellett – hosszabb adattárolási időszakokat állapítsanak meg. A 
módosítás által meghatározott adatmegőrzési időszakok kellően hosszúak a klinikai 
vizsgálatok helytelen alkalmazása eseteinek visszamenőleges felderítéséhez. A módosítás 
figyelembe veszi az európai adatvédelmi biztos véleményét.

Módosítás 24
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 12 rész – 54 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kiskorú vagy cselekvőképességet 
korlátozó, illetve cselekvőképességet 
kizáró gondnokság alá helyezett felnőttek 
vizsgálati alanyok esetében ismertetni kell 
a szülő(k)től vagy törvényes képviselőtől
származó beleegyező nyilatkozat 
beszerzésére vonatkozó eljárást, valamint a 
kiskorú vagy a cselekvőképességet 
korlátozó, illetve cselekvőképességet 
kizáró gondnokság alá helyezett felnőttek 
vizsgálati alany kísérletbe történő 
bevonásának folyamatát;

– cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett felnőttek mint vizsgálati alanyok 
esetében ismertetni kell a szülő(k)től vagy 
törvényes képviselőtől származó 
beleegyező nyilatkozat beszerzésére 
vonatkozó eljárást, valamint a 
cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett felnőttek vizsgálati alany 
kísérletbe történő bevonásának folyamatát;

Or. fr

Módosítás 25
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 12 rész – 54 pont – 1 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– ha a klinikai vizsgálatban részt vevő 
személy kiskorú, ismertetni kell a 
kiskorútól és a szülőktől vagy a törvényes 
képviselőtől származó beleegyező 
nyilatkozat beszerzésére vonatkozó 
eljárást, valamint a kiskorú vizsgálati 
alany kísérletben betöltött szerepének 
leírását;

Or. fr


