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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat célja az Európai Unióban folyó klinikai kutatás fejlesztése és megkönnyítése az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatának elvégzésére vonatkozó 
jelenlegi szabályok egyszerűsítése által. A javaslat a jelenleg hatályos 2001/20/EK irányelvet 
egy korszerű, egységes, uniós szintű jogi keretet létrehozó rendelettel váltja fel, amely 
csökkenti a bürokráciát és megszünteti a 2001/20/EK irányelv végrehajtásában mutatkozó 
nemzeti különbségeket. 

A feltételezett, nem várt súlyos mellékhatások jelentésére a javaslat az Európai 
Gyógyszerügynökség által irányított elektronikus adatbázis (az EMA adatbázis) 
létrehozásáról rendelkezik. Rendelkezik továbbá egy, a klinikai vizsgálatok iránti kérelmek 
benyújtására szolgáló egységes uniós platform, a Bizottság által irányított, uniós szintű 
központi adatbázis (uniós adatbázis) létrehozásáról is.

Az előadó támogatja a javaslat célkitűzéseit. Külön üdvözli, hogy ennek eszközeként a 
választás a rendeletre esett. A rendelet nemcsak az egységes uniós jogi rendszer 
létrehozásának és ezáltal a nagyobb jogbiztonság megteremtésének megfelelő eszköze, hanem 
annak is, hogy a 2001/20/EK irányelvnek a tagállamok általi eltérő alkalmazásából és 
végrehajtásából eredő meglévő szabályozási és adminisztratív teher felszámolásra 
kerülhessen. 

A klinikai vizsgálatok jelentős hatással vannak az egyének alapvető jogaira, különösen az 
emberi méltósághoz való jogra (1. cikk), az élethez való jogra (2. cikk), a személyi 
sérthetetlenséghez való jogra (3. cikk), a magán és a családi élet tiszteletben tartásához való 
jogra (7. cikk), a személyes adatok védelméhez való jogra (8. cikk), a gyermekek jogaira 
(24. cikk), illetve az egészségvédelemhez jogra (35. cikk). Kiemelten fontos, hogy a majdani 
rendelet biztosítsa az Európai Unió Alapjogi Chartájának teljes körű tiszteletben tartását. 
Noha a (65) preambulumbekezdés rámutat arra, hogy a javaslat tiszteletben tartja különösen 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapvető jogokat és alapelveket, a jogok 
tiszteletben tartását azonban különös mechanizmus nem biztosítja. Ezért rendelkezni kell 
arról, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartása, valamint megőrzésük érdekében hozott 
intézkedések értékelése a klinikai vizsgálat iránti kérelem elbírálásának részét képezze. Ennek 
megfelelően módosítani kell a javaslat 7. cikkének (1) bekezdését, a 31. cikkét, az I. melléklet 
4. szakaszának 13. pontját és a II. melléklet 4. szakaszát.

A klinikai vizsgálatok elvégzésekor személyes adatokat kell különböző szinteken feldolgozni 
(legalább a megbízók, a kutatók, a feldolgozók, az Európai Unió Bizottsága és az EMA 
szintjén). A feldolgozott személyes adatok a vizsgálati alanyokra vonatkozó különböző 
adatkategóriákra – pl. a klinikai vizsgálati alanyok, a beleegyező nyilatkozatot tevő 
személyek, a megbízók, a vizsgálók stb. kategóriáira – vonatkoznak. Emellett a személyes 
adatok különböző kategóriáit, különösen az „érzékeny adatokat” is fel kell dolgozni. Az 
előadó üdvözli, hogy az (52) és az (59) preambulumbekezdés és a 89. cikk (Adatvédelem) 
világosan kimondja, hogy e rendelet alapján a személyes adatok tagállami feldolgozása a 
95/46/EK irányelv alapján történik, míg a 45/2001/EK rendelet a személyes adatoknak az 
Európai Bizottság és az EMA általi feldolgozására vonatkozik. 
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Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jelentéstétel céljából létrehozott elektronikus 
adatbázis a betegek azonosítására alkalmas személyes adatokat nem tartalmazhat. Csak olyan 
anonimizált adatokat (kódolt adatokat) tartalmazhat, amelyek az érintett azonosítását 
kizárólag azok számára teszi lehetővé, akiknek erre az információra ténylegesen szükségük 
van (például a szükséges kezelés biztosítása céljából), míg az érintett az EMA adatbázisban 
közvetlenül nem azonosítható. A javaslat 36. cikkének erre rá kell mutatnia.

Az uniós adatbázis (78. cikk) célja az információáramlás racionalizálása és megkönnyítése a 
megbízók és a tagállamok, illetve maguk a tagállamok között. Az (52) preambulumbekezdés 
ugyan kimondja, hogy az adatbázis nem tartalmazhat vizsgálati alanyokra vonatkozó 
személyes adatokat, a 78. cikk nem fogalmaz világosan. Kimondja, hogy „az uniós adatbázis 
csak az adatbázis céljaira szükséges személyes adatokat tartalmazza”. Ez nem zárja ki a 
betegek személyes adatainak adatbázisba való felvételét. Mivel a beteg személyes adatainak 
az uniós adatbázisban való feldolgozására vonatkozó tilalom az uniós adatbázis egyik 
lényeges eleme, a 78. cikk (4) bekezdését olyan értelemben kell módosítani, hogy az 
világosan rögzítse ezt a feltételt, mivel a jelenlegi preambulumbekezdés a jogilag kötelező erő 
hiánya miatt nem elégséges. 

A 78. cikk (7) bekezdése az érintetteknek a tájékoztatáshoz, a betekintéshez, a helyesbítéshez 
és a tiltakozáshoz való jogát tartalmazza. Elrendeli, hogy a személyes adatok helyesbítését 
vagy törlését az érintett kérelmét követő legfeljebb hatvan napon belül kell végrehajtani. E 
rendelkezést ki kell egészíteni annak érdekében, hogy az abban szereplő jogok mellett 
tartalmazza a személyes adatok blokkolásának az uniós adatvédelmi jogszabályokban elismert 
jogát.

A javaslat nem rendelkezik az EMA adatbázisban és az uniós adatbázisban feldolgozott fájlok 
és személyes adatok megőrzési időszakáról. Az adatmegőrzési időszak meghatározása 
alapvető adatvédelmi elv. A jelek szerint a javaslat az adatmegőrzési időszakot azért nem 
rögzíti, mivel egy-egy klinikai vizsgálat befejezését követően a személyes adatokat több évig 
meg kell őrizni, hogy a vizsgálók a helytelen használat eseteit visszamenőlegesen 
felderíthessék. Ez azonban nem indokolja a személyes adatok határozatlan ideig való 
tárolását. Az EU adatvédelmi jogszabályai lehetővé teszik, hogy tudományos kutatások 
esetében – megfelelő biztosítékok megállapítása mellett – hosszabb tárolási időszakokat 
állapítsanak meg. Az előadó ezért úgy véli, hogy megfelelő és kellően hosszú adatmegőrzési 
időszakokat kell megállapítani, amelyek lehetővé teszik a klinikai vizsgálatok helytelen 
alkalmazásával kapcsolatos esetek visszamenőleges felderítését. 

A javaslat jogbiztonságának fokozása és az egyének nagyobb biztonsága és védelme által a 
javasolt módosítások biztosítják az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének, az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkének, a 95/46/EK irányelv és a 45/2001/EK 
rendeletnek való megfelelést.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 
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Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás 1

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha. a vizsgálati alanyoknak az emberi 
méltósághoz, a testi és szellemi 
sérthetetlenséghez, a magán- és családi 
élet tiszteletben tartásához való jogának, 
valamint a gyermekek jogai tiszteletben 
tartásának értékelése.

Or. en

Indokolás

A javaslat elismeri az alapvető jogokra gyakorolt jelentős hatását és jelzi, hogy e jogokat 
tiszteletben tartja. Ennek biztosításához szükséges mechanizmust azonban nem tartalmaz. A 
módosítás célja annak biztosítása, hogy egy klinikai vizsgálat iránti kérelem értékelésekor az 
alapvető jogok tiszteletben tartása is értékelésre kerüljön.

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Beleegyezéssel nem szüntethető meg 
a vizsgálati alanyok emberi méltósághoz, 
testi és szellemi sérthetetlenséghez, a 
magán- és családi élet tiszteletben 
tartásához való joga, valamint a gyermek 
joga.

Or. en

Indokolás

Beleegyezéssel nem szüntethető meg a vizsgálati alanyok emberi méltósághoz, testi és szellemi 
sérthetetlenséghez, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való joga, valamint a 
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gyermek joga.

Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha. a beteg érdekei minden esetben 
elsőbbséget élveznek a tudomány és a 
társadalom érdekeivel szemben.

Or. en

Indokolás

A hatályos 2001/20/EK irányelv a kiskorúakon végzett klinikai vizsgálatok végzésének 
feltételei között kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a beteg érdekei minden esetben elsőbbséget 
élveznek a tudomány és a társadalom érdekeivel szemben. A kiskorúakat megillető jogok 
védelmének egyértelművé tétele érdekében ezt a feltételt meg kell tartani.

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatbázisban a betegek személyes 
adatait oly módon kell az feldolgozni, 
hogy a beteget ne lehessen azonosítani, 
kivéve kizárólag azon személyek által, 
akiknek a beteg életének védelme 
érdekében ismerniük kell a beteg 
személyazonosságát. A betegek személyes 
adatait az adatbázisban feldolgozott más 
információktól elkülönítve kell tárolni.

Or. en

Indokolás

Az EMA adatbázis létrehozásának célja nem teszi szükségessé a betegek 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. Ez a módosítás figyelembe veszi az európai 
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adatvédelmi biztos véleményét. 

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett éves 
jelentés csak összesített és anonim 
adatokat tartalmazhat.

Or. en

Indokolás

Egy éves jelentés csak összesített adatokat tartalmazhat, míg a betegek személyes adatait nem 
kell tartalmaznia. Ez a módosítás figyelembe veszi az európai adatvédelmi biztos véleményét.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
41 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41a. cikk
Az Ügynökség által létrehozott 
elektronikus adatbázisban feldolgozott 
személyes adatok a klinikai vizsgálat 
befejezése után legfeljebb öt évig 
tárolhatók. Ezen időszak letelte után a 
feldolgozott személyes adatokat további tíz 
évig kell elkülönítve, anonimizált módon 
(kódolt adatok) tárolni, ezen időszak alatt 
hozzáférhetőségüket kizárólag a helytelen 
használat esetei felderítésének céljára kell 
korlátozni. Ezen időszak letelte után a 
személyes adatokat törölni kell.

Or. en

Indokolás
Az adatmegőrzés az uniós adatvédelmi jogszabályok egyik alapvető elve. A javaslat sem az 
EMA adatbázis, sem az uniós adatbázis vonatkozásában nem rendelkezik adatmegőrzési 
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időszakról. A korlátlan adatmegőrzési időszak az adatvédelmi jogszabályoknak nem felel meg. 
A módosítás által meghatározott adatmegőrzési időszakok kellően hosszúak a klinikai 
vizsgálatok helytelen alkalmazása eseteinek visszamenőleges felderítéséhez. Ez a módosítás 
figyelembe veszi az európai adatvédelmi biztos véleményét.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 albekezdés

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 öt évig 
archiválja a klinikai vizsgálat 
dokumentációját, feltéve hogy egy másik 
uniós jogszabály nem rendelkezik 
hosszabb archiválásról. A vizsgálati 
alanyok orvosi dossziéját azonban a 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően 
archiválják.

Or. en

Indokolás

Az adatmegőrzés az uniós adatvédelmi jogszabályok egyik alapvető elve. A javaslatnak nem 
minimális, hanem maximális adatmegőrzési időszakot kell meghatároznia. A minimális 
adatmegőrzési időszakkal a jogbiztonság nem biztosítható. Ez a módosítás figyelembe veszi az 
európai adatvédelmi biztos véleményét.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az uniós adatbázis csak a (2) bekezdés 
céljaira szükséges személyes adatokat 
tartalmazza. 

(4) Az uniós adatbázis csak a (2) bekezdés 
céljaira szükséges személyes adatokat 
tartalmazza. Egy klinikai vizsgálatban 
részt vevő betegek személyes adatai 
semmilyen esetben sem dolgozhatók fel az 
uniós adatbázisban.

Or. en



PA\930473HU.doc 9/11 PE506.211v03-00

HU

Indokolás

Az (52) preambulumbekezdés kimondja, hogy az uniós adatbázis nem tartalmazhat vizsgálati 
alanyokra vonatkozó személyes adatokat. A 78. cikk megfogalmazása nem világos és nem 
zárja ki a betegek személyes adatainak felvételét. Mivel a beteg személyes adatainak az uniós 
adatbázisban történő feldolgozására vonatkozó tilalom az adatbázis egyik lényeges eleme, 
ennek nem csak egy preambulumbekezdésben, hanem az azt létrehozó jogi rendelkezésben is 
világosan szerepelnie kell. Szintén figyelembe veszi az európai adatvédelmi biztos véleményét. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság és a tagállamok biztosítják, 
hogy az érintett a 45/2001/EK rendeletnek 
és a 95/46/EK irányelvet végrehajtó 
nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak 
megfelelően ténylegesen gyakorolhassa a 
tájékoztatáshoz, a betekintéshez, a 
helyesbítéshez és a tiltakozáshoz való 
jogát. Az érintett számára biztosítják, hogy 
ténylegesen gyakorolhassa a rá vonatkozó 
adatokhoz kapcsolódó betekintési, 
valamint azon jogát, hogy a pontatlan vagy 
nem teljes adatokat helyesbíttethesse és 
töröltethesse. A Bizottság és a tagállamok 
saját, ide vonatkozó hatáskörükön belül 
gondoskodnak arról, hogy az alkalmazandó 
jogszabályokkal összhangban a pontatlan 
vagy jogszerűtlenül feldolgozott adatok 
töröljék. A helyesbítéseket és törléseket 
minél előbb, de az érintett kérelmét követő 
legfeljebb hatvan napon belül végre kell 
hajtani. 

(7) A Bizottság és a tagállamok biztosítják, 
hogy az érintett a 45/2001/EK rendeletnek 
és a 95/46/EK irányelvet végrehajtó 
nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak 
megfelelően ténylegesen gyakorolhassa a 
tájékoztatáshoz, a betekintéshez, a 
helyesbítéshez, a blokkoláshoz és a 
tiltakozáshoz való jogát. Az érintett 
számára biztosítják, hogy ténylegesen 
gyakorolhassa a rá vonatkozó adatokhoz 
kapcsolódó betekintési, valamint azon 
jogát, hogy a pontatlan vagy nem teljes 
adatokat helyesbíttethesse, blokkoltathassa
és töröltethesse. A Bizottság és a 
tagállamok saját, ide vonatkozó 
hatáskörükön belül gondoskodnak arról, 
hogy az alkalmazandó jogszabályokkal 
összhangban a pontatlan vagy 
jogszerűtlenül feldolgozott adatok töröljék. 
A helyesbítéseket, blokkolásokat és 
törléseket minél előbb, de az érintett 
kérelmét követő legfeljebb hatvan napon 
belül végre kell hajtani. 

Or. en

Indokolás

A javaslatban a személyes adatok blokkolása jogának is szerepelnie kell, amelyet az e cikkben 
említett jogokkal együtt az uniós adatvédelmi jogszabályok is elismernek. Ez a módosítás 
figyelembe veszi az európai adatvédelmi biztos véleményét.
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Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az uniós adatbázisban feldolgozott 
személyes adatok a klinikai vizsgálat 
befejezése után legfeljebb öt évig 
tárolhatók. Ezen időszak letelte után a 
feldolgozott személyes adatokat további tíz 
évig kell elkülönítve, anonimizált módon 
(kódolt adatok) tárolni és ezen időszak 
alatt hozzáférhetőségüket kizárólag a 
helytelen használat esetei felderítésének 
céljára kell korlátozni. Ezen időszak 
letelte után a személyes adatokat törölni 
kell.

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 11

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 szakasz – 13 pont – 17 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a vizsgálati alanyoknak az emberi 
méltósághoz, a testi és szellemi 
sérthetetlenséghez, a magán- és családi 
élet tiszteletben tartásához való jogára, 
valamint a gyermekek jogaira gyakorolt 
hatás felmérésének és e jogok védelmére 
tett intézkedések ismertetése.
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Or. en

Indokolás

Annak értékelése érdekében, hogy az alapvető jogokat a klinikai vizsgálatok tiszteletben 
tartják-e, az első engedély iránti kérelemhez szükséges dokumentációnak tartalmaznia kell az 
alapvető jogok hatásáról végzett értékelés és az alapvető jogok védelme érdekében hozott 
intézkedések ismertetését. Ez a módosítás összhangban áll az 1. módosítással.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 szakasz – 4 pont – 3 francia bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a vizsgálati alanyoknak az emberi 
méltósághoz, a testi és szellemi 
sérthetetlenséghez, a magán- és családi 
élet tiszteletben tartásához való jogára, 
valamint a gyermekek jogaira gyakorolt 
hatás felmérésének és e jogok védelmére 
tett intézkedések ismertetése

Or. en

Indokolás

Annak értékelése érdekében, hogy az alapvető jogokat a klinikai vizsgálatok tiszteletben 
tartják-e, az első engedély iránti kérelemhez szükséges dokumentációnak tartalmaznia kell az 
alapvető jogok hatásáról végzett értékelés és az alapvető jogok védelme érdekében hozott 
intézkedések ismertetését Ez a módosítás összhangban áll az 1. módosítással.


