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Amendement 75
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij klinische proeven moeten de 
veiligheid en rechten van de proefpersonen 
worden beschermd en betrouwbare en 
robuuste gegevens worden gegenereerd.

(1) Bij klinische proeven moeten de 
veiligheid, de rechten en het welzijn van de 
proefpersonen worden beschermd en 
betrouwbare en robuuste gegevens worden 
gegenereerd.

Or. en

Motivering

Volgens artikel 3 van de voorgestelde verordening en artikel 6 van de Verklaring van Helsinki 
betreffende de ethische beginselen voor medisch onderzoek met mensen, die is vastgesteld 
door de in 2008 in Seoel gehouden algemene vergadering van de World Medical Association, 
moet prioriteit worden gegeven aan de veiligheid, de rechten en het welzijn van personen.

Amendement 76
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij klinische proeven moeten de 
veiligheid en rechten van de proefpersonen 
worden beschermd en betrouwbare en 
robuuste gegevens worden gegenereerd.

(1) Bij klinische proeven moeten de 
veiligheid, rechten en gezondheid van de 
proefpersonen worden beschermd en 
betrouwbare en robuuste gegevens worden 
gegenereerd.

Or. en

Amendement 77
Christel Schaldemose
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij klinische proeven moeten de 
veiligheid en rechten van de proefpersonen 
worden beschermd en betrouwbare en 
robuuste gegevens worden gegenereerd.

(1) Bij klinische proeven moeten de 
veiligheid en rechten van de proefpersonen 
worden beschermd en moeten de 
gegenereerde gegevens betrouwbaar en
robuust zijn en qua leeftijd en 
genderverdeling een weerspiegeling 
vormen van de diversiteit van de 
bevolking.

Or. en

Amendement 78
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij klinische proeven moeten de 
veiligheid en rechten van de proefpersonen 
worden beschermd en betrouwbare en 
robuuste gegevens worden gegenereerd.

(1) Bij klinische proeven moeten de 
veiligheid en rechten van de proefpersonen 
worden beschermd en betrouwbare en 
robuuste gegevens worden gegenereerd. De 
belangen van de deelnemers moeten altijd 
voorrang krijgen boven andere belangen.

Or. sl

Amendement 79
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om een onafhankelijke controle op de 
naleving van deze beginselen mogelijk te 
maken, is voorafgaande toelating voor 

(2) Om een onafhankelijke controle op de 
naleving van deze beginselen mogelijk te 
maken, is voorafgaande toelating voor 
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klinische proeven vereist. klinische proeven vereist, en er moet 
worden gewaarborgd dat de personen die 
de toestemming geven geen 
belangenconflicten hebben met en 
onafhankelijk zijn van de opdrachtgever, 
de instelling waar de proeven worden 
uitgevoerd en de betrokken onderzoekers.

Or. en

Amendement 80
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om een onafhankelijke controle op de 
naleving van deze beginselen mogelijk te 
maken, is voorafgaande toelating voor 
klinische proeven vereist.

(2) Om een onafhankelijke controle op de 
naleving van deze beginselen mogelijk te 
maken, is voorafgaande toelating voor 
klinische proeven en goedkeuring voor 
aanvang van de proeven door een 
ethische commissie vereist.

Or. en

Motivering

Deze aanvulling is in overeenstemming met artikel 9, lid 1 van Richtlijn 2001/20/EG, en 
hiermee wordt het beginsel van voorafgaande goedkeuring van een studieprotocol krachtens 
artikel 15 van de Verklaring van Helsinki van de WMA (Seoel, 2008) en punt 2.6 van de 
richtsnoer van de ICH (International Conference on Harmonisation of Technical 
Requirements for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use) voor goede klinische 
praktijken in de overwegingen van de voorgestelde verordening geïntegreerd.

Amendement 81
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om een onafhankelijke controle op de 
naleving van deze beginselen mogelijk te 
maken, is voorafgaande toelating voor 
klinische proeven vereist.

(2) Om een onafhankelijke controle op de 
naleving van deze beginselen mogelijk te 
maken, is voorafgaande toelating voor 
klinische proeven vereist, die een evaluatie 
door een ethische commissie dient te 
omvatten.

Or. en

Motivering

Hoewel we het ermee eens zijn dat goedkeuring door een ethische commissie vereist is, 
houden wij vast aan het huidige voorstel van één besluit per lidstaat. De huidige bewoording 
wekt de indruk dat er sprake is van twee stappen, wat duidelijk niet het geval zou moeten zijn.
De bewoording moet zodanig zijn dat goedkeuring door een ethische commissie onder de 
toelating valt en in de verordening nader wordt gespecificeerd, onder meer wat betreft de 
termijnen.

Amendement 82
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om een onafhankelijke controle op de 
naleving van deze beginselen mogelijk te 
maken, is voorafgaande toelating voor 
klinische proeven vereist.

(2) Om een onafhankelijke controle op de 
naleving van deze beginselen mogelijk te 
maken, is voorafgaande toelating voor 
klinische proeven vereist. Bij deze 
toelating dienen wetenschappelijke, 
ethische en administratieve aspecten in 
aanmerking te worden genomen.

Or. en

Motivering

De wetenschappelijke evaluatie en de ethische evaluatie kunnen niet van elkaar gescheiden 
worden.
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Amendement 83
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De bestaande definitie van een 
klinische proef die is opgenomen in 
Richtlijn 2001/20/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 april 2001 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
toepassing van goede klinische praktijken 
bij de uitvoering van klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
moet worden verduidelijkt. Het begrip 
"klinische proef" moet daarbij 
nauwkeuriger worden gedefinieerd door 
het ruimere begrip "klinische studie" in 
te voeren, waarvan een klinische proef 
een categorie vormt. Die categorie moet 
op basis van specifieke criteria worden 
gedefinieerd. Deze benadering houdt naar 
behoren rekening met de internationale 
richtsnoeren en is in overeenstemming 
met de geneesmiddelenwetgeving van de 
EU, die op een tweedeling tussen 
"klinische proeven" en "studies zonder 
interventie" berust.

(3) De bestaande definitie van een 
klinische proef die is opgenomen in 
Richtlijn 2001/20/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 april 2001 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
toepassing van goede klinische praktijken 
bij de uitvoering van klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
moet worden verduidelijkt.

Or. en

Motivering

De oude definitie van een "klinische proef" in Richtlijn 2001/20/EG moet worden 
gehandhaafd, en de term "proef met beperkte interventie" moet worden ingevoerd, met één 
verduidelijking; het moet duidelijk zijn dat na de toelating uitgevoerde veiligheids- en 
werkzaamheidsproeven onder de definitie van een klinische proef en derhalve onder de 
verordening vallen. Deze veranderingen worden ingevoerd in onze amendementen 3, 4 en 5.

Amendement 84
Philippe Juvin
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het toepassingsgebied van deze 
verordening is in grote lijnen gelijk aan 
dat van Richtlijn 2001/20/EG. Het omvat 
alleen klinisch onderzoek naar 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
maar is zeer ruim in de zin dat de enige 
studies die van het toepassingsgebied zijn 
uitgesloten, studies zonder interventie 
zijn, te weten door artsen uitgevoerde 
studies zonder aanvullende interventie. 
Met name studies zonder interventie zijn 
veiligheidsstudies na toelating die door de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen worden begonnen, 
beheerd of gefinancierd. Deze studies 
kunnen als basis dienen voor 
"datamining". Zij vallen onder Richtlijn 
2001/83/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 november 2001 tot 
vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik.

Or. fr

Amendement 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Richtlijn 2001/20/EG had tot doel de 
administratieve bepalingen inzake 
klinische proeven in de Europese Unie te 
vereenvoudigen en te harmoniseren. De 
ervaring leert echter dat slechts ten dele 
een geharmoniseerde benadering van de 
regelgeving voor klinische proeven tot 

(4) Richtlijn 2001/20/EG had tot doel de 
administratieve bepalingen inzake 
klinische proeven in de Europese Unie te 
vereenvoudigen en te harmoniseren. De 
ervaring leert echter dat slechts ten dele 
een geharmoniseerde benadering van de 
regelgeving voor klinische proeven tot 
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stand is gebracht. Dit bemoeilijkt met name 
de uitvoering van een klinische proef in 
verscheidene lidstaten. De 
wetenschappelijke ontwikkelingen wijzen 
er echter op dat toekomstige klinische 
proeven gericht zullen zijn op specifiekere 
patiëntenpopulaties, zoals subgroepen die 
op basis van genoominformatie worden 
gekozen. Om voldoende patiënten voor 
dergelijke proeven te kunnen selecteren, 
moeten die proeven mogelijk vele, of zelfs 
alle, lidstaten omvatten. De nieuwe 
procedures voor de toelating van klinische 
proeven moeten de betrokkenheid van zo 
veel mogelijk lidstaten bevorderen. Om de 
indieningsprocedures te vereenvoudigen 
moet de meervoudige indiening van 
grotendeels identieke informatie dan ook 
worden vervangen door de indiening van 
één aanvraagdossier bij alle betrokken 
lidstaten via een centraal portaal.

stand is gebracht. Dit bemoeilijkt met name 
de uitvoering van een klinische proef in 
verscheidene lidstaten. De 
wetenschappelijke ontwikkelingen wijzen 
er echter op dat toekomstige klinische 
proeven gericht zullen zijn op specifiekere 
patiëntenpopulaties, zoals subgroepen die 
op basis van genoominformatie worden 
gekozen. Om voldoende patiënten voor 
dergelijke proeven te kunnen selecteren, 
moeten die proeven mogelijk vele, of zelfs 
alle, lidstaten omvatten. De nieuwe 
procedures voor de toelating van klinische 
proeven moeten de betrokkenheid van zo 
veel mogelijk lidstaten bevorderen. Om de 
indieningsprocedures te vereenvoudigen 
moet de meervoudige indiening van 
grotendeels identieke informatie dan ook 
worden vervangen door de indiening van 
één aanvraagdossier bij alle betrokken 
lidstaten via een centraal portaal. Het 
portaal moet leiden tot een vermindering 
van onnodige bureaucratische
rompslomp, zodat niet alleen 
opdrachtgevers en wetenschappelijke 
onderzoekers die multinationaal 
onderzoek doen, maar ook 
overheidsinstanties voordeel hebben van 
het gebruik ervan. 

Or. fi

Amendement 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Richtlijn 2001/20/EG had tot doel de 
administratieve bepalingen inzake 
klinische proeven in de Europese Unie te 
vereenvoudigen en te harmoniseren. De 
ervaring leert echter dat slechts ten dele 
een geharmoniseerde benadering van de 

(4) Richtlijn 2001/20/EG had tot doel de 
administratieve bepalingen inzake 
klinische proeven in de Europese Unie te 
vereenvoudigen en te harmoniseren. De 
ervaring leert echter dat slechts ten dele 
een geharmoniseerde benadering van de 
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regelgeving voor klinische proeven tot 
stand is gebracht. Dit bemoeilijkt met name 
de uitvoering van een klinische proef in 
verscheidene lidstaten. De 
wetenschappelijke ontwikkelingen wijzen 
er echter op dat toekomstige klinische 
proeven gericht zullen zijn op specifiekere 
patiëntenpopulaties, zoals subgroepen die 
op basis van genoominformatie worden 
gekozen. Om voldoende patiënten voor 
dergelijke proeven te kunnen selecteren, 
moeten die proeven mogelijk vele, of zelfs 
alle, lidstaten omvatten. De nieuwe 
procedures voor de toelating van klinische 
proeven moeten de betrokkenheid van zo 
veel mogelijk lidstaten bevorderen. Om de 
indieningsprocedures te vereenvoudigen 
moet de meervoudige indiening van 
grotendeels identieke informatie dan ook 
worden vervangen door de indiening van 
één aanvraagdossier bij alle betrokken 
lidstaten via een centraal portaal.

regelgeving voor klinische proeven tot 
stand is gebracht. Dit bemoeilijkt met name 
de uitvoering van een klinische proef in 
verscheidene lidstaten. De 
wetenschappelijke ontwikkelingen wijzen 
er echter op dat toekomstige klinische 
proeven gericht zullen zijn op specifiekere 
patiëntenpopulaties, zoals subgroepen die 
op basis van genoominformatie worden 
gekozen. Om voldoende patiënten voor 
dergelijke proeven te kunnen selecteren, 
moeten die proeven mogelijk vele, of zelfs 
alle, lidstaten omvatten. De nieuwe 
procedures voor de toelating van klinische 
proeven moeten de betrokkenheid van zo 
veel mogelijk lidstaten bevorderen. Om de 
indieningsprocedures te vereenvoudigen 
moet de meervoudige indiening van 
grotendeels identieke informatie dan ook 
worden vervangen door de indiening van 
één aanvraagdossier bij alle betrokken 
lidstaten via een centraal portaal. 
Aangezien klinische proeven die slechts in 
één lidstaat worden uitgevoerd, evenzeer 
een onontbeerlijk onderdeel van het 
Europese klinisch onderzoek vormen, 
dient de procedure in deze verordening 
tevens op deze klinische proeven 
betrekking te hebben. Wat deze klinische 
proeven betreft, moet het aanvraagdossier 
ook via het centrale EU-portaal worden 
ingediend.

Or. fr

Amendement 87
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De ervaring met Richtlijn 2001/20/EG 
wijst tevens uit dat het doel van 
vereenvoudiging en harmonisatie van de 

(5) De ervaring met Richtlijn 2001/20/EG 
wijst tevens uit dat het doel van 
vereenvoudiging en harmonisatie van de 
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administratieve bepalingen inzake 
klinische proeven in de Unie niet in de 
juridische vorm van een richtlijn kan 
worden bereikt, maar dat hiervoor een 
verordening vereist is. Alleen met een 
verordening wordt gewaarborgd dat de 
lidstaten hun beoordeling van een aanvraag 
tot toelating van een klinische proef op 
identieke criteria baseren, en niet op 
uiteenlopende nationale 
omzettingsmaatregelen. Dit geldt niet 
alleen voor het volledige toelatingsproces, 
maar ook voor alle andere vraagstukken 
waarop deze verordening betrekking heeft, 
zoals de veiligheidsrapportage tijdens 
klinische proeven en de vereisten voor de 
etikettering van geneesmiddelen die in een 
klinische proef worden gebruikt.

bepalingen inzake klinische proeven in de 
Unie niet in de juridische vorm van een 
richtlijn kan worden bereikt, maar dat 
hiervoor een verordening vereist is. Alleen 
met een verordening wordt gewaarborgd 
dat de lidstaten hun beoordeling van een 
aanvraag tot toelating van een klinische 
proef op identieke criteria baseren, en niet 
op uiteenlopende nationale 
omzettingsmaatregelen. Dit geldt niet 
alleen voor het volledige toelatingsproces, 
maar ook voor alle andere vraagstukken 
waarop deze verordening betrekking heeft, 
zoals de veiligheidsrapportage tijdens 
klinische proeven en de vereisten voor de 
etikettering van geneesmiddelen die in een 
klinische proef worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Het adjectief "administratieve" moet worden geschrapt, aangezien niet alleen de 
administratieve aspecten, maar ook de ethische aspecten moeten worden geharmoniseerd.

Amendement 88
Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De betrokken lidstaten moeten 
samenwerken bij de beoordeling van een 
verzoek om toelating van een klinische 
proef. Deze samenwerking moet geen 
betrekking hebben op aspecten van 
wezenlijk nationale aard en op de ethische 
aspecten van een klinische proef, zoals 
geïnformeerde toestemming.

(6) De betrokken lidstaten moeten 
samenwerken bij de beoordeling van een 
verzoek om toelating van een klinische 
proef.

Or. fr
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Amendement 89
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De betrokken lidstaten moeten 
samenwerken bij de beoordeling van een 
verzoek om toelating van een klinische 
proef. Deze samenwerking moet geen 
betrekking hebben op aspecten van 
wezenlijk nationale aard en op de ethische 
aspecten van een klinische proef, zoals 
geïnformeerde toestemming.

(6) De betrokken lidstaten moeten 
samenwerken bij de beoordeling van een 
verzoek om toelating van een klinische 
proef. Deze samenwerking moet geen 
betrekking hebben op aspecten van 
wezenlijk nationale aard.

Or. en

Amendement 90
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De termijnen voor de beoordeling van 
een aanvraagdossier voor klinische 
proeven moeten toereikend zijn om het 
dossier te beoordelen en tegelijkertijd 
snelle toegang tot nieuwe, innovatieve 
behandelingen mogelijk maken en 
waarborgen dat de Unie aantrekkelijk blijft 
als plaats om klinische proeven te 
verrichten. In dit licht werd in 
Richtlijn 2001/20/EG het begrip 
“stilzwijgende toelating” opgenomen. Dit 
begrip moet worden behouden om te 
waarborgen dat de termijnen worden 
nageleefd. Bij een volksgezondheidscrisis 
moeten de lidstaten een aanvraag van een 
klinische proef snel kunnen beoordelen en 
toelaten. Daarom moeten geen 
minimumtermijnen voor de goedkeuring 
worden vastgesteld.

(8) De termijnen voor de beoordeling van 
een aanvraagdossier voor klinische 
proeven moeten toereikend zijn om het 
dossier te beoordelen en tegelijkertijd 
snelle toegang tot nieuwe, innovatieve 
behandelingen mogelijk maken en 
waarborgen dat de Unie aantrekkelijk blijft 
als plaats om klinische proeven te 
verrichten. In dit licht werd in 
Richtlijn 2001/20/EG het begrip 
“stilzwijgende toelating” opgenomen. Dit 
begrip moet worden behouden om te 
waarborgen dat de termijnen worden 
nageleefd. Ingeval een betrokken lidstaat 
en een rapporterende lidstaat het 
beoordelingsverslag, zijn beoordeling of 
het besluit niet binnen de gestelde 
termijnen indienen, moet het beginsel van 
stilzwijgende toelating automatisch van 
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toepassing worden. Bij een 
volksgezondheidscrisis moeten de lidstaten 
een aanvraag van een klinische proef snel 
kunnen beoordelen en toelaten. Daarom 
moeten geen minimumtermijnen voor de 
goedkeuring worden vastgesteld.

Or. fr

Amendement 91
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De termijnen voor de beoordeling van 
een aanvraagdossier voor klinische 
proeven moeten toereikend zijn om het 
dossier te beoordelen en tegelijkertijd 
snelle toegang tot nieuwe, innovatieve 
behandelingen mogelijk maken en 
waarborgen dat de Unie aantrekkelijk blijft 
als plaats om klinische proeven te 
verrichten. In dit licht werd in 
Richtlijn 2001/20/EG het begrip 
"stilzwijgende toelating" opgenomen. Dit 
begrip moet worden behouden om te 
waarborgen dat de termijnen worden 
nageleefd. Bij een volksgezondheidscrisis 
moeten de lidstaten een aanvraag van een 
klinische proef snel kunnen beoordelen en 
toelaten. Daarom moeten geen 
minimumtermijnen voor de goedkeuring 
worden vastgesteld.

(8) De termijnen voor de beoordeling van 
een aanvraagdossier voor klinische 
proeven moeten toereikend zijn om het 
dossier te beoordelen en tegelijkertijd 
snelle toegang tot nieuwe, innovatieve 
behandelingen mogelijk maken en 
waarborgen dat de Unie aantrekkelijk blijft 
als plaats om klinische proeven te 
verrichten. In dit licht werd in 
Richtlijn 2001/20/EG het begrip 
"stilzwijgende toelating" opgenomen. Dit 
begrip moet worden behouden om te 
waarborgen dat de termijnen worden 
nageleefd, tenzij de lidstaten aangeven dat 
uitzonderlijke omstandigheden van 
toepassing zijn die minimale vertragingen 
rechtvaardigen. Bij een 
volksgezondheidscrisis moeten de lidstaten 
een aanvraag van een klinische proef snel 
kunnen beoordelen en toelaten. Daarom 
moeten geen minimumtermijnen voor de 
goedkeuring worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Hoewel de termijnen moeten worden nageleefd, is het vermogen van de lidstaten om dit te 
doen afhankelijk van zowel routine- als onvoorzienbare elementen die verband houden met de 
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inhoud van de aanvraag en de operationele capaciteit, wat een snelle beoordelingsprocedure 
zou kunnen verhinderen. Indien uitzonderlijke omstandigheden van toepassing zijn, moeten de 
lidstaten dit kunnen aangeven om stilzwijgende toelating te voorkomen, maar daarbij nog wel 
blijven streven naar een tijdige voltooiing van de beoordeling.

Amendement 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De termijnen voor de beoordeling van 
een aanvraagdossier voor klinische 
proeven moeten toereikend zijn om het 
dossier te beoordelen en tegelijkertijd 
snelle toegang tot nieuwe, innovatieve 
behandelingen mogelijk maken en 
waarborgen dat de Unie aantrekkelijk blijft 
als plaats om klinische proeven te 
verrichten. In dit licht werd in 
Richtlijn 2001/20/EG het begrip 
"stilzwijgende toelating" opgenomen. Dit 
begrip moet worden behouden om te 
waarborgen dat de termijnen worden 
nageleefd. Bij een volksgezondheidscrisis 
moeten de lidstaten een aanvraag van een 
klinische proef snel kunnen beoordelen en 
toelaten. Daarom moeten geen 
minimumtermijnen voor de goedkeuring 
worden vastgesteld.

(8) De termijnen voor de beoordeling van 
een aanvraagdossier voor klinische 
proeven moeten toereikend zijn om het 
dossier te beoordelen en tegelijkertijd 
snelle toegang tot nieuwe, innovatieve 
behandelingen mogelijk maken en 
waarborgen dat de Unie aantrekkelijk blijft 
als plaats om klinische proeven te 
verrichten. In dit licht werd in 
Richtlijn 2001/20/EG het begrip 
"impliciete toelating" opgenomen voor 
gevallen waarin de ethische commissie 
een gunstig oordeel heeft gegeven en de 
bevoegde autoriteit binnen de 
voorgeschreven termijn geen bezwaar 
heeft gemaakt. Dit begrip moet worden 
behouden om te waarborgen dat de 
termijnen worden nageleefd. Bij een 
volksgezondheidscrisis moeten de lidstaten 
een aanvraag van een klinische proef snel 
kunnen beoordelen en toelaten. Daarom 
moeten bij een volksgezondheidscrisis 
geen minimumtermijnen voor de 
goedkeuring worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar Richtlijn 2001/20/EG moet nauwkeuriger zijn. Volgens de richtlijn dient 
de toelating impliciet te zijn wanneer de ethische commissie een gunstig oordeel heeft 
gegeven en de bevoegde autoriteit binnen de voorgeschreven termijn geen bezwaar heeft 
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gemaakt. In uitzonderingsgevallen, wanneer sprake is van bijzonder gecompliceerde kwesties, 
dient echter een uitdrukkelijke schriftelijke toelating vereist te zijn. Het moet worden 
verduidelijkt dat de laatste zin van het lid uitsluitend verwijst naar een crisis op het gebied 
van de volksgezondheid.

Amendement 93
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De termijnen voor de beoordeling van 
een aanvraagdossier voor klinische 
proeven moeten toereikend zijn om het 
dossier te beoordelen en tegelijkertijd 
snelle toegang tot nieuwe, innovatieve 
behandelingen mogelijk maken en 
waarborgen dat de Unie aantrekkelijk blijft 
als plaats om klinische proeven te 
verrichten. In dit licht werd in 
Richtlijn 2001/20/EG het begrip 
“stilzwijgende toelating” opgenomen. Dit 
begrip moet worden behouden om te 
waarborgen dat de termijnen worden 
nageleefd. Bij een volksgezondheidscrisis 
moeten de lidstaten een aanvraag van een 
klinische proef snel kunnen beoordelen en 
toelaten. Daarom moeten geen 
minimumtermijnen voor de goedkeuring 
worden vastgesteld.

(8) De termijnen voor de beoordeling van 
een aanvraagdossier voor klinische 
proeven moeten toereikend zijn om het 
dossier te beoordelen en tegelijkertijd 
snelle toegang tot nieuwe, innovatieve 
behandelingen mogelijk maken en 
waarborgen dat de Unie aantrekkelijk blijft 
als plaats om klinische proeven te 
verrichten, maar tevens eerst en vooral de 
veiligheid en het welzijn van alle 
proefpersonen verzekeren. In dit licht 
werd in Richtlijn 2001/20/EG het begrip 
“stilzwijgende toelating” opgenomen. Dit 
begrip moet worden behouden om te 
waarborgen dat de termijnen worden 
nageleefd. Bij een volksgezondheidscrisis 
moeten de lidstaten een aanvraag van een 
klinische proef snel kunnen beoordelen en 
toelaten. Daarom moeten geen 
minimumtermijnen voor de goedkeuring 
worden vastgesteld.

Or. el

Amendement 94
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 8



PE506.158v01-00 16/78 AM\928644NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De termijnen voor de beoordeling van 
een aanvraagdossier voor klinische 
proeven moeten toereikend zijn om het 
dossier te beoordelen en tegelijkertijd 
snelle toegang tot nieuwe, innovatieve 
behandelingen mogelijk maken en 
waarborgen dat de Unie aantrekkelijk blijft 
als plaats om klinische proeven te 
verrichten. In dit licht werd in 
Richtlijn 2001/20/EG het begrip 
"stilzwijgende toelating" opgenomen. Dit 
begrip moet worden behouden om te 
waarborgen dat de termijnen worden 
nageleefd. Bij een volksgezondheidscrisis 
moeten de lidstaten een aanvraag van een 
klinische proef snel kunnen beoordelen en 
toelaten. Daarom moeten geen 
minimumtermijnen voor de goedkeuring 
worden vastgesteld.

(8) De termijnen voor de beoordeling van 
een aanvraagdossier voor klinische 
proeven moeten toereikend zijn om het 
dossier te beoordelen en tegelijkertijd 
snelle toegang tot zowel nieuwe en
innovatieve als bestaande (zoals generieke 
geneesmiddelen) behandelingen mogelijk 
maken en waarborgen dat de Unie 
aantrekkelijk blijft als plaats om klinische 
proeven te verrichten. In dit licht werd in 
Richtlijn 2001/20/EG het begrip 
"stilzwijgende toelating" opgenomen. Dit 
begrip moet worden behouden om te 
waarborgen dat de termijnen worden 
nageleefd. Bij een volksgezondheidscrisis 
moeten de lidstaten een aanvraag van een 
klinische proef snel kunnen beoordelen en 
toelaten. Daarom moeten geen 
minimumtermijnen voor de goedkeuring 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat een effectief systeem voor de toelating van klinische proeven (met name 
wat de termijnen betreft) is gewaarborgd voor proeven in verband met de toelating van 
generieke geneesmiddelen, zodat bestaande behandelingen waarvan het octrooi verloopt snel 
kunnen worden geregistreerd als generieke geneesmiddelen en deze ten goede kunnen komen 
aan een groter aantal patiënten, terwijl ze tegelijkertijd besparingen voor 
gezondheidszorgstelsels opleveren.

Amendement 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De lidstaten moeten garanderen 
dat klinische proeven zowel in openbare 
als in privécentra kunnen worden 
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uitgevoerd, onder dezelfde voorwaarden, 
mits deze voldoen aan de vereisten die in 
de wetgeving zijn vastgelegd.

Or. es

Motivering

In lidstaten met een zeer duidelijk onderscheid tussen openbare en private gezondheidszorg, 
zoals in Spanje, is deze verheldering noodzakelijk om te voorkomen dat het een privécentrum 
geweigerd zou kunnen worden om een proef uit te voeren.

Amendement 96
Tadeusz Cymański

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De modernisering van de IT-
infrastructuur die de lidstaten moet 
helpen om de vastgelegde termijnen voor 
het verlenen van vergunningen na te 
leven, zou kunnen worden 
medegefinancierd uit structuurfondsen.

Or. pl

Amendement 97
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het veiligheidsrisico dat proefpersonen 
bij een klinische proef lopen, houdt 
verband met twee zaken: het geneesmiddel 
voor onderzoek en de interventie. Bij veel 
klinische proeven is het veiligheidsrisico 
voor de proefpersoon echter slechts iets 
hoger dan bij de normale klinische praktijk.
Dit geldt in het bijzonder wanneer voor het 
geneesmiddel voor onderzoek een 

(9) Het veiligheidsrisico dat proefpersonen 
bij een klinische proef lopen, houdt 
verband met twee zaken: het geneesmiddel 
voor onderzoek en de interventie. Bij veel 
klinische proeven is het veiligheidsrisico 
voor de proefpersoon echter slechts iets 
hoger dan bij de normale klinische praktijk.
Dit geldt in het bijzonder wanneer voor het 
geneesmiddel voor onderzoek een 
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vergunning voor het in de handel brengen 
is verleend (dit betekent dat de kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid al tijdens de 
vergunningsprocedure zijn beoordeeld) en 
wanneer de interventie slechts een zeer 
gering hoger risico voor de proefpersoon 
oplevert dan de normale klinische 
praktijk. Deze "klinische proeven met 
beperkte interventie" zijn vaak van cruciaal 
belang om standaardbehandelingen en -
diagnoses te beoordelen en zo het gebruik 
van geneesmiddelen te optimaliseren, 
waardoor wordt bijgedragen aan een hoog 
niveau van volksgezondheid. Hiervoor 
moeten minder strenge voorschriften 
gelden, zoals kortere toelatingstermijnen.

vergunning voor het in de handel brengen 
is verleend (dit betekent dat de kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid al tijdens de 
vergunningsprocedure zijn beoordeeld) en 
wanneer de interventie slechts een zeer 
gering hoger risico voor de proefpersoon 
oplevert dan de beste bestaande bewezen 
interventie. Deze "klinische proeven met 
beperkte interventie" zijn vaak van cruciaal 
belang om standaardbehandelingen en -
diagnoses te beoordelen en zo het gebruik 
van geneesmiddelen te optimaliseren, 
waardoor wordt bijgedragen aan een hoog 
niveau van volksgezondheid. Hiervoor 
moeten minder strenge voorschriften 
gelden, zoals kortere toelatingstermijnen.

Or. en

Amendement 98
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het veiligheidsrisico dat proefpersonen 
bij een klinische proef lopen, houdt 
verband met twee zaken: het geneesmiddel 
voor onderzoek en de interventie. Bij veel 
klinische proeven is het veiligheidsrisico 
voor de proefpersoon echter slechts iets 
hoger dan bij de normale klinische praktijk.
Dit geldt in het bijzonder wanneer voor het 
geneesmiddel voor onderzoek een 
vergunning voor het in de handel brengen 
is verleend (dit betekent dat de kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid al tijdens de 
vergunningsprocedure zijn beoordeeld) en 
wanneer de interventie slechts een zeer 
gering hoger risico voor de proefpersoon 
oplevert dan de normale klinische praktijk.
Deze "klinische proeven met beperkte 
interventie" zijn vaak van cruciaal belang 
om standaardbehandelingen en -diagnoses 

(9) Het veiligheidsrisico dat proefpersonen 
bij een klinische proef lopen, houdt 
verband met twee zaken: het geneesmiddel 
voor onderzoek en de interventie. Bij veel 
klinische proeven is het veiligheidsrisico 
voor de proefpersoon echter slechts iets 
hoger dan bij de normale klinische praktijk.
Dit geldt in het bijzonder wanneer voor het 
geneesmiddel voor onderzoek een 
vergunning voor het in de handel brengen 
is verleend (dit betekent dat de kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid al tijdens de 
vergunningsprocedure zijn beoordeeld) en 
wanneer de interventie slechts een zeer 
gering hoger risico voor de proefpersoon 
oplevert dan de normale klinische praktijk.
Deze "klinische proeven met beperkte 
interventie" zijn vaak van cruciaal belang 
om standaardbehandelingen en -diagnoses 
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te beoordelen en zo het gebruik van 
geneesmiddelen te optimaliseren, waardoor 
wordt bijgedragen aan een hoog niveau van 
volksgezondheid. Hiervoor moeten minder 
strenge voorschriften gelden, zoals kortere 
toelatingstermijnen.

te beoordelen en zo het gebruik van 
geneesmiddelen te optimaliseren, waardoor 
wordt bijgedragen aan een hoog niveau van 
volksgezondheid. Hiervoor moeten minder 
strenge administratieve voorschriften 
gelden, zoals kortere toelatingstermijnen.

Or. en

Motivering

Het begrip "klinische proef met beperkte interventie" wordt bekrachtigd en een kortere 
termijn wordt verwelkomd. Dit mag echter niet leiden tot een lagere bescherming van 
proefpersonen die aan de proeven deelnemen. Daarnaast lijkt de door de Commissie 
voorgestelde tekst in strijd te zijn met de onlangs goedgekeurde wetgeving inzake 
geneesmiddelenbewaking, waarin wordt onderstreept dat er op elk moment in de fase 
voorafgaand aan de toelating en in de fase na de toelating grote aandacht moet zijn voor de 
veiligheid van geneesmiddelen.

Amendement 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het veiligheidsrisico dat proefpersonen 
bij een klinische proef lopen, houdt 
verband met twee zaken: het geneesmiddel 
voor onderzoek en de interventie. Bij veel 
klinische proeven is het veiligheidsrisico 
voor de proefpersoon echter slechts iets 
hoger dan bij de normale klinische praktijk. 
Dit geldt in het bijzonder wanneer voor het 
geneesmiddel voor onderzoek een 
vergunning voor het in de handel brengen 
is verleend (dit betekent dat de kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid al tijdens de 
vergunningsprocedure zijn beoordeeld) en 
wanneer de interventie slechts een zeer 
gering hoger risico voor de proefpersoon 
oplevert dan de normale klinische praktijk. 
Deze “klinische proeven met beperkte 
interventie” zijn vaak van cruciaal belang 
om standaardbehandelingen en -diagnoses 
te beoordelen en zo het gebruik van 

(9) Het veiligheidsrisico dat proefpersonen 
bij een klinische proef lopen, houdt 
verband met twee zaken: het geneesmiddel 
voor onderzoek en de interventie. Bij veel 
klinische proeven is het veiligheidsrisico 
voor de proefpersoon echter slechts iets 
hoger dan bij de normale klinische praktijk. 
Dit geldt in het bijzonder wanneer voor het 
geneesmiddel voor onderzoek een 
vergunning voor het in de handel brengen 
is verleend (dit betekent dat de kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid al tijdens de 
vergunningsprocedure zijn beoordeeld) en 
wanneer de interventie slechts een zeer 
gering hoger risico voor de proefpersoon 
oplevert dan de normale klinische praktijk. 
Deze “klinische proeven met beperkte 
interventie” zijn vaak van cruciaal belang 
om standaardbehandelingen en -diagnoses 
te beoordelen en zo het gebruik van 
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geneesmiddelen te optimaliseren, waardoor 
wordt bijgedragen aan een hoog niveau van 
volksgezondheid. Hiervoor moeten minder 
strenge voorschriften gelden, zoals kortere 
toelatingstermijnen.

geneesmiddelen te optimaliseren, waardoor 
wordt bijgedragen aan een hoog niveau van 
volksgezondheid. Hiervoor moeten minder 
strenge voorschriften gelden, zoals kortere 
toelatingstermijnen, zonder dat de 
wetenschappelijke topkwaliteit en de 
veiligheid van de patiënt op enig moment 
in het geding komen.

Or. es

Amendement 100
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het veiligheidsrisico dat proefpersonen 
bij een klinische proef lopen, houdt 
verband met twee zaken: het geneesmiddel 
voor onderzoek en de interventie. Bij veel 
klinische proeven is het veiligheidsrisico 
voor de proefpersoon echter slechts iets 
hoger dan bij de normale klinische praktijk. 
Dit geldt in het bijzonder wanneer voor het 
geneesmiddel voor onderzoek een 
vergunning voor het in de handel brengen 
is verleend (dit betekent dat de kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid al tijdens de 
vergunningsprocedure zijn beoordeeld) en 
wanneer de interventie slechts een zeer 
gering hoger risico voor de proefpersoon 
oplevert dan de normale klinische praktijk. 
Deze “klinische proeven met beperkte 
interventie” zijn vaak van cruciaal belang 
om standaardbehandelingen en -diagnoses 
te beoordelen en zo het gebruik van 
geneesmiddelen te optimaliseren, waardoor 
wordt bijgedragen aan een hoog niveau van 
volksgezondheid. Hiervoor moeten minder 
strenge voorschriften gelden, zoals kortere 
toelatingstermijnen.

(9) Het veiligheidsrisico dat proefpersonen 
bij een klinische proef lopen, houdt 
verband met twee zaken: het geneesmiddel 
voor onderzoek en de interventie. Bij veel 
klinische proeven is het veiligheidsrisico 
voor de proefpersoon echter slechts iets 
hoger dan bij de normale klinische praktijk. 
Dit geldt in het bijzonder wanneer voor het 
geneesmiddel voor onderzoek een 
vergunning voor het in de handel brengen 
is verleend (dit betekent dat de kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid al tijdens de 
vergunningsprocedure zijn beoordeeld) en 
wanneer de interventie slechts een zeer 
gering hoger risico voor de proefpersoon 
oplevert dan de normale klinische praktijk. 
Deze “klinische proeven met een beperkt 
risico” zijn vaak van cruciaal belang om 
standaardbehandelingen en -diagnoses te 
beoordelen en zo het gebruik van 
geneesmiddelen te optimaliseren, waardoor 
wordt bijgedragen aan een hoog niveau van 
volksgezondheid. Hiervoor moeten minder 
strenge voorschriften gelden, zoals kortere 
toelatingstermijnen.

Or. fr
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Amendement 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In geval van een noodsituatie of 
zeldzame of zeer zeldzame 
levensbedreigende ziekten waarvoor het 
aantal therapeutische opties en de 
beschikbare deskundigheid beperkt zijn 
en geografisch over de wereld zijn 
verspreid, moeten lidstaten de 
mogelijkheid hebben om aanvragen voor 
klinische proeven met voorrang te 
beoordelen en toe te laten.

Or. en

Amendement 102
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9b) Het begrip "normale klinische 
praktijk" is van cruciaal belang bij het 
bepalen of een aanvraag moet worden 
goedgekeurd als "klinische proef met 
beperkte interventie". De definitie van 
"normale klinische praktijk" moet door 
de Commissie worden verduidelijkt in 
richtsnoeren.

Or. en

Motivering

De definitie van "normale klinische praktijk" is van cruciaal belang in de eerste fase van de 
toelatingsprocedure, wanneer de rapporterende lidstaat de eerste beoordeling maakt van een 
aanvraag voor een klinische proef als bedoeld in artikel 5. Deze definitie moet flexibel zijn, 
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hoewel de Commissie de definitie moet verduidelijken door middel van niet-wetgevende 
richtsnoeren om het proces te ondersteunen.

Amendement 103
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) Klinische studies die de 
registratie ven generieke geneesmiddelen 
ondersteunen (zoals bio-equivalentie- of 
therapeuthische-equivalentiestudies) 
brengen minimale risico's en 
ongemakken voor de proefpersonen met 
zich mee vergeleken met de normale 
klinische praktijk, als gedefinieerd in deze 
verordening, aangezien het 
referentiegeneesmiddel, dat wordt 
gebruikt als comparator, een goed 
gekarakteriseerd, toegelaten geneesmiddel 
is waarvan de kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid reeds zijn beoordeeld.

Or. en

Amendement 104
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quinquies) Onder "geneesmiddel voor 
onderzoek" wordt verstaan een 
farmaceutische vorm van een werkzame 
stof of een placebo die bij een klinische 
proef wordt onderzocht of als referentie 
wordt gebruikt, met inbegrip van een 
geneesmiddel waarvoor een vergunning 
voor het in de handel brengen is 
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afgegeven, maar dat voor een niet 
toegelaten indicatie of niet volgens de 
normale klinische praktijk wordt gebruikt.

Or. fr

Amendement 105
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 sexies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 sexies) Onder "auxiliair geneesmiddel" 
wordt verstaan een geneesmiddel dat in 
een klinische proef wordt gebruikt, maar 
niet als geneesmiddel voor onderzoek. 
Auxiliaire geneesmiddelen omvatten met 
name geneesmiddelen die worden 
gebruikt voor achtergrondbehandelingen, 
farmacologische middelen, 
reddingsbehandelingen of 
geneesmiddelen die worden gebruikt om 
de indicatieve criteria van de klinische 
proef te beoordelen. Auxiliaire 
geneesmiddelen omvatten geen 
geneesmiddelen die geen verband houden 
met de klinische proef en die niet van 
belang zijn voor de opzet van de proef.

Or. fr

Amendement 106
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 septies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 septies) Alle in deze verordening 
bepaalde termijnen moeten op 
kalenderdagen zijn gebaseerd. Daar de 
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lidstaten van de Europese Unie
uiteenlopende kalenders en feestdagen 
hanteren, zou het in de procedure van 
deze verordening uitgaan van werkdagen 
verschillende termijnen voor de 
ontvankelijkheidsverklaring, beoordeling 
en beslissing voor de betrokken lidstaten 
kunnen meebrengen. 

Or. fr

Motivering

Het is dienstig om in het voorstel voor een verordening uit te gaan van kalenderdagen en niet 
van werkdagen. Het nakomen van termijnen – een concurrentiefactor voor het Europese 
klinische onderzoek – veronderstelt een doeltreffende samenwerking tussen de betrokken 
lidstaten. De officiële feestdagen in de lidstaten verschillen. Wanneer de procedure uitgaat 
van werkdagen, zou dit verschillende termijnen voor de validering, beoordeling en beslissing
voor de betrokken lidstaten met zich kunnen meebrengen.

Amendement 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij de beoordeling van de aanvraag 
voor een klinische proef moet met name 
aandacht worden besteed aan de verwachte 
therapeutische en 
volksgezondheidsvoordelen (de 
“relevantie”) en aan het risico en de 
ongemakken voor de proefpersoon. Ten 
aanzien van de relevantie moeten talrijke 
aspecten in aanmerking worden genomen, 
waaronder de vraag of de klinische proef 
is aanbevolen of opgelegd door de 
regelgevende autoriteiten die met de 
beoordeling en de verlening van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van geneesmiddelen zijn belast.

(10) Bij de beoordeling van de aanvraag 
voor een klinische proef moet met name 
aandacht worden besteed aan de verwachte 
therapeutische en 
volksgezondheidsvoordelen (de 
“relevantie”) en aan het risico en de 
ongemakken voor de proefpersoon. Ten 
aanzien van de relevantie moeten talrijke 
aspecten in aanmerking worden genomen, 
zoals de te bestuderen subpopulaties en de 
verschillen in werkzaamheid en/of 
veiligheid voor specifieke subpopulaties, 
met name naar gelang van geslacht en 
leeftijd, of de vraag of de klinische proef is 
aanbevolen of opgelegd door de 
regelgevende autoriteiten die met de 
beoordeling en de verlening van 
vergunningen voor het in de handel 
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brengen van geneesmiddelen zijn belast.

Or. en

Amendement 108
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij de beoordeling van de aanvraag 
voor een klinische proef moet met name 
aandacht worden besteed aan de verwachte 
therapeutische en 
volksgezondheidsvoordelen (de 
“relevantie”) en aan het risico en de 
ongemakken voor de proefpersoon. Ten 
aanzien van de relevantie moeten talrijke 
aspecten in aanmerking worden genomen, 
waaronder de vraag of de klinische proef is 
aanbevolen of opgelegd door de 
regelgevende autoriteiten die met de 
beoordeling en de verlening van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van geneesmiddelen zijn belast.

(10) Bij de beoordeling van de aanvraag 
voor een klinische proef moet met name 
aandacht worden besteed aan de verwachte 
therapeutische en 
volksgezondheidsvoordelen (de 
“relevantie”) en aan het risico en de 
ongemakken voor de proefpersoon. Ten 
aanzien van de relevantie moeten talrijke 
aspecten in aanmerking worden genomen, 
waaronder de waarborging dat de aan de 
proef deelnemende groep proefpersonen 
de te behandelen populatie representeert, 
met inbegrip van vrouwen en ouderen, en
de vraag of de klinische proef is 
aanbevolen of opgelegd door de 
regelgevende autoriteiten die met de 
beoordeling en de verlening van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van geneesmiddelen zijn belast.

Or. en

Amendement 109
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij de beoordeling van de aanvraag 
voor een klinische proef moet met name 

(10) Bij de beoordeling van de aanvraag 
voor een klinische proef moet met name 
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aandacht worden besteed aan de verwachte 
therapeutische en 
volksgezondheidsvoordelen (de 
“relevantie”) en aan het risico en de 
ongemakken voor de proefpersoon. Ten 
aanzien van de relevantie moeten talrijke 
aspecten in aanmerking worden genomen, 
waaronder de vraag of de klinische proef is 
aanbevolen of opgelegd door de 
regelgevende autoriteiten die met de 
beoordeling en de verlening van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van geneesmiddelen zijn belast.

aandacht worden besteed aan de verwachte 
therapeutische en 
volksgezondheidsvoordelen (de 
“relevantie”) en aan het risico en de 
ongemakken voor de proefpersoon. Ten 
aanzien van de relevantie moeten talrijke 
aspecten in aanmerking worden genomen, 
waaronder de waarborging dat de aan de 
proef deelnemende groep proefpersonen 
relevant is voor de te behandelen 
populatie en de vraag of de klinische proef 
is aanbevolen of opgelegd door de 
regelgevende autoriteiten die met de 
beoordeling en de verlening van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van geneesmiddelen zijn belast.

Or. en

Amendement 110
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij de beoordeling van de aanvraag 
voor een klinische proef moet met name 
aandacht worden besteed aan de verwachte 
therapeutische en 
volksgezondheidsvoordelen (de 
"relevantie") en aan het risico en de 
ongemakken voor de proefpersoon. Ten 
aanzien van de relevantie moeten talrijke 
aspecten in aanmerking worden genomen,
waaronder de vraag of de klinische proef 
is aanbevolen of opgelegd door de 
regelgevende autoriteiten die met de 
beoordeling en de verlening van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van geneesmiddelen zijn belast.

(10) Bij de beoordeling van de aanvraag 
voor een klinische proef moet met name 
aandacht worden besteed aan de verwachte 
therapeutische en 
volksgezondheidsvoordelen (de 
“relevantie”) en aan het risico en de 
ongemakken voor de proefpersoon. Ten 
aanzien van de relevantie moeten talrijke 
aspecten in aanmerking worden genomen;
in latere fasen van de proef dient dit de 
vraag te omvatten of de aan de proef 
deelnemende groep proefpersonen 
representatief is voor te behandelen 
populatie waarvoor het geneesmiddel is 
bedoeld, evenals de vraag of de klinische 
proef is aanbevolen of opgelegd door de 
regelgevende autoriteiten die met de 
beoordeling en de verlening van 
vergunningen voor het in de handel 
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brengen van geneesmiddelen zijn belast

Or. en

Motivering

Groepen deelnemers aan proeven moeten een zo goed mogelijke weerspiegeling vormen van 
het doelpubliek van het te testen geneesmiddel. Dit is met name belangrijk voor fase III en 
fase IV, waarin de veiligheid en de werkzaamheid van het geneesmiddel worden beoordeeld 
door middel van proeven op personen die het geneesmiddel zouden kunnen gaan gebruiken 
wanneer het in de handel is gebracht. In eerdere fasen worden meer elementaire 
veiligheidsaspecten getest, waarbij het niet essentieel is om een representatieve groep 
proefpersonen te verzamelen.

Amendement 111
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Met het oog op de verbetering van 
behandelingen die beschikbaar zijn voor 
kwetsbare groepen, zoals broze of oudere 
personen, personen die meerdere 
chronische aandoeningen hebben en 
personen met psychische stoornissen, 
dienen de geneesmiddelen die 
waarschijnlijk een significante klinische 
waarde zullen hebben volledig en naar 
behoren te worden bestudeerd wat betreft 
de effecten ervan in bovengenoemde 
specifieke groepen, waarbij ook moet 
worden gekeken naar eisen ten aanzien 
van de specifieke kenmerken van deze 
groepen en de bescherming van hun 
gezondheid en welzijn.

Or. en

Amendement 112
Petru Constantin Luhan
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Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De ervaring met Richtlijn 
2001/20/EG heeft ook geleerd dat 60 % 
van de klinische proeven plaatsvindt in 
opdracht van de farmaceutische industrie 
en 40 % in opdracht van andere 
belanghebbenden, zoals wetenschappers.
De waarde van de academische bijdrage 
moet door de lidstaten volledig worden 
erkend. Academische opdrachtgevers zijn 
vaak geheel of gedeeltelijk afhankelijk 
van financiering uit publieke middelen of 
door charitatieve instellingen. Om deze 
waardevolle bijdrage optimaal te benutten 
en het academisch onderzoek verder te 
stimuleren, zonder concessies te doen aan 
de kwaliteit van de proeven, dienen de 
lidstaten maatregelen te nemen waarin 
passende vrijstellingen van de betaling 
van vergoedingen 
(aanvraagvergoedingen, 
inspectievergoedingen, enz.) worden 
toegekend voor proeven die in opdracht 
van academische opdrachtgevers worden 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Een vrijstelling van de betaling van vergoedingen is niet van invloed op de kwaliteit van de 
proeven. Publieke middelen en steun door charitatieve instellingen zouden niet moeten 
worden gebruikt voor het betalen van vergoedingen en andere belastingen, maar om 
onderzoek te doen dat anders niet haalbaar is.

Amendement 113
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De toelatingsprocedure moet voorzien 
in de mogelijkheid de beoordeling op te 
schorten om de opdrachtgever in de 
gelegenheid te stellen te reageren op 
vragen of opmerkingen die tijdens de 
beoordeling van het toelatingsdossier naar 
voren komen. De maximumduur van de 
opschorting moet afhankelijk zijn van de 
vraag of het een klinische proef met 
beperkte interventie is. Bovendien moet 
worden gewaarborgd dat er na afloop van 
de opschorting in alle gevallen voldoende 
tijd is om de ingediende aanvullende 
informatie te beoordelen.

(11) De toelatingsprocedure moet voorzien 
in de mogelijkheid de beoordeling op te 
schorten om de opdrachtgever in de 
gelegenheid te stellen te reageren op 
vragen of opmerkingen die tijdens de 
beoordeling van het toelatingsdossier naar 
voren komen. De maximumduur van de 
opschorting moet afhankelijk zijn van de 
vraag of het een klinische proef met een
beperkt risico of een gemiddeld risico is.
Bovendien moet worden gewaarborgd dat 
er na afloop van de opschorting in alle 
gevallen voldoende tijd is om de 
ingediende aanvullende informatie te 
beoordelen.

Or. fr

Amendement 114
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om een gegeven proef te volgen 
vanaf de goedkeuring door een ethische 
commissie tot de definitieve publicatie, 
dient aan elke proef die in de Europese 
Unie wordt uitgevoerd of waarvan de 
resultaten worden gebruikt als onderdeel 
van een gemeenschappelijk technisch 
document voor een vergunning voor het 
in de handel brengen van een 
geneesmiddel, een universeel 
registratienummer voor proeven te 
worden toegekend.

Or. en
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Amendement 115
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Ingeval van zeldzame ziekten 
zoals gedefinieerd bij EU-wetgeving zijn 
de gegevens en expertise die nodig zijn 
voor een deskundige beoordeling van de 
aanvraag tot toelating van een klinische 
proef op nationaal niveau wellicht dun 
gezaaid. Om die reden dient dergelijke 
expertise te worden ingewonnen op 
Europees niveau. Hiertoe dient de 
rapporterende lidstaat bij de beoordeling 
samen te werken met de Werkgroep 
wetenschappelijk advies van het Europees 
Geneesmiddelenbureau die een advies 
afgeeft over de desbetreffende ziekte of 
categorie van ziekten. Dit advies kan in 
voorkomend geval mede betrekking 
hebben op aspecten die verband houden 
met Deel II van de analyse. In dat geval 
moet de rapporterende lidstaat dit aan de 
betrokken lidstaten melden. Deze 
samenwerking moet binnen dezelfde 
termijn gestalte worden gegeven als de 
termijnen die krachtens deze verordening 
zijn vastgesteld voor klinische proeven op 
het gebied van ziekten die geen zeldzame 
ziekten zijn.

Or. en

Amendement 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Overwegende dat de meeste 
klinische proeven worden uitgevoerd ten 
behoeve van de beoordeling van 
therapieën die gericht zijn op grote 
populaties van patiënten, en waarbij een 
grote steekproef van populaties van 
patiënten is betrokken, mag de 
onderhavige verordening patiënten met 
zeldzame en zeer zeldzame ziekten niet 
discrimineren en moet de verordening de 
specifieke kenmerken van aandoeningen 
met een lage prevalentie integreren in de 
beoordeling van een proef.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie worden de specifieke aspecten van zeldzame en zeer 
zeldzame ziekten niet in aanmerking genomen. In de toekomstige verordening moet rekening 
worden gehouden met therapeutische innovaties, en de verordening moet in overeenstemming 
zijn met beleid inzake zeldzame en zeer zeldzame ziekten dat na de goedkeuring van Richtlijn 
2011/20/EG is ontwikkeld.

Amendement 117
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de toelating van een klinische 
proef moeten alle aspecten in verband met 
de bescherming van proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van 
gegevens aan de orde worden gesteld.
Daarom moet de toestemming voor de 
uitvoering van een klinische proef in één 
administratiefrechtelijk besluit van de 
betrokken lidstaat worden vervat.

(13) Bij de toelating van een klinische 
proef moeten alle aspecten in verband met 
de bescherming van proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van 
gegevens aan de orde worden gesteld.
Daarom moet de toestemming voor de 
uitvoering van een klinische proef in één 
besluit van de betrokken lidstaat worden 
vervat.

Or. en
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Motivering

Net als in overweging 5 moet het adjectief "administratiefrechtelijk" worden geschrapt. Het 
proces van goedkeuring door een ethische commissie moet worden vereenvoudigd en verkort 
zonder de bescherming van patiënten te verminderen. Om met een proef te kunnen beginnen, 
moet één toelating worden verkregen, die alle EG- en administratiefrechtelijke aspecten 
omvat.

Amendement 118
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het moet aan de betrokken lidstaat 
worden overgelaten om te bepalen welk 
orgaan of welke organen bij deze 
beoordeling betrokken zijn. Deze 
beslissing betreft de interne organisatie van 
elke lidstaat. Wanneer de lidstaten dit 
orgaan of deze organen aanwijzen, moeten 
zij zorgen voor betrokkenheid van leken en 
patiënten. Bovendien moeten zij 
waarborgen dat er voldoende 
deskundigheid beschikbaar is. De 
beoordeling moet echter in ieder geval, 
overeenkomstig de internationale 
richtsnoeren, gezamenlijk worden verricht 
door een redelijk aantal personen die 
tezamen over de nodige kwalificaties en 
ervaring beschikken. De personen die de 
aanvraag beoordelen, moeten 
onafhankelijk zijn van de betrokken 
opdrachtgever, instelling van de 
proeflocatie en onderzoekers en vrij zijn 
van elke andere ongepaste beïnvloeding.

(14) Het moet aan de betrokken lidstaat 
worden overgelaten om te bepalen welk 
orgaan of welke organen bij deze 
beoordeling betrokken zijn. Deze organen 
moeten worden ingesteld overeenkomstig 
de ICH-richtsnoeren voor goede klinische
praktijken (Topic E 6 (R1)), waarin de 
verantwoordelijkheden, samenstelling, 
functies, werkzaamheden en procedures 
van deze organen nader worden 
omschreven. Deze beslissing betreft de 
interne organisatie van elke lidstaat.
Wanneer de lidstaten dit orgaan of deze 
organen aanwijzen, moeten zij zorgen voor 
betrokkenheid van leken en patiënten.
Bovendien moeten zij waarborgen dat er 
voldoende deskundigheid beschikbaar is.
De beoordeling moet echter in ieder geval, 
overeenkomstig de internationale 
richtsnoeren, gezamenlijk worden verricht 
door een redelijk aantal personen die 
tezamen over de nodige kwalificaties en 
ervaring beschikken. De personen die de 
aanvraag beoordelen, moeten 
onafhankelijk zijn van de betrokken 
opdrachtgever, instelling van de 
proeflocatie en onderzoekers en vrij zijn 
van elke andere ongepaste beïnvloeding.

Or. en
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Motivering

De verordening mag in haar overwegingen niet voorbijgaan aan de internationaal 
overeengekomen methodologische en ethische norm in de ICH-richtsnoer voor goede 
klinische praktijken.

Amendement 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het moet aan de betrokken lidstaat 
worden overgelaten om te bepalen welk 
orgaan of welke organen bij deze 
beoordeling betrokken zijn. Deze 
beslissing betreft de interne organisatie van 
elke lidstaat. Wanneer de lidstaten dit 
orgaan of deze organen aanwijzen, moeten 
zij zorgen voor betrokkenheid van leken en 
patiënten. Bovendien moeten zij 
waarborgen dat er voldoende 
deskundigheid beschikbaar is. De 
beoordeling moet echter in ieder geval, 
overeenkomstig de internationale 
richtsnoeren, gezamenlijk worden verricht 
door een redelijk aantal personen die 
tezamen over de nodige kwalificaties en 
ervaring beschikken. De personen die de 
aanvraag beoordelen, moeten 
onafhankelijk zijn van de betrokken 
opdrachtgever, instelling van de 
proeflocatie en onderzoekers en vrij zijn 
van elke andere ongepaste beïnvloeding.

(14) Het moet aan de betrokken lidstaat 
worden overgelaten om te bepalen welk 
orgaan of welke organen bij deze 
beoordeling betrokken zijn. Deze 
beslissing betreft de interne organisatie van 
elke lidstaat. Wanneer de lidstaten dit 
orgaan of deze organen aanwijzen, moeten 
zij zorgen voor betrokkenheid van leken en 
patiënten. Bovendien moeten zij 
waarborgen dat er voldoende 
deskundigheid beschikbaar is. De 
beoordeling moet echter in ieder geval, 
overeenkomstig de internationale 
richtsnoeren, gezamenlijk worden verricht 
door een redelijk aantal personen die 
tezamen over de nodige kwalificaties en 
ervaring beschikken. De personen die de 
aanvraag beoordelen, moeten 
onafhankelijk zijn van de betrokken 
opdrachtgever, instelling van de 
proeflocatie en onderzoekers en vrij zijn 
van elke andere ongepaste beïnvloeding.
De namen, kwalificaties en 
belangenverklaringen van de personen 
die de aanvraag beoordelen moeten 
openbaar worden gemaakt.

Or. en
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Amendement 120
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Voordat een vergunning voor het 
in de handel brengen wordt verkregen, 
moeten gegevens van klinische proeven 
als van commercieel vertrouwelijke aard 
worden beschouwd. Zodra een 
vergunning voor het in de handel brengen 
is verkregen, moet worden verondersteld 
dat de gegevens in het vergunningsdossier 
bepaalde vertrouwelijke en commercieel 
gevoelige informatie kunnen bevatten.

Or. en

Motivering

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen het gebruik van gegevens van klinische proeven 
voorafgaand en na het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen. De 
aanname van vertrouwelijkheid is in overeenstemming met de richtsnoeren van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) en de directeuren van de EU-registratieautoriteiten van 
geneesmiddelen voor mens en dier (Heads of Medicines Agencies - HMA).

Amendement 121
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het moet aan de lidstaten worden 
overgelaten om de taalvoorschriften voor 
het aanvraagdossier vast te stellen. Met het 
oog op een soepel verloop van de 
beoordeling van aanvragen tot toelating 
van een klinische proef moeten de lidstaten 
overwegen om voor de documentatie die 
niet voor de proefpersoon bestemd is, een 
taal te aanvaarden die door alle 

(21) Het moet aan de lidstaten worden 
overgelaten om de taalvoorschriften voor 
het aanvraagdossier vast te stellen. Met het 
oog op een soepel verloop van de 
beoordeling van aanvragen tot toelating 
van een klinische proef moeten de lidstaten 
voor de documentatie die niet voor de 
proefpersoon bestemd is, zoals het 
formulier met informatie voor de patiënt 
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betrokkenen op medisch gebied wordt 
begrepen.

en het formulier voor het geven van 
geïnformeerde toestemming, toewerken 
naar de aanvaarding van een taal die door 
alle betrokkenen op medisch gebied wordt 
begrepen.

Or. en

Amendement 122
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) In het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie zijn de menselijke 
waardigheid en het recht op menselijke 
integriteit erkend. Het Handvest schrijft in 
het bijzonder voor dat voor elke interventie 
in het kader van de biologie en de 
geneeskunde de vrije en geïnformeerde 
toestemming van de betrokkene 
noodzakelijk is. Richtlijn 2001/20/EG 
bevatte een uitvoerige reeks voorschriften 
voor de bescherming van proefpersonen.
Deze voorschriften moeten worden 
behouden. De voorschriften voor het 
bepalen van de wettelijke 
vertegenwoordiger van wilsonbekwame 
personen en minderjarigen verschillen in 
de lidstaten. Daarom moet het aan de 
lidstaten worden overgelaten om de 
wettelijke vertegenwoordiger van 
wilsonbekwame personen en 
minderjarigen te bepalen.

(22) In het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie zijn de menselijke 
waardigheid en het recht op menselijke 
integriteit erkend. Het Handvest schrijft in 
het bijzonder voor dat voor elke interventie 
in het kader van de biologie en de 
geneeskunde de vrije en geïnformeerde 
toestemming van de betrokkene 
noodzakelijk is. Voor proefpersonen uit 
kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals 
wilsonbekwame proefpersonen, 
minderjarigen of andere kwetsbare 
mensen, zijn aanvullende 
beschermingsmaatregelen vereist.
Richtlijn 2001/20/EG bevatte een 
uitvoerige reeks voorschriften voor de 
bescherming van proefpersonen, 
waaronder kinderen en wilsonbekwame 
proefpersonen. Daarnaast zijn in de 
Ethische Aanbeveling (Europese 
Commissie, 2008) specifieke voorschriften 
neergelegd die moeten worden toegepast 
op de pediatrische populatie. Deze 
voorschriften moeten worden behouden en 
verder worden geïntegreerd om alle 
kwetsbare groepen (zwangere vrouwen, 
ouderen, noodgevallen, enz.) te omvatten.
De voorschriften voor het bepalen van de 
wettelijke vertegenwoordiger van 
wilsonbekwame personen en minderjarigen 
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verschillen in de lidstaten. Daarom moet 
het aan de lidstaten worden overgelaten om 
de wettelijke vertegenwoordiger van 
wilsonbekwame proefpersonen en 
minderjarigen te bepalen.

Or. en

Motivering

Deze verordening mag niet resulteren in een minder hoog niveau van bescherming dan 
Richtlijn 2011/20/EG en aanverwante wetgeving, zoals de "pediatrische ethische 
aanbevelingen". De verordening vormt daarentegen juist een kans om de bestaande 
voorschriften toe te passen en de lacunes in specifieke sectoren te dichten.

Amendement 123
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) In het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie zijn de menselijke 
waardigheid en het recht op menselijke 
integriteit erkend. Het Handvest schrijft in 
het bijzonder voor dat voor elke interventie 
in het kader van de biologie en de 
geneeskunde de vrije en geïnformeerde 
toestemming van de betrokkene 
noodzakelijk is. Richtlijn 2001/20/EG 
bevatte een uitvoerige reeks voorschriften 
voor de bescherming van proefpersonen.
Deze voorschriften moeten worden 
behouden. De voorschriften voor het 
bepalen van de wettelijke 
vertegenwoordiger van wilsonbekwame 
personen en minderjarigen verschillen in 
de lidstaten. Daarom moet het aan de 
lidstaten worden overgelaten om de 
wettelijke vertegenwoordiger van 
wilsonbekwame personen en 
minderjarigen te bepalen.

(22) In het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie zijn de menselijke 
waardigheid en het recht op menselijke 
integriteit erkend. Het Handvest schrijft in 
het bijzonder voor dat voor elke interventie 
in het kader van de biologie en de 
geneeskunde de vrije en geïnformeerde 
toestemming van de betrokkene 
noodzakelijk is. Richtlijn 2001/20/EG 
bevatte een uitvoerige reeks voorschriften 
voor de bescherming van proefpersonen.
Deze voorschriften moeten worden 
behouden. Voor proefpersonen uit 
kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals 
wilsonbekwame proefpersonen, 
minderjarigen, ouderen of andere 
kwetsbare mensen, zijn aanvullende 
beschermingsmaatregelen vereist. De 
voorschriften voor het bepalen van de 
wettelijke vertegenwoordiger van 
wilsonbekwame personen en minderjarigen 
verschillen in de lidstaten. Daarom moet 
het aan de lidstaten worden overgelaten om 
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de wettelijke vertegenwoordiger van 
wilsonbekwame proefpersonen, ouderen
en minderjarigen te bepalen.

Or. en

Amendement 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) In het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie zijn de menselijke 
waardigheid en het recht op menselijke 
integriteit erkend. Het Handvest schrijft in 
het bijzonder voor dat voor elke interventie 
in het kader van de biologie en de 
geneeskunde de vrije en geïnformeerde 
toestemming van de betrokkene 
noodzakelijk is. Richtlijn 2001/20/EG 
bevatte een uitvoerige reeks voorschriften 
voor de bescherming van proefpersonen. 
Deze voorschriften moeten worden 
behouden. De voorschriften voor het 
bepalen van de wettelijke 
vertegenwoordiger van wilsonbekwame 
personen en minderjarigen verschillen in 
de lidstaten. Daarom moet het aan de 
lidstaten worden overgelaten om de 
wettelijke vertegenwoordiger van 
wilsonbekwame personen en minderjarigen 
te bepalen.

(22) In het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie zijn de menselijke 
waardigheid en het recht op menselijke 
integriteit erkend. Het Handvest schrijft in 
het bijzonder voor dat voor elke interventie 
in het kader van de biologie en de 
geneeskunde de vrije en geïnformeerde 
toestemming van de betrokkene 
noodzakelijk is. Richtlijn 2001/20/EG 
bevatte een uitvoerige reeks voorschriften 
voor de bescherming van proefpersonen. 
Deze voorschriften moeten worden 
behouden. De voorschriften voor het 
bepalen van de wettelijke 
vertegenwoordiger van wilsonbekwame 
personen en minderjarigen, de definitie 
van wilsonbekwame en kwetsbare 
personen alsook de hieruit voortvloeiende 
bepalingen verschillen in de lidstaten. 
Daarom moet het aan de lidstaten worden 
overgelaten om de wettelijke 
vertegenwoordiger van wilsonbekwame 
personen en minderjarigen te bepalen en 
eventueel bepalingen op nationaal niveau 
in te voeren die meer bescherming bieden.

Or. fr

Motivering

Er dient aan te worden herinnerd dat deze verordening zich voor de bescherming van 
categorieën kwetsbare personen moet houden aan de restrictieve bepalingen waarin door de 
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lidstaten is voorzien voor andere categorieën kwetsbare personen zoals zwangere vrouwen, 
kraamvrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, en personen die van hun vrijheid zijn 
beroofd.

Amendement 125
Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) In het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie zijn de menselijke 
waardigheid en het recht op menselijke 
integriteit erkend. Het Handvest schrijft in 
het bijzonder voor dat voor elke interventie 
in het kader van de biologie en de 
geneeskunde de vrije en geïnformeerde 
toestemming van de betrokkene 
noodzakelijk is. Richtlijn 2001/20/EG 
bevatte een uitvoerige reeks voorschriften 
voor de bescherming van proefpersonen. 
Deze voorschriften moeten worden 
behouden. De voorschriften voor het 
bepalen van de wettelijke 
vertegenwoordiger van wilsonbekwame 
personen en minderjarigen verschillen in 
de lidstaten. Daarom moet het aan de 
lidstaten worden overgelaten om de 
wettelijke vertegenwoordiger van 
wilsonbekwame personen en minderjarigen 
te bepalen.

(22) In het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en via zaak C-34/10 
"Brüstle tegen Greenpeace" zijn de 
menselijke waardigheid en het recht op 
menselijke integriteit erkend. Het Handvest 
schrijft in het bijzonder voor dat voor elke 
interventie in het kader van de biologie en 
de geneeskunde de vrije en geïnformeerde 
toestemming van de betrokkene 
noodzakelijk is. Richtlijn 2001/20/EG 
bevatte een uitvoerige reeks voorschriften 
voor de bescherming van proefpersonen. 
Deze voorschriften moeten worden 
behouden. De voorschriften voor het 
bepalen van de wettelijke 
vertegenwoordiger van wilsonbekwame 
personen en minderjarigen verschillen in 
de lidstaten. Daarom moet het aan de 
lidstaten worden overgelaten om de 
wettelijke vertegenwoordiger van 
wilsonbekwame personen en minderjarigen 
te bepalen.

Or. fr

Amendement 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze verordening moet duidelijke 
voorschriften omvatten voor geïnformeerde 
toestemming in noodsituaties. Een 
dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld 
voor wanneer een patiënt als gevolg van 
meervoudige traumata, beroertes of 
hartaanvallen plotseling in een 
levensbedreigende medische toestand 
verkeert waarin onmiddellijk medisch 
ingrijpen noodzakelijk is. In dergelijke 
gevallen kan interventie binnen een reeds 
goedgekeurde lopende klinische proef 
wenselijk zijn. In sommige 
omstandigheden kan echter voorafgaand 
aan de interventie geen geïnformeerde 
toestemming worden verkregen doordat de 
patiënt niet bij bewustzijn is en er niet 
onmiddellijk een wettelijke 
vertegenwoordiger beschikbaar is. Daarom 
moeten in de verordening duidelijke 
voorschriften worden vastgesteld op grond 
waarvan dergelijke patiënten onder zeer 
strikte voorwaarden in de klinische proef 
mogen worden opgenomen. Bovendien 
moet een dergelijke klinische proef direct 
verband houden met de medische 
aandoening die er de oorzaak van is dat de 
patiënt geen geïnformeerde toestemming 
kan geven. Er moet rekening worden 
gehouden met eerder door de patiënt 
gemaakte bezwaren en er moet zo spoedig 
mogelijk worden geprobeerd 
geïnformeerde toestemming van de 
proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger te verkrijgen.

(23) Deze verordening moet duidelijke 
voorschriften omvatten voor geïnformeerde 
toestemming in noodsituaties. Een 
dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld 
voor wanneer een patiënt als gevolg van 
meervoudige traumata, beroertes of 
hartaanvallen plotseling in een 
levensbedreigende medische toestand 
verkeert waarin onmiddellijk medisch 
ingrijpen noodzakelijk is. In dergelijke 
gevallen kan interventie binnen een reeds 
goedgekeurde lopende klinische proef 
wenselijk zijn. In sommige 
omstandigheden kan echter voorafgaand 
aan de interventie geen geïnformeerde 
toestemming worden verkregen doordat de 
patiënt niet bij bewustzijn is en er niet 
onmiddellijk een wettelijke 
vertegenwoordiger beschikbaar is. Daarom 
moeten in de verordening duidelijke 
voorschriften worden vastgesteld op grond 
waarvan dergelijke patiënten onder zeer 
strikte voorwaarden in de klinische proef 
mogen worden opgenomen. Bijvoorbeeld 
wanneer het onderzoek onverwijld moet 
worden gestart en er redenen zijn om te 
verwachten dat de deelname aan de 
klinische proef een voordeel voor de 
proefpersoon zal opleveren dat groter is 
dan de risico's of dat de proef slechts een 
miniem risico zal opleveren, moet de 
klinische proef kunnen beginnen zonder 
voorafgaande toestemming. Bovendien 
moet een dergelijke klinische proef direct 
verband houden met de medische 
aandoening die er de oorzaak van is dat de 
patiënt geen geïnformeerde toestemming 
kan geven. Er moet rekening worden 
gehouden met eerder door de patiënt 
gemaakte bezwaren en er moet zo spoedig 
mogelijk worden geprobeerd 
geïnformeerde toestemming van de 
proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger te verkrijgen.
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Or. fr

Motivering

Philippe Juvin verwelkomt de mogelijkheid die het voorstel voor een verordening biedt om in 
noodsituaties af te wijken van de voorafgaande toestemming voor klinische proeven. Hij wil 
deze mogelijkheid echter niet beperken tot klinische proeven met een minimaal risico. In de 
praktijk zou deze bepaling te beperkend zijn. Hierdoor zouden tal van onderzoeken naar 
innovatieve producten op het gebied van reanimatie en spoedeisende geneeskunde buiten de 
boot vallen.

Amendement 127
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze verordening moet duidelijke 
voorschriften omvatten voor geïnformeerde 
toestemming in noodsituaties. Een 
dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld 
voor wanneer een patiënt als gevolg van 
meervoudige traumata, beroertes of 
hartaanvallen plotseling in een 
levensbedreigende medische toestand 
verkeert waarin onmiddellijk medisch 
ingrijpen noodzakelijk is. In dergelijke 
gevallen kan interventie binnen een reeds 
goedgekeurde lopende klinische proef 
wenselijk zijn. In sommige 
omstandigheden kan echter voorafgaand 
aan de interventie geen geïnformeerde 
toestemming worden verkregen doordat de 
patiënt niet bij bewustzijn is en er niet 
onmiddellijk een wettelijke 
vertegenwoordiger beschikbaar is. Daarom 
moeten in de verordening duidelijke 
voorschriften worden vastgesteld op grond 
waarvan dergelijke patiënten onder zeer 
strikte voorwaarden in de klinische proef 
mogen worden opgenomen. Bovendien 
moet een dergelijke klinische proef direct 
verband houden met de medische 
aandoening die er de oorzaak van is dat de 

(23) Deze verordening moet duidelijke 
voorschriften omvatten voor geïnformeerde 
toestemming in noodsituaties. Een 
dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld 
voor wanneer een patiënt als gevolg van 
meervoudige traumata, beroertes of 
hartaanvallen plotseling in een 
levensbedreigende medische toestand 
verkeert waarin onmiddellijk medisch 
ingrijpen noodzakelijk is. In dergelijke 
gevallen kan interventie binnen een reeds 
goedgekeurde lopende klinische proef 
wenselijk zijn. In sommige 
omstandigheden kan echter voorafgaand 
aan de interventie geen geïnformeerde 
toestemming worden verkregen doordat de 
patiënt niet bij bewustzijn is en er niet 
onmiddellijk een wettelijke 
vertegenwoordiger beschikbaar is. Daarom 
moeten in de verordening duidelijke 
voorschriften worden vastgesteld op grond 
waarvan dergelijke patiënten onder zeer 
strikte voorwaarden in de klinische proef 
mogen worden opgenomen. Bovendien 
moet een dergelijke klinische proef direct 
verband houden met de medische 
aandoening die er de oorzaak van is dat de 
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patiënt geen geïnformeerde toestemming 
kan geven. Er moet rekening worden 
gehouden met eerder door de patiënt 
gemaakte bezwaren en er moet zo spoedig 
mogelijk worden geprobeerd 
geïnformeerde toestemming van de 
proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger te verkrijgen.

patiënt geen geïnformeerde toestemming 
kan geven. Er moet rekening worden 
gehouden met eerder door de patiënt 
gemaakte bezwaren en er moet zo spoedig 
mogelijk worden geprobeerd 
geïnformeerde toestemming van de 
proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger te verkrijgen. Een 
ethische commissie moet de directe 
voordelen van de klinische proef voor de 
patiënt positief beoordelen, evenals het 
feit dat de klinische proef een minimaal 
risico vormt voor, en een minimale last 
oplegt aan, de proefpersoon.

Or. en

Motivering

De verantwoordelijk ethische commissie moet het directe voordeel van de klinische proef voor 
de patiënt beoordelen. In noodgevallen mogen klinische proeven niet worden uitgevoerd voor 
andere doeleinden dan het voordeel van de betrokken proefpersoon.

Amendement 128
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Overeenkomstig internationale 
richtsnoeren moet de vrije en 
geïnformeerde toestemming van 
proefpersonen schriftelijk worden gegeven, 
behalve in uitzonderlijke situaties. De 
toestemming moet worden gegeven op 
basis van informatie die duidelijk, relevant 
en voor de proefpersoon begrijpelijk is.

(24) Overeenkomstig internationale 
richtsnoeren moet de vrije en 
geïnformeerde toestemming van 
proefpersonen schriftelijk worden gegeven, 
behalve in uitzonderlijke situaties. De 
toestemming moet worden gegeven op 
basis van informatie die duidelijk, relevant 
en voor de proefpersoon begrijpelijk is.
Indien mogelijk moet dergelijke 
informatie mondeling worden verstrekt, 
waarbij de proefpersoon de mogelijkheid 
heeft om vragen te stellen, en de 
proefpersoon moet uitgebreide 
schriftelijke informatie ontvangen die hij 
of zij mag behouden. De proefpersoon 
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moet voldoende tijd krijgen om na te 
denken over zijn of haar beslissing.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid om mondelinge informatie aan proefpersonen te verstrekken moet hier 
worden vermeld.

Amendement 129
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Overeenkomstig internationale 
richtsnoeren moet de vrije en 
geïnformeerde toestemming van 
proefpersonen schriftelijk worden gegeven, 
behalve in uitzonderlijke situaties. De 
toestemming moet worden gegeven op 
basis van informatie die duidelijk, relevant 
en voor de proefpersoon begrijpelijk is.

(24) Overeenkomstig internationale 
richtsnoeren moet de vrije en 
geïnformeerde toestemming van 
proefpersonen schriftelijk worden gegeven, 
behalve in uitzonderlijke situaties. De 
toestemming moet worden gegeven op 
basis van informatie die duidelijk, relevant 
en voor de proefpersoon begrijpelijk is en 
moet gesteld zijn in de eigen taal van de 
proefpersoon.

Or. en

Amendement 130
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) In overeenstemming met de 
Ethische Aanbevelingen (Europese 
Commissie, 2008), en in aanvulling op 
wat eerder is verklaard, moeten in 
pediatrische klinische proeven passende 
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procedures voor de geïnformeerde 
toestemming worden toegepast. In deze 
procedures moet rekening worden 
gehouden met de leeftijd en de 
ontwikkelingsfase van de kinderen.

Or. en

Motivering

De pediatrische aanbevelingen die de Europese Commissie in 2008 heeft afgegeven zijn 
opgesteld om de bescherming van kinderen in experimentele proeven te verbeteren. Deze 
regels moeten in de verordening worden geïntegreerd om te voorkomen dat grondrechten van 
kinderen worden geschonden.

Amendement 131
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om patiënten in staat te stellen de 
mogelijkheden om aan een klinische proef 
deel te nemen te beoordelen en een 
doeltreffend toezicht op een klinische proef 
door de betrokken lidstaat mogelijk te 
maken, moet kennisgeving worden gedaan 
van het begin van de klinische proef, het 
eind van de aanwerving voor de klinische 
proef en het eind van de klinische proef. 
De resultaten van de klinische proef 
moeten overeenkomstig internationale 
normen binnen een jaar na het eind van de 
klinische proef aan de bevoegde 
autoriteiten worden gerapporteerd.

(25) Om patiënten in staat te stellen de 
mogelijkheden om aan een klinische proef 
deel te nemen te beoordelen en een 
doeltreffend toezicht op een klinische proef 
door de betrokken lidstaat mogelijk te 
maken, moet kennisgeving worden gedaan 
van het begin van de klinische proef, het 
eind van de aanwerving voor de klinische 
proef en het eind van de klinische proef. 
De resultaten van de klinische proef 
moeten overeenkomstig internationale
normen binnen twee jaar na het eind van 
de klinische proef aan de bevoegde 
autoriteiten worden gerapporteerd.

Or. fr

Amendement 132
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Met het oog op de beoordeling van 
alle mogelijk relevante 
veiligheidsinformatie door de 
opdrachtgever moet de onderzoeker alle 
ernstige ongewenste voorvallen aan de 
opdrachtgever rapporteren.

(26) Met het oog op de beoordeling van 
alle mogelijk relevante 
veiligheidsinformatie door de 
opdrachtgever moet de onderzoeker alle 
ernstige ongewenste voorvallen en alle 
vermoedelijke ernstige ongewenste 
voorvallen aan de opdrachtgever 
rapporteren.

Or. en

Amendement 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De opdrachtgever moet de van de 
onderzoeker ontvangen informatie 
beoordelen en veiligheidsinformatie over 
ernstige ongewenste voorvallen die 
vermoedelijke onverwachte ernstige 
bijwerkingen zijn, aan het Bureau 
rapporteren.

(27) De opdrachtgever moet de van de 
onderzoeker ontvangen informatie 
beoordelen en veiligheidsinformatie over 
ernstige ongewenste voorvallen die 
vermoedelijke onverwachte ernstige 
bijwerkingen zijn, onmiddellijk aan het 
Bureau rapporteren via de in artikel 36 
bedoelde elektronische databank.

Or. en

Amendement 134
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het Bureau moet deze informatie 
doorsturen naar de lidstaten, zodat zij haar 
kunnen beoordelen.

(28) Het Bureau moet deze informatie zo 
spoedig mogelijk doorsturen naar de 
lidstaten, zodat zij haar kunnen beoordelen.
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Or. en

Amendement 135
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De leden van de Internationale 
Conferentie voor harmonisatie van de 
technische voorschriften voor de registratie 
van geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik (ICH) zijn een reeks gedetailleerde 
richtsnoeren inzake goede klinische 
praktijken overeengekomen, die inmiddels 
internationaal erkend zijn als norm voor de 
opzet, uitvoering, registratie en 
rapportering van klinische proeven en die 
overeenstemmen met de beginselen die zijn 
neergelegd in de Verklaring van Helsinki 
van de World Medical Association. Bij de
opzet, uitvoering, registratie en 
rapportering van klinische proeven kunnen 
gedetailleerde vragen rijzen over de 
kwaliteitsnorm die het beste kan worden 
toegepast. In dat geval moeten de ICH-
richtsnoeren inzake goede klinische 
praktijken als richtsnoer voor de toepassing 
van de voorschriften in deze verordening 
worden gebruikt, op voorwaarde dat de 
Commissie geen andere specifieke 
richtsnoeren heeft verstrekt en dat die 
ICH-richtsnoeren deze verordening 
onverlet laten.

(29) De leden van de Internationale 
Conferentie voor harmonisatie van de 
technische voorschriften voor de registratie 
van geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik (ICH) zijn een reeks gedetailleerde 
richtsnoeren inzake goede klinische 
praktijken overeengekomen, die inmiddels 
internationaal erkend zijn als norm voor de 
opzet, uitvoering, registratie en 
rapportering van klinische proeven en die 
overeenstemmen met de beginselen die zijn 
neergelegd in de Verklaring van Helsinki 
van de World Medical Association. Bij de 
opzet, uitvoering, registratie en 
rapportering van klinische proeven moeten 
de ICH-richtsnoeren inzake goede 
klinische praktijken en andere door de 
Europese Commissie gepubliceerde 
toepasselijke richtsnoeren als richtsnoer 
voor de toepassing van de voorschriften in 
deze verordening worden gebruikt. Hiertoe 
moeten de goede klinische praktijken tot 
onderdeel van deze verordening worden 
gemaakt en worden opgenomen in bijlage 
[xxx].

Or. en

Motivering

Voor de toepassing van Richtlijn 2011/20/EG moet de naleving van goede klinische praktijken 
in Europa een wettelijke verplichting worden voor alle proeven waarbij onderzoek naar 
geneesmiddelen wordt gedaan. De goede klinische praktijken worden aangevuld door een 
reeks door het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) in overleg met 
de lidstaten opgestelde wetenschappelijke richtsnoeren en worden gepubliceerd door de 
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Europese Commissie. Deze reeks richtsnoeren moet de basis blijven voor de aanvraag van 
een vergunning voor het in de handel brengen.

Amendement 136
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om de betrouwbaarheid en 
robuustheid van de resultaten te 
waarborgen, moet de opdrachtgever de 
uitvoering van een klinische proef 
adequaat monitoren. Monitoring kan ook 
bijdragen tot de veiligheid van de 
proefpersonen, rekening houdend met de 
kenmerken van de klinische proef en de 
naleving van de grondrechten van 
proefpersonen. Bij de vaststelling van de 
reikwijdte van de monitoring moet 
rekening worden gehouden met de 
kenmerken van de klinische proef.

Schrappen

Or. en

Motivering

De ICH-richtsnoeren inzake goede klinische praktijken moeten tot een onderdeel van de 
verordening worden gemaakt en daarom een bijlage worden.

Amendement 137
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om de betrouwbaarheid en 
robuustheid van de resultaten te 
waarborgen, moet de opdrachtgever de 
uitvoering van een klinische proef adequaat 

(30) Om de betrouwbaarheid en 
robuustheid van de resultaten te 
waarborgen, moet de opdrachtgever de 
uitvoering van een klinische proef adequaat 
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monitoren. Monitoring kan ook bijdragen 
tot de veiligheid van de proefpersonen, 
rekening houdend met de kenmerken van 
de klinische proef en de naleving van de 
grondrechten van proefpersonen. Bij de 
vaststelling van de reikwijdte van de 
monitoring moet rekening worden 
gehouden met de kenmerken van de 
klinische proef.

monitoren. Monitoring kan ook bijdragen 
tot de veiligheid van de proefpersonen, 
rekening houdend met de kenmerken van 
de klinische proef en de naleving van de 
grondrechten van proefpersonen. De 
monitoring moet worden aangepast aan 
de aard van de proef en gericht zijn op het 
beperken van de belangrijkste risico's.

Or. en

Motivering

Elk dossier van een aanvraag voor een proef moet een risicobeoordeling bevatten die het hele 
spectrum van risicodeterminanten bestrijkt en waarin de gevolgen voor het beheer van de 
proef worden beschreven, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de monitoring van de 
proef.

Amendement 138
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De personen die bij de uitvoering van 
de klinische proef betrokken zijn, in het 
bijzonder onderzoekers en ander medisch 
personeel, moeten voldoende 
gekwalificeerd zijn om hun taken in de 
klinische proef te verrichten en de 
faciliteiten waar de klinische proef zal 
worden uitgevoerd, moeten geschikt zijn 
voor de klinische proef.

Schrappen

Or. en

Motivering

De ICH-richtsnoeren inzake goede klinische praktijken moeten tot een onderdeel van de 
verordening worden gemaakt en daarom een bijlage worden.
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Amendement 139
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De personen die bij de uitvoering van 
de klinische proef betrokken zijn, in het 
bijzonder onderzoekers en ander medisch 
personeel, moeten voldoende 
gekwalificeerd zijn om hun taken in de 
klinische proef te verrichten en de 
faciliteiten waar de klinische proef zal 
worden uitgevoerd, moeten geschikt zijn 
voor de klinische proef.

(31) De personen die bij de uitvoering van 
de klinische proef betrokken zijn, in het 
bijzonder onderzoekers en andere
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, moeten voldoende 
gekwalificeerd zijn om hun taken in de 
klinische proef te verrichten en de 
faciliteiten waar de klinische proef zal 
worden uitgevoerd, moeten geschikt zijn 
voor de klinische proef.

Or. en

Amendement 140
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Afhankelijk van de omstandigheden 
van de klinische proef moet het mogelijk 
zijn de geneesmiddelen voor onderzoek en 
bepaalde auxiliaire geneesmiddelen te 
traceren om de veiligheid van de 
proefpersonen alsook de robuustheid en 
betrouwbaarheid van de gegevens te 
waarborgen. Om dezelfde redenen moeten 
die producten zo nodig worden vernietigd 
en, afhankelijk van de omstandigheden 
van de klinische proef, onder specifieke 
omstandigheden worden bewaard.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De ICH-richtsnoeren inzake goede klinische praktijken moeten tot een onderdeel van de 
verordening worden gemaakt en daarom een bijlage worden.

Amendement 141
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Tijdens een klinische proef kan een 
opdrachtgever kennisnemen van ernstige 
inbreuken op de voorschriften voor de 
uitvoering van de klinische proef. Dit 
moet aan de betrokken lidstaten worden 
gemeld, zodat zij zo nodig maatregelen 
kunnen nemen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De ICH-richtsnoeren inzake goede klinische praktijken moeten tot een onderdeel van de 
verordening worden gemaakt en daarom een bijlage worden.

Amendement 142
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Tijdens een klinische proef kan een 
opdrachtgever kennisnemen van ernstige 
inbreuken op de voorschriften voor de 
uitvoering van de klinische proef. Dit moet 
aan de betrokken lidstaten worden gemeld, 
zodat zij zo nodig maatregelen kunnen 
nemen.

(33) Tijdens een klinische proef kan een 
opdrachtgever kennisnemen van ernstige 
inbreuken op de voorschriften voor de 
uitvoering van de klinische proef. Dit moet 
aan de betrokken lidstaten en aan het 
Bureau worden gemeld, zodat zij zo nodig 
maatregelen kunnen nemen.
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Or. en

Amendement 143
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Naast de vermoedelijke onverwachte 
ernstige bijwerkingen die worden 
gerapporteerd, kunnen andere voorvallen 
plaatsvinden die van belang zijn voor de 
verhouding tussen de voordelen en de 
risico’s en tijdig aan de betrokken 
lidstaten gerapporteerd moeten worden.

Schrappen

Or. en

Motivering

De ICH-richtsnoeren inzake goede klinische praktijken moeten tot een onderdeel van de 
verordening worden gemaakt en daarom een bijlage worden.

Amendement 144
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Wanneer een klinische proef 
vanwege onverwachte voorvallen 
dringend moet worden gewijzigd, moeten 
de opdrachtgever en de onderzoeker 
dringende veiligheidsmaatregelen kunnen 
nemen zonder op voorafgaande 
toestemming te wachten.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De ICH-richtsnoeren inzake goede klinische praktijken moeten tot een onderdeel van de 
verordening worden gemaakt en daarom een bijlage worden.

Amendement 145
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om te waarborgen dat de klinische 
proef volgens het protocol wordt 
uitgevoerd en de onderzoekers te 
informeren over de geneesmiddelen voor 
onderzoek die zij toedienen, moet de 
opdrachtgever een onderzoekersdossier 
aan de onderzoekers verstrekken.

Schrappen

Or. en

Motivering

De ICH-richtsnoeren inzake goede klinische praktijken moeten tot een onderdeel van de 
verordening worden gemaakt en daarom een bijlage worden.

Amendement 146
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om te waarborgen dat de klinische 
proef volgens het protocol wordt
uitgevoerd en de onderzoekers te 
informeren over de geneesmiddelen voor 
onderzoek die zij toedienen, moet de 
opdrachtgever een onderzoekersdossier aan 
de onderzoekers verstrekken.

(36) Om te waarborgen dat de klinische 
proef volgens het protocol wordt 
uitgevoerd en de onderzoekers te 
informeren over de geneesmiddelen voor 
onderzoek die zij toedienen, moet de 
opdrachtgever een onderzoekersdossier aan 
de onderzoekers verstrekken. Dit dossier 
moet telkens wanneer er nieuwe 
veiligheidsinformatie beschikbaar komt, 
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worden geactualiseerd, eveneens bij 
andere gebeurtenissen dan verdachte 
onverwachte ernstige bijwerkingen.

Or. en

Amendement 147
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De informatie die in de klinische 
proef wordt gegenereerd, moet adequaat 
worden vastgelegd, verwerkt en bewaard 
teneinde de rechten en de veiligheid van 
de proefpersonen, de robuustheid en 
betrouwbaarheid van de in de klinische 
proef gegenereerde gegevens, 
nauwkeurige rapportage en interpretatie, 
doeltreffende monitoring door de 
opdrachtgever en doeltreffende inspectie 
door de lidstaten of de Commissie te 
waarborgen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De ICH-richtsnoeren inzake goede klinische praktijken moeten tot een onderdeel van de 
verordening worden gemaakt en daarom een bijlage worden.

Amendement 148
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De informatie die in de klinische proef 
wordt gegenereerd, moet adequaat worden 

(37) De informatie die in de klinische proef 
wordt gegenereerd, moet adequaat worden 
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vastgelegd, verwerkt en bewaard teneinde 
de rechten en de veiligheid van de 
proefpersonen, de robuustheid en 
betrouwbaarheid van de in de klinische 
proef gegenereerde gegevens, nauwkeurige 
rapportage en interpretatie, doeltreffende 
monitoring door de opdrachtgever en 
doeltreffende inspectie door de lidstaten of 
de Commissie te waarborgen.

vastgelegd, verwerkt en bewaard teneinde 
de rechten, de veiligheid en het welzijn van 
de proefpersonen, de robuustheid en 
betrouwbaarheid van de in de klinische 
proef gegenereerde gegevens, nauwkeurige 
rapportage en interpretatie, doeltreffende
monitoring door de opdrachtgever en 
doeltreffende inspectie door de lidstaten of 
de Commissie te waarborgen.

Or. en

Motivering

Volgens artikel 3 van de voorgestelde verordening en artikel 6 van de Verklaring van Helsinki 
betreffende de ethische beginselen voor medisch onderzoek met mensen, die is vastgesteld 
door de in 2008 in Seoel gehouden algemene vergadering van de World Medical Association, 
moet prioriteit worden gegeven aan de veiligheid, de rechten en het welzijn van personen.

Amendement 149
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De informatie die in de klinische proef 
wordt gegenereerd, moet adequaat worden 
vastgelegd, verwerkt en bewaard teneinde 
de rechten en de veiligheid van de 
proefpersonen, de robuustheid en 
betrouwbaarheid van de in de klinische 
proef gegenereerde gegevens, nauwkeurige 
rapportage en interpretatie, doeltreffende 
monitoring door de opdrachtgever en 
doeltreffende inspectie door de lidstaten of 
de Commissie te waarborgen.

(37) De informatie die in de klinische proef 
wordt gegenereerd, moet adequaat worden 
vastgelegd, verwerkt en bewaard teneinde 
de rechten, de veiligheid en het welzijn van 
de proefpersonen, de robuustheid en 
betrouwbaarheid van de in de klinische 
proef gegenereerde gegevens, nauwkeurige 
rapportage en interpretatie, doeltreffende 
monitoring door de opdrachtgever en 
doeltreffende inspectie door de lidstaten of 
de Commissie te waarborgen.

Or. en

Motivering

Met het oog op consistentie met artikel 3 van de voorgestelde verordening.
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Amendement 150
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) De Commissie overlegt het 
Europees Parlement binnen twee jaar na 
goedkeuring van deze verordening een 
beoordeling van het beheer van ruwe 
gegevens en de haalbaarheid van de 
invoering van open toegang tot ruwe 
gegevens voor onafhankelijke 
wetenschappers.

Or. en

Amendement 151
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om te kunnen aantonen dat het 
protocol en deze verordening worden 
nageleefd houden de opdrachtgever en de 
onderzoeker een basisdossier van de 
klinische proef bij, dat alle relevante 
documentatie bevat om een doeltreffend 
toezicht (monitoring door de 
opdrachtgever en inspectie door de 
lidstaten en de Commissie) mogelijk te 
maken. Het basisdossier van de klinische 
proef wordt naar behoren gearchiveerd 
om toezicht na beëindiging van de 
klinische proef mogelijk te maken.

Schrappen

Or. en

Motivering

De ICH-richtsnoeren inzake goede klinische praktijken moeten tot een onderdeel van de 
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verordening worden gemaakt en daarom een bijlage worden.

Amendement 152
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Geneesmiddelen die voor proeven in 
het kader van onderzoek en ontwikkeling 
zijn bestemd, vallen buiten het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
Geneesmiddelen die in een klinische proef 
worden gebruikt, zijn dergelijke 
geneesmiddelen. Hierop moeten 
specifieke voorschriften van toepassing 
zijn, die rekening houden met de 
bijzonderheden ervan. Bij de vaststelling 
van die voorschriften moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
geneesmiddelen voor onderzoek (het 
geteste geneesmiddel en de 
referentiegeneesmiddelen ervan, 
waaronder placebo’s) en auxiliaire 
geneesmiddelen (de overige 
geneesmiddelen die in een klinische proef
worden gebruikt), zoals geneesmiddelen 
die voor achtergrondbehandeling worden 
gebruikt, opwekkingsagentia (“challenge 
agents”), reddingsmedicatie en 
geneesmiddelen die voor de beoordeling 
van de eindpunten van een klinische proef 
worden gebruikt. Bijkomende medicatie, 
dat wil zeggen geneesmiddelen die geen 
verband houden met de klinische proef en 
irrelevant zijn voor de opzet van de 
klinische proef, mag niet als auxiliair 
geneesmiddel worden beschouwd.

Schrappen



PE506.158v01-00 56/78 AM\928644NL.doc

NL

Or. en

Motivering

De ICH-richtsnoeren inzake goede klinische praktijken moeten tot een onderdeel van de 
verordening worden gemaakt en daarom een bijlage worden.

Amendement 153
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Om de veiligheid van de 
proefpersonen en de betrouwbaarheid en 
robuustheid van de in een klinische proef 
gegenereerde gegevens te waarborgen en 
de distributie van geneesmiddelen voor 
onderzoek en auxiliaire geneesmiddelen 
naar locaties van klinische proeven in de 
hele Unie mogelijk te maken, moeten 
voorschriften voor de vervaardiging en 
invoer van geneesmiddelen voor 
onderzoek en auxiliaire geneesmiddelen 
worden vastgesteld. Daarin moeten de 
bestaande voorschriften voor goede 
praktijken bij het vervaardigen van 
geneesmiddelen die onder 
Richtlijn 2001/83/EG vallen tot 
uitdrukking komen, zoals al het geval is in 
Richtlijn 2001/20/EG. In enkele specifieke 
gevallen moet van die voorschriften 
afgeweken kunnen worden om de 
uitvoering van een klinische proef te 
vergemakkelijken. Daarom moeten de 
toepasselijke voorschriften enige 
flexibiliteit mogelijk maken, zonder dat de 
veiligheid van de proefpersonen of de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de in 
de klinische proef gegenereerde gegevens 
in het gedrang mogen komen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De ICH-richtsnoeren inzake goede klinische praktijken moeten tot een onderdeel van de 
verordening worden gemaakt en daarom een bijlage worden.

Amendement 154
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Geneesmiddelen voor onderzoek en 
auxiliaire geneesmiddelen moeten op 
passende wijze geëtiketteerd worden om 
de veiligheid van de proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de in 
een klinische proef gegenereerde 
gegevens te waarborgen en de distributie 
van deze producten naar locaties van 
klinische proeven in de hele Unie 
mogelijk te maken. De 
etiketteringsvoorschriften moeten 
afgestemd zijn op de risico’s voor de 
veiligheid van de proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de in 
een klinische proef gegenereerde 
gegevens. Als het geneesmiddel voor 
onderzoek of het auxiliaire geneesmiddel 
al als toegelaten geneesmiddel 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG in 
de handel is gebracht, moet voor proeven 
met open etiket gewoonlijk geen 
aanvullende etikettering worden 
voorgeschreven. Voor specifieke 
producten, zoals radiofarmaceutica die als 
diagnostische geneesmiddelen voor 
onderzoek worden gebruikt, zijn de 
algemene etiketteringsvoorschriften 
echter niet geschikt vanwege de strikt 
gecontroleerde omgeving waarin 
radiofarmaceutica bij klinische proeven 
worden gebruikt.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De ICH-richtsnoeren inzake goede klinische praktijken moeten tot een onderdeel van de 
verordening worden gemaakt en daarom een bijlage worden.

Amendement 155
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Geneesmiddelen voor onderzoek en 
auxiliaire geneesmiddelen moeten op 
passende wijze geëtiketteerd worden om de 
veiligheid van de proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de in 
een klinische proef gegenereerde gegevens 
te waarborgen en de distributie van deze 
producten naar locaties van klinische 
proeven in de hele Unie mogelijk te 
maken. De etiketteringsvoorschriften 
moeten afgestemd zijn op de risico’s voor 
de veiligheid van de proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de in 
een klinische proef gegenereerde gegevens.
Als het geneesmiddel voor onderzoek of 
het auxiliaire geneesmiddel al als 
toegelaten geneesmiddel overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG in de handel is 
gebracht, moet voor proeven met open 
etiket gewoonlijk geen aanvullende 
etikettering worden voorgeschreven. Voor 
specifieke producten, zoals 
radiofarmaceutica die als diagnostische 
geneesmiddelen voor onderzoek worden 
gebruikt, zijn de algemene 
etiketteringsvoorschriften echter niet 
geschikt vanwege de strikt gecontroleerde 
omgeving waarin radiofarmaceutica bij 
klinische proeven worden gebruikt.

(41) Geneesmiddelen voor onderzoek en 
auxiliaire geneesmiddelen moeten op 
passende wijze geëtiketteerd worden om de 
veiligheid van de proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de in 
een klinische proef gegenereerde gegevens 
te waarborgen en de distributie van deze 
producten naar locaties van klinische 
proeven in de hele Unie mogelijk te 
maken. De etiketteringsvoorschriften 
moeten afgestemd zijn op de risico’s voor 
de veiligheid van de proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de in 
een klinische proef gegenereerde gegevens.
In proeven met een laag of middelhoog 
risico moet, als het geneesmiddel voor 
onderzoek of het auxiliaire geneesmiddel al 
als toegelaten geneesmiddel 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG in 
de handel is gebracht, voor proeven met 
open etiket gewoonlijk geen aanvullende 
etikettering worden voorgeschreven. In 
plaats van een zinloze en niet-passende 
productetikettering, en in 
overeenstemming met de goede praktijken 
bij de vervaardiging (good manufacturing 
practice – GMP, bijlage 13, artikel 27), 
zou aan deelnemers aan dergelijke 
onderzoeken een brochure of kaart met 
nuttige informatie over de proef kunnen 
worden overhandigd en zouden 
deelnemers kunnen worden geïnstrueerd 
om deze te allen tijde in bezit te houden.
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Voor specifieke producten, zoals 
radiofarmaceutica die als diagnostische 
geneesmiddelen voor onderzoek worden 
gebruikt, zijn de algemene 
etiketteringsvoorschriften echter niet 
geschikt vanwege de strikt gecontroleerde 
omgeving waarin radiofarmaceutica bij 
klinische proeven worden gebruikt.

Or. en

Motivering

 Stratificatie op basis van de status van de vergunning voor het in de handel brengen 
verduidelijkt deze bepaling.

Amendement 156
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De opdrachtgever van een klinische 
proef mag in een derde land gevestigd zijn.
Om het toezicht en de controle te 
vergemakkelijken moet een in een derde 
land gevestigde opdrachtgever een in de 
Unie gevestigde contactpersoon hebben, 
zodat de bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat met de opdrachtgever 
kan communiceren. Die contactpersoon 
kan een rechtspersoon of een natuurlijke 
persoon zijn.

(44) De opdrachtgever van een klinische 
proef mag in een derde land gevestigd zijn.
Om het toezicht en de controle te 
vergemakkelijken moet een in een derde 
land gevestigde opdrachtgever een in de 
Unie gevestigde wettelijke 
vertegenwoordiger hebben, zodat de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat met de opdrachtgever kan 
communiceren.

Or. en

Motivering

De aanwezigheid van een wettelijke vertegenwoordiger en niet slechts van een 
contactpersoon is noodzakelijk om het toezicht en de controle te vergemakkelijken, met name 
in gevallen van aansprakelijkheid van de opdrachtgever, ook al is deze gevestigd in een derde 
land.



PE506.158v01-00 60/78 AM\928644NL.doc

NL

Amendement 157
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Bij klinische proeven met niet-
toegelaten geneesmiddelen voor 
onderzoek, of wanneer de interventie meer 
dan een onbeduidend risico voor de 
veiligheid van de proefpersoon oplevert, 
moet worden gewaarborgd dat een 
schadevergoeding wordt gegeven indien 
daarop met succes een beroep wordt 
gedaan overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving.

(46) Bij klinische proeven met niet-
toegelaten geneesmiddelen voor 
onderzoek, of wanneer de interventie meer 
dan een onbeduidend risico voor de 
veiligheid van de proefpersoon oplevert, 
moet worden gewaarborgd dat een 
schadevergoeding wordt gegeven indien 
daarop met succes een beroep wordt 
gedaan overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving. De rechtszekerheid van de 
proefpersoon moet echter te allen tijde 
gewaarborgd blijven en de wijziging in 
deze verordening ten aanzien van de eis 
dat er schadevergoeding wordt gegeven, 
mag niet leiden tot een aantasting van de 
rechtszekerheid. 

Or. fi

Amendement 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Bij klinische proeven met niet-
toegelaten geneesmiddelen voor 
onderzoek, of wanneer de interventie meer 
dan een onbeduidend risico voor de 
veiligheid van de proefpersoon oplevert, 
moet worden gewaarborgd dat een 
schadevergoeding wordt gegeven indien 
daarop met succes een beroep wordt 
gedaan overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving.

(46) Bij klinische proeven met niet-
toegelaten geneesmiddelen voor 
onderzoek, of met toegelaten 
geneesmiddelen voor onderzoek die 
worden gebruikt buiten de voorwaarden 
van de vergunning voor het in de handel 
brengen binnen een behandelingswijze 
die afwijkt van de zorgvuldigheidsnorm, 
of wanneer de diagnostische procedure
meer dan een onbeduidend risico voor de 
veiligheid van de proefpersoon oplevert, 
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moet worden gewaarborgd dat een 
schadevergoeding wordt gegeven indien 
daarop met succes een beroep wordt 
gedaan overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving.

Or. en

Motivering

De schadevergoeding moet ook worden gewaarborgd wanneer een toegelaten 
geneesmiddelen voor onderzoek wordt gebruikt buiten de zorgvuldigheidsnorm, of wanneer 
de diagnostische procedure (een betere bewoording dan interventie) meer dan een niet-
significant risico vormt.

Amendement 159
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Momenteel wordt in een dergelijke 
schadevergoeding voorzien door middel 
van een verzekering. Deze kan schade 
dekken die de opdrachtgever en de 
onderzoeker aan de proefpersoon 
verschuldigd zijn nadat vastgesteld is dat 
zij hiervoor aansprakelijk zijn. Ook kan zij 
de proefpersoon direct schadeloosstellen 
zonder dat eerst wordt vastgesteld dat de 
opdrachtgever of de onderzoeker 
aansprakelijk is. De ervaring leert dat de 
verzekeringsmarkt klein is en dat de 
verzekeringspremies onevenredig hoog 
zijn. Bovendien is het sluiten van een 
dergelijke verzekering overeenkomstig de 
nationale wetgeving voor opdrachtgevers 
van multinationale proeven lastig en 
omslachtig, aangezien de 
aansprakelijkheidsregelingen sterk 
uiteenlopen tussen de lidstaten. Daarom 
moet elke lidstaat een nationaal 
waarborgmechanisme instellen dat de 
proefpersonen overeenkomstig de 

(47) Momenteel wordt in een dergelijke 
schadevergoeding voorzien door middel 
van een verzekering. Deze kan schade 
dekken die de opdrachtgever en de 
onderzoeker aan de proefpersoon 
verschuldigd zijn nadat vastgesteld is dat 
zij hiervoor aansprakelijk zijn. Ook kan zij 
de proefpersoon direct schadeloosstellen 
zonder dat eerst wordt vastgesteld dat de 
opdrachtgever of de onderzoeker 
aansprakelijk is.
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wetgeving van die lidstaat schadeloosstelt.

Or. el

Motivering

Klinische proeven leveren niet alleen baten op maar gaan in sommige gevallen ook gepaard 
met risico´s. Als deze risico´s worden gedragen door een nationaal waarborgmechanisme 
worden de uiteindelijke kosten ervan afgewenteld op de burgers van de betrokken lidstaat.

Amendement 160
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Momenteel wordt in een dergelijke 
schadevergoeding voorzien door middel 
van een verzekering. Deze kan schade 
dekken die de opdrachtgever en de 
onderzoeker aan de proefpersoon 
verschuldigd zijn nadat vastgesteld is dat 
zij hiervoor aansprakelijk zijn. Ook kan zij 
de proefpersoon direct schadeloosstellen 
zonder dat eerst wordt vastgesteld dat de 
opdrachtgever of de onderzoeker 
aansprakelijk is. De ervaring leert dat de 
verzekeringsmarkt klein is en dat de 
verzekeringspremies onevenredig hoog 
zijn. Bovendien is het sluiten van een 
dergelijke verzekering overeenkomstig de 
nationale wetgeving voor opdrachtgevers
van multinationale proeven lastig en 
omslachtig, aangezien de 
aansprakelijkheidsregelingen sterk 
uiteenlopen tussen de lidstaten. Daarom 
moet elke lidstaat een nationaal
waarborgmechanisme instellen dat de 
proefpersonen overeenkomstig de
wetgeving van die lidstaat schadeloosstelt.

(47) Momenteel wordt in een dergelijke 
schadevergoeding voorzien door middel 
van een verzekering. Deze kan schade 
dekken die de opdrachtgever en de 
onderzoeker aan de proefpersoon 
verschuldigd zijn nadat vastgesteld is dat 
zij hiervoor aansprakelijk zijn. Ook kan zij 
de proefpersoon direct schadeloosstellen 
zonder dat eerst wordt vastgesteld dat de 
opdrachtgever of de onderzoeker 
aansprakelijk is. De ervaring leert dat de 
verzekeringsmarkt klein is en dat de 
verzekeringspremies hoog zijn, met name 
voor niet-commerciële opdrachtgevers.
Teneinde de verstrekking van 
schadevergoeding door niet-commerciële 
opdrachtgevers te bevorderen, stelt elke 
lidstaat een nationaal 
waarborgmechanisme in dat 
proefpersonen overeenkomstig de 
wetgeving van die lidstaat schadeloosstelt.
Het gebruik van het nationale
waarborgmechanisme dient gratis te zijn of 
anders tegen een geringe vergoeding, en 
dient beperkt te worden tot klinische 
proeven die niet worden uitgevoerd met 
het doel een vergunning te verkrijgen 
voor een geneesmiddel.



AM\928644NL.doc 63/78 PE506.158v01-00

NL

Or. en

Amendement 161
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Momenteel wordt in een dergelijke 
schadevergoeding voorzien door middel 
van een verzekering. Deze kan schade 
dekken die de opdrachtgever en de 
onderzoeker aan de proefpersoon
verschuldigd zijn nadat vastgesteld is dat 
zij hiervoor aansprakelijk zijn. Ook kan zij 
de proefpersoon direct schadeloosstellen 
zonder dat eerst wordt vastgesteld dat de 
opdrachtgever of de onderzoeker 
aansprakelijk is. De ervaring leert dat de 
verzekeringsmarkt klein is en dat de 
verzekeringspremies onevenredig hoog 
zijn. Bovendien is het sluiten van een 
dergelijke verzekering overeenkomstig de 
nationale wetgeving voor opdrachtgevers 
van multinationale proeven lastig en 
omslachtig, aangezien de 
aansprakelijkheidsregelingen sterk 
uiteenlopen tussen de lidstaten. Daarom 
moet elke lidstaat een nationaal 
waarborgmechanisme instellen dat de 
proefpersonen overeenkomstig de 
wetgeving van die lidstaat schadeloosstelt.

(47) Momenteel wordt in een dergelijke 
schadevergoeding voorzien door middel 
van een verzekering. Deze kan schade 
dekken die de opdrachtgever en de 
onderzoeker aan de proefpersoon 
verschuldigd zijn nadat vastgesteld is dat 
zij hiervoor aansprakelijk zijn. Ook kan zij 
de proefpersoon direct schadeloosstellen 
zonder dat eerst wordt vastgesteld dat de 
opdrachtgever of de onderzoeker 
aansprakelijk is. De schadevergoeding kan 
ook medische zorg voor langdurig(e) 
lichamelijk(e) letsel, pijn of lijden of 
lichamelijk(e) letsel, pijn of lijden 
gedurende middellange tijd omvatten. De 
ervaring leert dat de verzekeringsmarkt 
klein is en dat de verzekeringspremies 
onevenredig hoog zijn. Bovendien is het 
sluiten van een dergelijke verzekering 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
voor opdrachtgevers van multinationale 
proeven lastig en omslachtig, aangezien de 
aansprakelijkheidsregelingen sterk 
uiteenlopen tussen de lidstaten. Daarom 
moet elke lidstaat een nationaal 
waarborgmechanisme instellen dat de 
proefpersonen overeenkomstig de 
wetgeving van die lidstaat schadeloosstelt
en patiënten voorziet van duidelijke en 
toegankelijke informatie om de toegang 
tot schadeloosstellingssystemen te 
vergemakkelijken.

Or. en
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Motivering

In het huidige wettelijk kader op nationaal en internationaal niveau wordt bepaald dat de 
schadevergoeding kan bestaan uit een geldbedrag om psychische, sociale en economische 
schade te compenseren en medische zorg voor langdurig lichamelijk letsel of lichamelijk 
letstel gedurende middellange tijd kan omvatten. Voorts is aangetoond dat het voor 
deelnemers aan onderzoeken heel moeilijk is om op grond van de bestaande nationale 
wetgevingen schadevergoeding te verkrijgen, onder meer door een aantal beperkingen en 
voorwaarden die voor de aanvang van de proef niet bekend zijn.

Amendement 162
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Momenteel wordt in een dergelijke 
schadevergoeding voorzien door middel 
van een verzekering. Deze kan schade 
dekken die de opdrachtgever en de 
onderzoeker aan de proefpersoon 
verschuldigd zijn nadat vastgesteld is dat 
zij hiervoor aansprakelijk zijn. Ook kan zij 
de proefpersoon direct schadeloosstellen 
zonder dat eerst wordt vastgesteld dat de 
opdrachtgever of de onderzoeker 
aansprakelijk is. De ervaring leert dat de 
verzekeringsmarkt klein is en dat de 
verzekeringspremies onevenredig hoog 
zijn. Bovendien is het sluiten van een 
dergelijke verzekering overeenkomstig de 
nationale wetgeving voor opdrachtgevers 
van multinationale proeven lastig en 
omslachtig, aangezien de 
aansprakelijkheidsregelingen sterk 
uiteenlopen tussen de lidstaten. Daarom 
moet elke lidstaat een nationaal 
waarborgmechanisme instellen dat de 
proefpersonen overeenkomstig de 
wetgeving van die lidstaat schadeloosstelt.

(47) Momenteel wordt in een dergelijke 
schadevergoeding voorzien door middel 
van een verzekering. Deze kan schade 
dekken die de opdrachtgever en de 
onderzoeker aan de proefpersoon 
verschuldigd zijn nadat vastgesteld is dat 
zij hiervoor aansprakelijk zijn. Ook kan zij 
de proefpersoon direct schadeloosstellen 
zonder dat eerst wordt vastgesteld dat de 
opdrachtgever of de onderzoeker 
aansprakelijk is. De ervaring leert dat de 
verzekeringsmarkt klein is en dat de 
verzekeringspremies onevenredig hoog 
zijn. Bovendien is het sluiten van een 
dergelijke verzekering overeenkomstig de 
nationale wetgeving voor opdrachtgevers 
van multinationale proeven lastig en 
omslachtig, aangezien de 
aansprakelijkheidsregelingen sterk 
uiteenlopen tussen de lidstaten. Daarom 
moet elke lidstaat een nationaal 
waarborgmechanisme instellen dat de 
proefpersonen overeenkomstig de 
wetgeving van die lidstaat schadeloosstelt. 
Traditionele op verzekeringen gebaseerde 
oplossingen worden echter beschouwd als 
aanvaardbare nationale 
compensatiemechanismen of als een 
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onafhankelijke oplossing.

Or. fi

Amendement 163
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Momenteel wordt in een dergelijke 
schadevergoeding voorzien door middel 
van een verzekering. Deze kan schade 
dekken die de opdrachtgever en de 
onderzoeker aan de proefpersoon 
verschuldigd zijn nadat vastgesteld is dat 
zij hiervoor aansprakelijk zijn. Ook kan zij 
de proefpersoon direct schadeloosstellen 
zonder dat eerst wordt vastgesteld dat de 
opdrachtgever of de onderzoeker 
aansprakelijk is. De ervaring leert dat de 
verzekeringsmarkt klein is en dat de 
verzekeringspremies onevenredig hoog 
zijn. Bovendien is het sluiten van een 
dergelijke verzekering overeenkomstig de 
nationale wetgeving voor opdrachtgevers 
van multinationale proeven lastig en 
omslachtig, aangezien de 
aansprakelijkheidsregelingen sterk 
uiteenlopen tussen de lidstaten. Daarom 
moet elke lidstaat een nationaal 
waarborgmechanisme instellen dat de 
proefpersonen overeenkomstig de 
wetgeving van die lidstaat schadeloosstelt.

(47) Momenteel wordt in een dergelijke 
schadevergoeding voorzien door middel 
van een verzekering. Deze kan schade 
dekken die de opdrachtgever en de 
onderzoeker aan de proefpersoon 
verschuldigd zijn nadat vastgesteld is dat 
zij hiervoor aansprakelijk zijn. Ook kan zij 
de proefpersoon direct schadeloosstellen 
zonder dat eerst wordt vastgesteld dat de 
opdrachtgever of de onderzoeker 
aansprakelijk is. De ervaring leert dat de 
verzekeringsmarkt klein is en dat de 
verzekeringspremies onevenredig hoog 
zijn. Bovendien is het sluiten van een 
dergelijke verzekering overeenkomstig de 
nationale wetgeving voor opdrachtgevers 
van multinationale proeven lastig en 
omslachtig, aangezien de 
aansprakelijkheidsregelingen sterk 
uiteenlopen tussen de lidstaten. De 
lidstaten bevorderen en stimuleren 
academisch onderzoek. Daarom is het 
nuttig te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om speciale 
waarborgmechanismen op Europees 
niveau in te stellen. De inzet van 
dergelijke mechanismen kan gepaard 
gaan met de betaling van een vergoeding 
zonder speculatief oogmerk; bij de 
vaststelling hiervan wordt rekening 
gehouden met de risico´s van de klinische 
proef, de potentiële schade en de te 
verwachten baten voor de proefpersonen. 
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Or. el

Motivering

Het oorspronkelijk voorstel gaat weliswaar de juiste kant uit maar zal niet voor alle patiënten 
evenveel voordeel opleveren. Niet alle lidstaten beschikken namelijk over ervaring met en 
capaciteiten voor een nationaal mechanisme, waardoor er patiënten "met twee snelheden" 
ontstaan. Bij internationale onderzoeken betrokken patiënten zullen namelijk anders worden 
behandeld al naar gelang het land waarin zij zich bevinden. Dit probleem zou kunnen worden 
opgelost met de instelling van speciale waarborgmechanismen waarin gebruik wordt gemaakt 
van de op Europees niveau aanwezige ervaringen en samenwerkingsmogelijkheden.

Amendement 164
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Om de informatiestroom tussen de 
opdrachtgevers en de lidstaten en tussen de 
lidstaten onderling te stroomlijnen en te 
vergemakkelijken moet de Commissie een 
databank oprichten en onderhouden die via 
een portaal toegankelijk is.

(51) Om de informatiestroom tussen de 
opdrachtgevers en de lidstaten en tussen de 
lidstaten onderling te stroomlijnen en te 
vergemakkelijken moet de Commissie een 
databank oprichten en onderhouden die via 
een portaal toegankelijk is. De Commissie 
en de lidstaten dienen het algemene 
publiek beter bekend te maken met het 
bestaan van dit portaal.

Or. en

Amendement 165
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Om de informatiestroom tussen de 
opdrachtgevers en de lidstaten en tussen de 
lidstaten onderling te stroomlijnen en te 
vergemakkelijken moet de Commissie een 

(51) Om de informatiestroom tussen de 
opdrachtgevers en de lidstaten en tussen de 
lidstaten onderling te stroomlijnen en te 
vergemakkelijken moet het Europees 
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databank oprichten en onderhouden die via 
een portaal toegankelijk is.

Geneesmiddelenbureau, namens de 
Commissie, een databank oprichten en 
onderhouden die via een portaal 
toegankelijk is.

Or. en

Amendement 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Deze databank moet alle relevante 
informatie over de klinische proef 
bevatten. In de databank mogen geen 
gegevens worden opgenomen over de 
proefpersonen die aan een klinische proef 
deelnemen. De informatie in de databank 
moet openbaar zijn, tenzij er specifieke 
redenen zijn om bepaalde gegevens niet te 
publiceren teneinde het recht van personen 
op een privéleven en het recht op 
bescherming van persoonsgegevens, zoals 
erkend in de artikelen 7 en 8 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, te beschermen.

(52) Deze databank moet alle relevante 
informatie over de klinische proef bevatten 
en de verspreiding van objectieve 
informatie onder het publiek mogelijk 
maken om het Europees onderzoek te 
ondersteunen en de kennis over 
gezondheidszorg te vergroten. Dit mag de 
innovatie of het concurrentievermogen 
van Europese industrieën niet 
ondermijnen. In de databank mogen geen 
gegevens worden opgenomen over de 
proefpersonen die aan een klinische proef 
deelnemen, en de databank mag de 
bescherming van commerciële belangen, 
waaronder intellectuele-
eigendomsrechten, niet hinderen, in 
overeenstemming met artikel 4 van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001. De 
informatie in de databank moet openbaar 
zijn, tenzij er specifieke redenen zijn om 
bepaalde gegevens niet te publiceren 
teneinde het recht van personen op een 
privéleven en het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, zoals erkend in de 
artikelen 7 en 8 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, of 
vertrouwelijke commerciële informatie, in 
overeenstemming met artikel 4 van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001, te 
beschermen.
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Or. en

Motivering

De databank moet de verspreiding onder het publiek van betrouwbare informatie over de 
laatste ontwikkelingen in het medisch onderzoek mogelijk maken en daarbij moet de noodzaak 
voor de farmaceutische industrie, die zelf circa 60 % van de Europese klinische proeven 
financiert, om het eigen concurrentievermogen te beschermen steeds worden geëerbiedigd.
Bij openbare bekendmaking moeten persoonsgegevens en vertrouwelijke commerciële 
informatie worden beschermd ter voorkoming van stigmatisering van patiënten die aan een 
klinische proef deelnemen alsmede van het bevorderen van oneerlijke concurrentie die het 
concurrentievermogen van het Europees medisch onderzoek zou kunnen bedreigen.

Amendement 167
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Deze databank moet alle relevante 
informatie over de klinische proef 
bevatten. In de databank mogen geen 
gegevens worden opgenomen over de 
proefpersonen die aan een klinische proef 
deelnemen. De informatie in de databank 
moet openbaar zijn, tenzij er specifieke 
redenen zijn om bepaalde gegevens niet te 
publiceren teneinde het recht van personen 
op een privéleven en het recht op 
bescherming van persoonsgegevens, zoals 
erkend in de artikelen 7 en 8 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, te beschermen.

(52) Deze databank moet alle relevante 
informatie over de klinische proef 
bevatten. Alle klinische proeven moeten in 
de databank zijn ingeschreven voordat 
ermee wordt aangevangen. De aanvangs-
en einddatum van de aanwerving van 
proefpersonen moet ook in de databank 
worden gepubliceerd. Opdrachtgevers 
moeten deze informatie rechtstreeks in de 
databank kunnen invoeren zonder de 
lidstaten daarvan mededeling te hoeven 
doen. In de databank mogen geen gegevens 
worden opgenomen over de proefpersonen 
die aan een klinische proef deelnemen. De 
informatie in de databank moet openbaar 
zijn, tenzij er specifieke redenen zijn om 
bepaalde gegevens niet te publiceren 
teneinde het recht van personen op een 
privéleven en het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, zoals erkend in de 
artikelen 7 en 8 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, te 
beschermen.

Or. en
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Motivering

Op dit moment vereisen meerdere lidstaten kennisgeving van de eerste patiënt die is 
ingevoerd, en het papierwerk dat deze eis met zich meebrengt is te omslachtig voor dit type 
informatie, die gewoon rechtstreeks in de EU-databank kan worden ingevoerd. Ook stellen we 
voor dat met betrekking tot internationale proeven alleen de eerste en de laatste patiënt voor 
de studie hoeven te worden aangemeld (niet per land). Aan het eind van de aanwerving moet 
de opdrachtgever ook de landen die uiteindelijk geen patiënten hebben aangeworven kunnen 
aanvinken.

Amendement 168
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Deze databank moet alle relevante 
informatie over de klinische proef 
bevatten. In de databank mogen geen 
gegevens worden opgenomen over de 
proefpersonen die aan een klinische proef 
deelnemen. De informatie in de databank 
moet openbaar zijn, tenzij er specifieke 
redenen zijn om bepaalde gegevens niet te 
publiceren teneinde het recht van personen 
op een privéleven en het recht op 
bescherming van persoonsgegevens, zoals 
erkend in de artikelen 7 en 8 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, te beschermen.

(52) Deze databank moet alle relevante 
informatie over de klinische proef bevatten 
en toegankelijk zijn voor het publiek. In 
de databank mogen geen gegevens worden 
opgenomen over de proefpersonen die aan 
een klinische proef deelnemen. De 
informatie in de databank moet openbaar 
zijn, tenzij er specifieke redenen zijn om 
bepaalde gegevens niet te publiceren 
teneinde het recht van personen op een 
privéleven en het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, zoals erkend in de 
artikelen 7 en 8 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, te 
beschermen.

Or. en

Amendement 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 52 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52 bis) Om de belangen van patiënten 
en/of de concurrentiepositie van de 
opdrachtgevers niet te schaden moet 
vertrouwelijke commerciële informatie 
worden geïdentificeerd en beschermd.

Or. en

Motivering

Bij openbare bekendmaking moeten persoonsgegevens en vertrouwelijke commerciële 
informatie worden beschermd ter voorkoming van stigmatisering van patiënten die aan een 
klinische proef deelnemen alsmede van het bevorderen van oneerlijke concurrentie die het 
concurrentievermogen van het Europees medisch onderzoek zou kunnen bedreigen.

Amendement 170
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 52 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52b) De resultaten van klinische proeven, 
evenals de gegevens van klinische 
proeven, vormen een relevante en 
waardevolle bron van informatie die kan 
worden gebruikt voor de voortzetting van 
biomedisch of volksgezondheidsonderzoek 
naar een geneesmiddel of werkzaam 
bestanddeel, en moeten beschikbaar 
worden gesteld om de ontwikkeling van 
onafhankelijk onderzoek naar 
geneesmiddelen en de klinische, 
farmaceutische en farmacodynamische 
effecten ervan, of de relatieve 
werkzaamheid en effectiviteit ervan, te 
ondersteunen en te bevorderen. Voordat 
gegevens van klinische proeven worden 
vrijgegeven, moet de status van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
van een geneesmiddel echter in 
aanmerking worden genomen teneinde 
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het vergunningsproces of de dynamiek 
van de concurrentie in de EU-markt niet 
te verstoren en de aantrekkelijkheid en 
levensvatbaarheid op de lange termijn van 
het klinisch onderzoek in de EU te 
vergroten.

Or. en

Amendement 171
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 52 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52 quater) De toegang tot, en de vrijgave 
en verwerking van, gegevens van 
klinische proeven voor geneesmiddelen 
nadat het besluitvormingsproces over de 
aanvraag van een vergunning voor het in 
de handel brengen is afgesloten, moet de 
bescherming van persoonsgegevens 
onverlet laten en in overeenstemming zijn 
met specifieke richtsnoeren om een goede 
analysepraktijk, formaten voor gegevens 
van klinische proeven, taken en 
bevoegdheden en andere juridische 
aspecten vast te stellen en te waarborgen.
Deze richtsnoeren moeten een optimaal 
niveau van transparantie en informatie 
aan het publiek bevorderen en 
tegelijkertijd de ontwikkeling van 
betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek 
waarborgen en vooringenomen gebruik of 
misbruik van informatie voorkomen.

Or. en

Amendement 172
Georgios Koumoutsakos
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Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) De lidstaten moeten een vergoeding 
kunnen vragen voor de activiteiten die zij 
uit hoofde van deze verordening uitvoeren.
Zij mogen echter niet verlangen dat 
verscheidene vergoedingen worden 
betaald aan verschillende organen die in 
een bepaalde lidstaat een aanvraag tot 
toelating van een klinische proef 
beoordelen.

(55) De lidstaten moeten overeenkomstig 
hun nationale praktijken een vergoeding 
kunnen vragen voor de activiteiten die zij 
uit hoofde van deze verordening uitvoeren.

Or. el

Amendement 173
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 59 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 bis) Het recht van inzage in 
documenten is vastgelegd in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie. Meer specifiek is in artikel 42 het 
recht van inzage in de documenten van de 
instellingen, organen, organisaties en 
agentschappen van de Unie neergelegd, 
ongeacht het medium waarop deze 
documenten zijn vastgelegd. Deze 
voorschriften moeten worden nageleefd.

Or. en

Amendement 174
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Onverminderd de nationale stelsels 
voor de kosten en de vergoeding van 

(60) Onverminderd de nationale stelsels 
voor de kosten en de vergoeding van 
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medische behandelingen moeten 
geneesmiddelen voor onderzoek gratis zijn 
voor de proefpersonen.

medische behandelingen moeten 
geneesmiddelen voor onderzoek gratis zijn 
voor de proefpersonen. Voor proeven met 
een laag risico en proeven met een 
middelhoog risico (wanneer de 
behandelingswijze overeenkomt met de 
zorgvuldigheidsnorm), en wanneer 
registratie niet de initiële doelstelling van 
het door een onderzoeker geïnitieerde 
onderzoek is, moeten de kosten van het 
geneesmiddel voor onderzoek worden 
gedragen door het nationale 
gezondheidsstelsel.

Or. en

Motivering

Het uitvoeren van proeven waarin toegelaten geneesmiddelen met elkaar worden vergeleken 
overeenkomstig de indicatie waarvoor een vergunning is afgegeven of binnen 
behandelingswijzen die overeenkomen met de zorgvuldigheidsnorm, moet worden 
vergemakkelijkt. Omdat de behandelingen toch al zouden worden voorgeschreven, heeft dit 
geen gevolgen voor de begroting van de nationale gezondheidsstelsels.

Amendement 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 62 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62 bis) Volgens de mededeling van de 
Commissie getiteld "Een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van 
mondialisering. Concurrentievermogen 
en duurzaamheid centraal stellen" 
moeten systematische wetgevingsanalyses 
een integraal onderdeel worden van 
slimme regulering. Om ervoor te zorgen 
dat deze verordening gelijke tred houdt 
met de wetenschappelijke, technologische 
en medische vooruitgang bij het opzetten 
en uitvoeren van klinisch onderzoek en 
voldoende raakvlakken met andere 
wetgeving blijft houden, dient de 
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Commissie op gezette tijden verslag uit te 
brengen over de ervaringen met en het 
functioneren van de verordening, en de 
conclusies daarvan aan het Parlement en 
de Raad toe te zenden.

Or. en

Motivering

De vooruitgang in de technologische en medische kennis brengt met zich mee dat klinische 
proeven zich snel ontwikkelen. Een evaluatieclausule zal ervoor zorgen dat de noodzakelijke 
veranderingen snel in de verordening kunnen worden doorgevoerd.

Amendement 176
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 64 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64 bis) Volgens de mededeling van de 
Commissie getiteld "Een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van 
mondialisering. Concurrentievermogen 
en duurzaamheid centraal stellen" 
moeten systematische wetgevingsanalyses 
een integraal onderdeel worden van 
slimme regulering. Om ervoor te zorgen 
dat deze verordening gelijke tred houdt 
met de wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang bij het 
opzetten en uitvoeren van klinisch 
onderzoek en voldoende raakvlakken met 
andere wetgeving blijft houden, dient de 
Commissie op gezette tijden verslag uit te 
brengen over de ervaringen met en het 
functioneren van de verordening, en de 
conclusies daarvan te presenteren.

Or. en

Motivering

De verordening moet regelmatig worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de verordening 
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geschikt blijft voor haar doeleinden en wetenschappelijke en technologische vooruitgang kan 
ondersteunen.

Amendement 177
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Deze verordening is in 
overeenstemming met de belangrijkste 
internationale richtsnoeren voor klinische 
proeven, zoals de recentste versie (2008) 
van de Verklaring van Helsinki en goede 
klinische praktijken op basis van de 
Verklaring van Helsinki.

(63) Deze verordening is in 
overeenstemming met het Verdrag inzake 
van de rechten van de mens en de 
biogeneeskunde (1997) en het 
aanvullende protocol inzake biomedisch 
onderzoek (2005) van de Raad van 
Europa en met het Internationale Verdrag 
inzake de rechten van het kind van de 
Verenigde Naties (1989). De verordening 
is in overeenstemming met de 
belangrijkste internationale richtsnoeren 
voor klinische proeven, zoals de recentste 
versie (2008) van de Verklaring van 
Helsinki en goede klinische praktijken op 
basis van de Verklaring van Helsinki. Ook 
de richtsnoeren van de WHO en de 
Council for International Organizations 
of Medical Sciences (CIOMS) zijn in 
aanmerking genomen.

Or. en

Motivering

De EU-verordening moet consistent zijn met internationale verdragen als het Verdrag inzake 
van de rechten van de mens en de biogeneeskunde (1997) en het aanvullende protocol inzake 
biomedisch onderzoek (2005) van de Raad van Europa en met het Internationale Verdrag 
inzake de rechten van het kind, die door veel EU-lidstaten zijn geratificeerd.

Amendement 178
Richard Seeber



PE506.158v01-00 76/78 AM\928644NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66) Daar de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het waarborgen dat 
in de hele Unie de gegevens van klinische 
proeven betrouwbaar en robuust zijn en 
tegelijkertijd de veiligheid en de rechten 
van proefpersonen worden beschermd, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve vanwege 
de omvang van het optreden beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
dat artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel, gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

(66) Daar de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het waarborgen dat 
in de hele Unie de gegevens van klinische 
proeven betrouwbaar en robuust zijn en 
tegelijkertijd de veiligheid, de rechten en 
het welzijn van proefpersonen worden 
beschermd, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve vanwege de omvang van het 
optreden beter op het niveau van de Unie 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
dat artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel, gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. en

Motivering

Volgens artikel 3 van de voorgestelde verordening en artikel 6 van de vernieuwde Verklaring 
van Helsinki betreffende de ethische beginselen voor medisch onderzoek met mensen, die is 
vastgesteld door de in 2008 in Seoel gehouden algemene vergadering van de World Medical 
Association, moet prioriteit worden gegeven aan de veiligheid, de rechten en het welzijn van 
personen.

Amendement 179
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Overweging 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66) Daar de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het waarborgen dat 
in de hele Unie de gegevens van klinische 

(66) Daar de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het waarborgen dat 
in de hele Unie de gegevens van klinische 
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proeven betrouwbaar en robuust zijn en 
tegelijkertijd de veiligheid en de rechten 
van proefpersonen worden beschermd, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve vanwege 
de omvang van het optreden beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
dat artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel, gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

proeven betrouwbaar en robuust zijn en 
tegelijkertijd de veiligheid, de rechten en 
het welzijn van proefpersonen worden 
beschermd, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve vanwege de omvang van het 
optreden beter op het niveau van de Unie 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
dat artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel, gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. en

Motivering

Met het oog op consistentie met artikel 3 van de voorgestelde verordening.

Amendement 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Overweging 66 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66 bis) Deze verordening moet elke vijf 
jaar worden beoordeeld en indien nodig 
worden herzien, teneinde de flexibiliteit 
ervan te waarborgen. Een permanente 
beoordeling is van fundamenteel belang 
om ervoor te zorgen dat innovaties in het 
kader van de voortschrijdende 
vooruitgang binnen de medische 
wetenschap ook in de toekomst mogelijk 
blijven. De administratieve belasting als 
gevolg van de huidige richtlijn wordt 
gezien als een belemmering voor de 
wetenschap en het recht van patiënten om 
de best mogelijke zorg te ontvangen. De 
gevolgen van deze verordening met 
betrekking tot de bureaucratische 
rompslomp moeten daarom regelmatig 
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worden beoordeeld en de 
beoordelingsprocedure moet de 
doeltreffendheid van deze verordening 
waarborgen als wetgeving ter 
ondersteuning van klinisch onderzoek. Er 
moet in het bijzonder aandacht worden 
besteed aan de positie van 
wetenschappelijk onderzoek. Bovendien 
mag de bureaucratische rompslomp er 
niet toe leiden dat middelen voor 
innovatie in wetenschappelijk onderzoek 
voor andere doeleinden worden 
aangewend en mogen de nieuwe taken op 
grond van deze verordening geen nadelige 
gevolgen hebben voor de 
aantrekkelijkheid van een 
wetenschappelijke carrière. Het belang 
van publieke toegang tot informatie om 
Europa aantrekkelijker te maken als een 
omgeving voor onderzoek en de gevolgen 
daarvan voor het evenwicht tussen de 
bescherming van persoonsgegevens, 
intellectueel eigendom, rechten op het 
gebied van contracten en octrooien en 
immateriële rechten, moeten eveneens 
worden meegenomen bij de beoordeling. 
Bij de beoordeling moet tevens rekening 
worden gehouden met de vraag of deze 
verordening ertoe leidt dat er in plaats van 
klinische proeven meer experimentele 
behandelingen worden uitgevoerd, die 
onvoorspelbare gevolgen voor de 
veiligheid van patiënten en voor de 
betrouwbaarheid van experimentele 
gegevens hebben. 

Or. fi


