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Amendement 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Geïnformeerde toestemming wordt door 
de proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger uit vrije wil schriftelijk 
gegeven na terdege te zijn in gelicht over 
de aard, betekenis implicaties en risico's 
van de klinische proef en wordt voorzien 
van de datum en een handtekening. De
geïnformeerde toestemming wordt
behoorlijk gedocumenteerd. Als de 
proefpersoon niet in staat is te schrijven, 
kan hij in uitzonderlijke gevallen zijn 
toestemming mondeling geven, in 
aanwezigheid van ten minste één 
onpartijdige getuige. De proefpersoon of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger ontvangt 
een kopie van het document waarmee 
geïnformeerde toestemming is gegeven.

1. Geïnformeerde toestemming wordt door 
de proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger uit vrije wil schriftelijk 
gegeven na omstandig te zijn ingelicht 
over de aard, duur, betekenis, implicaties 
en risico's van de klinische proef, ook of de 
klinische proef moet worden stopgezet, de 
eventuele behandelingsalternatieven en 
andere informatie als vereist door de 
nationale wetgeving, en wordt voorzien 
van de datum en een handtekening.
Informatie wordt ook mondeling verstrekt 
met de mogelijkheid om vragen te stellen, 
en de proefpersoon ontvangt schriftelijk 
uitgebreide informatie die hij mag 
houden. De proefpersoon krijgt voldoende 
tijd om na te denken over zijn beslissing. 
De verstrekte informatie en de
geïnformeerde toestemming worden
behoorlijk gedocumenteerd. Als de 
proefpersoon niet in staat is te schrijven, 
kan hij in uitzonderlijke gevallen zijn 
toestemming mondeling geven, in 
aanwezigheid van ten minste één 
onpartijdige getuige die het vertrouwen 
van de proefpersoon geniet. De 
proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger ontvangt een kopie van 
het document waarmee geïnformeerde 
toestemming is gegeven.

De volgende informatie wordt 
systematisch vermeld op het document 
waarmee geïnformeerde toestemming 
wordt gegeven:
a) Het registratienummer van de proef op 
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het EU-portaal en
b) Een verklaring dat de resultaten 
uiterlijk een jaar na afloop van de proef 
beschikbaar zullen worden gemaakt op 
het EU-portaal en een indicatie van de 
geschatte datum.

Or. en

Motivering

Aan proefpersonen verstrekte informatie moet voorzien in de behoefte aan informatie van het 
individu. Opname in de tekst van het minimum aan gegevens dat verplicht is op grond van 
Richtlijn 2001/20/EG, met het oog op gelijke rechten voor alle Europese burgers, en dat 
gehandhaafd moet worden. De identiteit van de "onpartijdige getuige" moet worden 
vastgesteld en deze getuige moet het formulier van de geïnformeerde toestemming voor de 
proefpersoon ondertekenen.

Amendement 462
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Geïnformeerde toestemming wordt door 
de proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger uit vrije wil schriftelijk 
gegeven na terdege te zijn in gelicht over 
de aard, betekenis implicaties en risico's 
van de klinische proef en wordt voorzien 
van de datum en een handtekening. De 
geïnformeerde toestemming wordt 
behoorlijk gedocumenteerd. Als de 
proefpersoon niet in staat is te schrijven, 
kan hij in uitzonderlijke gevallen zijn 
toestemming mondeling geven, in 
aanwezigheid van ten minste één 
onpartijdige getuige. De proefpersoon of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger ontvangt 
een kopie van het document waarmee 
geïnformeerde toestemming is gegeven.

1. Schriftelijke informatie die aan de 
proefpersoon en/of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger wordt gegeven om 
geïnformeerde toestemming te verkrijgen, 
moet beknopt, duidelijk en relevant zijn en 
voor een leek begrijpelijk zijn. Er moet 
zowel medische als juridische informatie 
worden gegeven. De proefpersoon moet 
hierin worden gewezen op zijn recht om 
zijn geïnformeerde toestemming te 
herroepen. Er moet duidelijke en 
volledige informatie worden gegeven over 
rechtsmiddelen en voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor 
schadeloosstelling in geval van 
verwondingen die gedurende de proef zijn 
opgelopen. 

Or. en
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Motivering

De verordening kan niet de bepalingen uitsluiten die zijn vastgesteld door de communautaire 
ethische aanbevelingen die de meest recente en meest ter zake doende voorwaarden voor 
pediatrische klinische proeven vertegenwoordigen. Er moet rekening worden gehouden met 
de toestemming van het kind, zoals vastgesteld door de hierboven genoemde Europese 
Ethische Aanbevelingen die in 2008 door de Europese Commissie zijn uitgegeven. Dit is in de 
plaats gekomen van de verwijzing naar "de vermoedelijke wil van het kind" zoals genoemd in 
Richtlijn 2001/20/EG. Gewond geraakte deelnemers ondervinden grote moeilijkheden met het 
krijgen van een schadevergoeding via verschillende nationale voorschriften, waaronder 
talrijke grenswaarden en voorwaarden.

Amendement 463
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Geïnformeerde toestemming wordt door 
de proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger uit vrije wil schriftelijk 
gegeven na terdege te zijn ingelicht over de 
aard, betekenis implicaties en risico's van 
de klinische proef en wordt voorzien van 
de datum en een handtekening. De 
geïnformeerde toestemming wordt 
behoorlijk gedocumenteerd. Als de 
proefpersoon niet in staat is te schrijven, 
kan hij in uitzonderlijke gevallen zijn 
toestemming mondeling geven, in 
aanwezigheid van ten minste één 
onpartijdige getuige. De proefpersoon of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger ontvangt 
een kopie van het document waarmee 
geïnformeerde toestemming is gegeven.

1. Geïnformeerde toestemming wordt door 
de proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger uit vrije wil schriftelijk 
gegeven na uitvoering en in begrijpelijke 
taal te zijn ingelicht over de aard, 
betekenis implicaties en risico's van de 
klinische proef en na de desbetreffende 
informatie schriftelijk te hebben 
ontvangen, en wordt voorzien van de 
datum en een handtekening. De 
geïnformeerde toestemming wordt 
behoorlijk gedocumenteerd. Als de 
proefpersoon niet in staat is te schrijven, 
kan hij in uitzonderlijke gevallen zijn 
toestemming mondeling geven, in 
aanwezigheid van ten minste één 
onpartijdige getuige. De proefpersoon of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger ontvangt 
een kopie van het document waarmee 
geïnformeerde toestemming is gegeven.

Or. en
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Amendement 464
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Geïnformeerde toestemming wordt door 
de proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger uit vrije wil schriftelijk 
gegeven na terdege te zijn in gelicht over 
de aard, betekenis implicaties en risico's 
van de klinische proef en wordt voorzien 
van de datum en een handtekening. De 
geïnformeerde toestemming wordt 
behoorlijk gedocumenteerd. Als de 
proefpersoon niet in staat is te schrijven, 
kan hij in uitzonderlijke gevallen zijn 
toestemming mondeling geven, in 
aanwezigheid van ten minste één 
onpartijdige getuige. De proefpersoon of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger ontvangt 
een kopie van het document waarmee 
geïnformeerde toestemming is gegeven.

1. Geïnformeerde toestemming wordt door 
de proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger uit vrije wil schriftelijk 
gegeven na terdege te zijn in gelicht over 
de aard, betekenis implicaties en risico's 
van de klinische proef en wordt voorzien 
van de datum en een handtekening. De 
geïnformeerde toestemming wordt 
behoorlijk gedocumenteerd. Als de 
proefpersoon niet in staat is te schrijven, 
kan hij in uitzonderlijke gevallen zijn 
toestemming mondeling geven, in 
aanwezigheid van ten minste één 
onpartijdige getuige, en worden de 
persoonsgegevens van de onpartijdige 
getuige geregistreerd. De proefpersoon of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger ontvangt 
een kopie van het document waarmee 
geïnformeerde toestemming is gegeven.

Or. en

Motivering

De identiteit van de onpartijdige getuige moet worden vastgesteld en deze getuige moet het 
formulier van de geïnformeerde toestemming voor de proefpersoon ondertekenen.

Amendement 465
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Geïnformeerde toestemming wordt door 1. Geïnformeerde toestemming wordt door 
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de proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger uit vrije wil schriftelijk 
gegeven na terdege te zijn ingelicht over de 
aard, betekenis implicaties en risico's van 
de klinische proef en wordt voorzien van 
de datum en een handtekening. De 
geïnformeerde toestemming wordt 
behoorlijk gedocumenteerd. Als de 
proefpersoon niet in staat is te schrijven, 
kan hij in uitzonderlijke gevallen zijn 
toestemming mondeling geven, in 
aanwezigheid van ten minste één 
onpartijdige getuige. De proefpersoon of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger ontvangt 
een kopie van het document waarmee 
geïnformeerde toestemming is gegeven.

de proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger uit vrije wil schriftelijk 
gegeven na terdege te zijn ingelicht over de 
aard, betekenis implicaties en risico's van 
de klinische proef en wordt voorzien van 
de datum en een handtekening. De 
geïnformeerde toestemming wordt 
behoorlijk gedocumenteerd. Als de 
proefpersoon niet in staat is te schrijven, 
kan hij in uitzonderlijke gevallen zijn 
toestemming mondeling geven, in 
aanwezigheid van ten minste één 
onpartijdige getuige, die onafhankelijk is 
van de onderzoeker. De proefpersoon of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger ontvangt 
een kopie van het document waarmee 
geïnformeerde toestemming is gegeven.

Or. fr

Amendement 466
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd artikel 28 kan de 
geïnformeerde toestemming, wanneer het 
gaat om een klinische proef met een 
miniem risico, mondeling worden gegeven 
op voorwaarde dat hiervan, in 
overeenstemming met de wetgeving van de 
betrokken lidstaat, de nodige 
bewijsstukken worden opgesteld.

Or. fr

Motivering

Het voorstel voor een verordening geeft geen regeling voor informatie of ontvangst van de 
toestemming die is afgestemd op het risico en de belasting die het onderzoek met zich 
meebrengt. Met het oog op de "wezenlijk nationale aard" van deze kwestie moeten de 
lidstaten de toelating krijgen te voorzien in een minder strenge regeling voor ontvangst van 
toestemming voor klinische proeven met een miniem risico, mits de toestemming van de 
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proefpersoon naar behoren met bewijsstukken wordt gestaafd.

Amendement 467
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Schriftelijke informatie die aan de 
proefpersoon en/of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger wordt gegeven om
geïnformeerde toestemming te verkrijgen,
moet beknopt, duidelijk en relevant zijn en 
voor een leek begrijpelijk zijn. Er moet 
zowel medische als juridische informatie 
worden gegeven. De proefpersoon moet 
hierin worden gewezen op zijn recht om 
zijn geïnformeerde toestemming te 
herroepen.

2. Schriftelijke informatie wordt aan de 
proefpersoon en/of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger gegeven voordat zijn 
geïnformeerde toestemming wordt 
verkregen. Het moet beknopt, duidelijk en 
relevant zijn en voor een leek begrijpelijk 
zijn. Er moet zowel medische als juridische 
informatie worden gegeven. De 
proefpersoon moet hierin worden gewezen 
op zijn recht om zijn geïnformeerde 
toestemming op elk moment van de 
klinische proef te herroepen.

Or. en

Motivering

Voorafgaand aan het besluit van de proefpersoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger om zijn 
geïnformeerde toestemming te geven wordt schriftelijke informatie gegeven. De herroeping 
van de geïnformeerde toestemming moet op elk moment mogelijk zijn, zoals uiteengezet in 
artikel 28, lid 3.

Amendement 468
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Schriftelijke informatie die aan de 
proefpersoon en/of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger wordt gegeven om 
geïnformeerde toestemming te verkrijgen, 

2. Schriftelijke informatie die aan de 
proefpersoon en/of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger wordt gegeven om 
geïnformeerde toestemming te verkrijgen, 
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moet beknopt, duidelijk en relevant zijn en 
voor een leek begrijpelijk zijn. Er moet 
zowel medische als juridische informatie 
worden gegeven. De proefpersoon moet 
hierin worden gewezen op zijn recht om 
zijn geïnformeerde toestemming te 
herroepen.

moet in de moedertaal van de betrokkene 
worden opgesteld en beknopt, duidelijk en 
relevant zijn en voor een leek begrijpelijk 
zijn. Er moet zowel medische als juridische 
informatie worden gegeven, naast 
informatie over eventuele controversiële
ethische vraagstukken, indien dat 
gerechtvaardigd is. De proefpersoon moet 
hierin worden gewezen op zijn recht om 
zijn geïnformeerde toestemming te 
herroepen.

Or. pt

Amendement 469
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op het moment dat de toestemming 
van de proefpersoon wordt verkregen, 
wordt hij of zij erover ingelicht dat een 
samenvatting van de resultaten van de in 
artikel 34, lid 3, alinea 2 bis, bedoelde 
klinische proef in de EU-databank zal 
worden gepubliceerd.

Or. fr

Amendement 470
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan de proefpersoon wordt meegedeeld 
bij welk contactpunt hij nadere informatie 
kan verkrijgen.

3. De proefpersoon krijgt de mogelijkheid 
en wordt in staat gesteld om nadere 
informatie te verkrijgen.
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Or. pt

Amendement 471
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan de proefpersoon wordt meegedeeld 
bij welk contactpunt hij nadere informatie 
kan verkrijgen.

3. Aan de proefpersoon wordt informatie 
over de resultaten van de klinische proef 
waaraan hij heeft deelgenomen verstrekt 
zodra de proef beëindigd is, tenzij de 
proefpersoon op enig moment tijdens zijn 
deelname aangeeft niet op de hoogte 
gehouden te willen worden. Indien het 
niet langer mogelijk is om contact op te 
nemen met de proefpersoon, wordt de 
bekendmaking van de resultaten door 
middel van geschikte databanken of 
publicaties voldoende geacht. 

Or. en

Motivering

Sommige patiënten willen de resultaten van de proef mogelijk niet weten en dit dient te 
worden gerespecteerd. Daarnaast is het niet altijd mogelijk om patiënten over de resultaten te 
informeren, doordat deze mogelijk pas beschikbaar worden wanneer die specifieke patiënt 
niet langer gevolgd wordt. Voorts is er geen garantie dat een patiënt nog steeds in hetzelfde 
land of op hetzelfde continent woont als gedurende de proef. In deze situaties moet de 
publicatie van de onderzoeksresultaten toereikend zijn.

Amendement 472
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien de proefpersoon hierom 
verzoekt, krijgt hij informatie over de 
resultaten van de klinische proef waaraan 
hij heeft deelgenomen zodra de resultaten 
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beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 473
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In geval van klinische proeven 
waarbij de ontvangst van toestemming 
niet strookt met de methodologische 
vereisten, kan het protocol bepalen dat 
deze toestemming niet wordt gevraagd en 
dat de informatie collectief is als de 
klinische proef aan alle volgende 
voorwaarden voldoet:
a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
toegelaten;
b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol 
overeenkomstig de voorwaarden van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
gebruikt of het gebruik ervan wordt 
gestaafd door gepubliceerde gegevens 
en/of aanbevelingen van een 
standaardbehandeling die uitgaat van 
academische genootschappen of officiële 
instanties;
c) de aanvullende diagnostische of 
monitoringprocedures of -handelingen 
leveren niet meer dan een minimaal hoger 
risico of een minimale hogere belasting 
op;
d) voor het protocol is een gunstig ethisch 
advies uitgebracht;
e) de proefpersoon heeft na te zijn 
ingelicht geen bezwaren geuit;
f) het doel van het onderzoek is de 
volksgezondheid.
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Or. fr

Motivering

Klinische proeven die in clusters worden uitgevoerd, zijn aan specifieke methodologische 
vereisten onderworpen die niets uit te staan hebben met individuele informatie en de 
ontvangst van toestemming. Dergelijke proeven zijn desalniettemin onmisbaar voor de 
volksgezondheid (bijvoorbeeld, bestrijding van ziekenhuisinfecties ten gevolge van 
multiresistente bacteriën door selectieve decontaminatie van de tractus digestivus in op 
clusterniveau gerandomiseerde ziekenhuizen).

Amendement 474
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de wettelijke vertegenwoordiger heeft 
geïnformeerde toestemming gegeven,
waarbij de toestemming de vermoedelijke 
wil van de proefpersoon weergeeft;

a) de wettelijke vertegenwoordiger heeft 
geïnformeerde toestemming gegeven; de 
toestemming moet de vermoedelijke wil 
van de proefpersoon vertolken en kan te 
allen tijde ongedaan worden gemaakt, 
zonder nadeel voor deze laatste;

Or. en

Motivering

De mate van bescherming van wilsonbekwame proefpersonen mag onder geen enkele 
voorwaarde afnemen. Om die reden moeten we ons houden aan Richtlijn 2001/20/EG.

Amendement 475
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de wilsonbekwame proefpersoon heeft 
voldoende, op zijn begripsvermogen 
afgestemde informatie over de proef, de 
risico's en de voordelen ervan gekregen;

b) de wilsonbekwame proefpersoon heeft 
van de onderzoeker of diens 
vertegenwoordiger, afhankelijk van de 
wetgeving in de betreffende lidstaat, 
voldoende, op zijn begripsvermogen 
afgestemde informatie over de proef, de 
risico's en de voordelen ervan gekregen;

Or. fr

Motivering

Het is dienstig eraan te herinneren dat een onderzoeker in de praktijk aan een arts die hem 
vertegenwoordigt de opdracht kan geven om de proefpersoon of diens wettelijke 
vertegenwoordiger te informeren en diens toestemming te vragen. In Frankrijk is dit 
bijvoorbeeld toegestaan door de wet.

Amendement 476
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de onderzoeker houdt rekening met de 
uitdrukkelijke wil van een wilsonbekwame 
proefpersoon die zich een mening kan 
vormen en de informatie kan beoordelen, 
om op enig moment niet of niet langer aan 
de klinische proef deel te nemen;

c) de onderzoeker houdt zich aan de 
uitdrukkelijke wil van een wilsonbekwame 
proefpersoon die zich een mening kan 
vormen en de informatie kan beoordelen, 
om op enig moment niet of niet langer aan 
de klinische proef deel te nemen;

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement moet ervoor zorgen dat de onderzoeker de weigering van een 
wilsonbekwame proefpersoon respecteert. Anders zou er sprake zijn van inbreuk op de 
grondrechten van de wilsonbekwame proefpersoon onder artikel 3 in samenhang met artikel 8 
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en artikel 1 in 
samenhang met artikel 3, lid 1 van het Handvest van de grondrechten, elk in samenhang met 
de leden 1 en 3 van artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
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Amendement 477
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de onderzoeker houdt rekening met de 
uitdrukkelijke wil van een wilsonbekwame 
proefpersoon die zich een mening kan 
vormen en de informatie kan beoordelen, 
om op enig moment niet of niet langer aan 
de klinische proef deel te nemen;

c) de onderzoeker houdt rekening met de 
uitdrukkelijke wil van een wilsonbekwame 
proefpersoon die zich een mening kan 
vormen en de informatie kan beoordelen, 
om op enig moment niet of niet langer aan 
de klinische proef deel te nemen, zonder 
daarvoor een motief aan te voeren en 
zonder dat daaruit voor de deelnemende 
persoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger enige 
verantwoordelijkheid of enig nadeel 
voortvloeit;

Or. es

Amendement 478
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de onderzoeker houdt rekening met de 
uitdrukkelijke wil van een wilsonbekwame 
proefpersoon die zich een mening kan 
vormen en de informatie kan beoordelen, 
om op enig moment niet of niet langer aan 
de klinische proef deel te nemen;

c) de onderzoeker houdt naar behoren 
rekening met de uitdrukkelijke wil van een 
wilsonbekwame proefpersoon die zich een 
mening kan vormen en de informatie kan 
beoordelen, om op enig moment niet of 
niet langer aan de klinische proef deel te 
nemen;

Or. en
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Amendement 479
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) dergelijk onderzoek houdt direct verband 
met een levensbedreigende of de 
gezondheid ondermijnende medische 
aandoening waaraan de proefpersoon
lijdt;

f) dergelijk onderzoek houdt direct verband 
met een medische toestand waaraan de 
betrokken persoon lijdt;

Or. fr

Motivering

Artikel 30 betreft patiënten die geen toestemming kunnen geven omdat zij lijden aan 
aandoeningen die hun cognitieve functies beïnvloeden. Deze toestand verschilt van 
noodsituaties die worden behandeld in artikel 32 en die hier niet hoeven te worden vermeld. 
De term "gezondheid ondermijnende" (in de zin van "verzwakkende") wordt momenteel 
weinig gebruikt. Het is dienstig enkel de medische toestand te vermelden "waaraan de 
betrokken persoon lijdt" en die de oorzaak is van zijn onvermogen om toestemming te geven.

Amendement 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) er zijn redenen om te verwachten dat de 
deelname aan de klinische proef een 
voordeel voor de wilsonbekwame 
proefpersoon zal opleveren dat groter is 
dan de risico's of dat de proef in het geheel 
geen risico's zal opleveren.

h) er zijn redenen om te verwachten dat de 
deelname aan de klinische proef een 
voordeel voor de wilsonbekwame 
proefpersoon zal opleveren dat groter is 
dan de risico's of dat de proef slechts een 
miniem risico zal opleveren.

Or. fr
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Motivering

Het voorstel voor een verordening geldt uitsluitend voor klinische proeven die risico's met 
zich meebrengen (minieme risico's of risico's die groter zijn dan minieme risico's). Het 
handelt niet over studies zonder interventie die per definitie geen enkel risico inhouden.

Amendement 481
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) het protocol is aanvaard door een 
ethische commissie die beschikt over 
expertise op het gebied van de 
desbetreffende ziekte en de betrokken 
populatie of die advies heeft ingewonnen
inzake de klinische, ethische en 
psychosociale aspecten van de 
desbetreffende ziekte en populatie;

Or. en

Motivering

De mate van bescherming van wilsonbekwame proefpersonen mag onder geen enkele 
voorwaarde afnemen. Om die reden moeten we ons houden aan Richtlijn 2001/20/EG.

Amendement 482
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) er is geen wilsbekwame 
proefpersoon beschikbaar om aan een 
klinische proef deel te nemen.
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Or. en

Motivering

Volgens de verklaring van Helsinki van de World Medical Association betreffende de ethische 
beginselen voor medisch onderzoek met mensen, mogen klinische proeven uitsluitend worden 
uitgevoerd op wilsbekwame proefpersonen. Alleen indien deze proefpersonen niet 
beschikbaar zijn, mogelijke klinische proeven worden uitgevoerd op wilsonbekwame 
proefpersonen.

Amendement 483
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zowel de wilsonbekwame 
proefpersoon als zijn wettelijke 
vertegenwoordiger kan op elk moment 
zijn toestemming intrekken zonder 
daarvoor een motief aan te voeren en 
zonder dat daaruit voor de deelnemende 
persoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger enige 
verantwoordelijkheid of enig nadeel 
voortvloeit.

Or. es

Amendement 484
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de wettelijke vertegenwoordiger heeft 
geïnformeerde toestemming gegeven, 
waarbij de toestemming de vermoedelijke 
wil van de minderjarige weergeeft;

a) de wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft 
(hebben) geïnformeerde toestemming 
gegeven, waarbij de toestemming de 
vermoedelijke wil van de minderjarige 
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weergeeft;

Or. fr

Amendement 485
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de wettelijke vertegenwoordiger heeft 
geïnformeerde toestemming gegeven, 
waarbij de toestemming de vermoedelijke 
wil van de minderjarige weergeeft;

a) de wettelijke vertegenwoordiger heeft 
schriftelijke geïnformeerde toestemming 
gegeven;

Or. en

Motivering

De verordening kan niet de bepalingen uitsluiten die zijn vastgesteld door de communautaire 
ethische aanbevelingen die de meest recente en meest ter zake doende voorwaarden voor 
pediatrische klinische proeven vertegenwoordigen. Er moet rekening worden gehouden met 
de toestemming van het kind, zoals vastgesteld door de hierboven genoemde Europese 
Ethische Aanbevelingen die in 2008 door de Europese Commissie zijn uitgegeven. Dit is in de 
plaats gekomen van de verwijzing naar "de vermoedelijke wil van het kind" zoals genoemd in 
Richtlijn 2001/20/EG.

Amendement 486
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) van de minderjarige die de leeftijd 
van 12 jaar heeft bereikt, is de 
geïnformeerde en uitdrukkelijke 
toestemming verkregen,

Or. es
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Amendement 487
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de minderjarige heeft alle relevante 
informatie over de proef, de risico's en de 
voordelen ervan op een op zijn leeftijd en 
rijpheid afgestemde wijze gekregen van 
beroepsbeoefenaars die opgeleid zijn voor 
of ervaring hebben met het werken met 
kinderen;

b) de minderjarige heeft alle relevante 
informatie over de proef, de risico's en de 
voordelen ervan op een op zijn leeftijd en 
rijpheid afgestemde wijze gekregen van 
een arts (ofwel de onderzoeker ofwel een 
lid van het onderzoeksteam) die opgeleid 
is voor of ervaring heeft met het werken 
met kinderen;

Or. en

Motivering

Alleen artsen beschikken over de noodzakelijke wetenschappelijke kennis en ervaring om 
proefpersonen uitvoerig te informeren over de risico's en nadelen van de klinische proef. 
Derhalve moet de procedure betreffende de geïnformeerde toestemming uitgevoerd worden 
door een medisch gekwalificeerd lid van het onderzoeksteam.

Amendement 488
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de onderzoeker houdt naar behoren 
rekening met de uitdrukkelijke wil van een 
minderjarige die zich een mening kan 
vormen en de informatie kan beoordelen, 
om op enig moment niet of niet langer aan 
de klinische proef deel te nemen, 
overeenkomstig de leeftijd en rijpheid van 

c) de onderzoeker houdt naar behoren 
rekening met de uitdrukkelijke wil van een 
minderjarige die zich een mening kan 
vormen en de informatie kan beoordelen, 
om op enig moment niet of niet langer aan 
de klinische proef deel te nemen, 
overeenkomstig de leeftijd en rijpheid van 
de proefpersoon, zonder dat deze daarvoor 
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de proefpersoon; een motief hoeft aan te voeren en zonder 
dat daaruit voor de deelnemende 
minderjarige of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger enige 
verantwoordelijkheid of enig nadeel 
voortvloeit;

Or. es

Amendement 489
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de onderzoeker houdt naar behoren 
rekening met de uitdrukkelijke wil van 
een minderjarige die zich een mening kan 
vormen en de informatie kan beoordelen, 
om op enig moment niet of niet langer aan 
de klinische proef deel te nemen, 
overeenkomstig de leeftijd en rijpheid van 
de proefpersoon;

c) de minderjarige die zich een mening kan 
vormen en de informatie kan beoordelen, 
om op enig moment niet of niet langer aan 
de klinische proef deel te nemen, 
overeenkomstig de leeftijd en rijpheid van 
de proefpersoon, heeft toestemming 
gegeven;

Or. en

Motivering

De verordening kan niet de bepalingen uitsluiten die zijn vastgesteld door de communautaire 
ethische aanbevelingen die de meest recente en meest ter zake doende voorwaarden voor 
pediatrische klinische proeven vertegenwoordigen. Er moet rekening worden gehouden met 
de toestemming van het kind, zoals vastgesteld door de hierboven genoemde Europese 
Ethische Aanbevelingen die in 2008 door de Europese Commissie zijn uitgegeven. Dit is in de 
plaats gekomen van de verwijzing naar "de vermoedelijke wil van het kind" zoals genoemd in 
Richtlijn 2001/20/EG.

Amendement 490
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 31– lid 1 – letter c



AM\928647NL.doc 21/82 PE506.161v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de onderzoeker houdt naar behoren 
rekening met de uitdrukkelijke wil van een
minderjarige die zich een mening kan 
vormen en de informatie kan beoordelen,
om op enig moment niet of niet langer aan 
de klinische proef deel te nemen, 
overeenkomstig de leeftijd en rijpheid van 
de proefpersoon;

c) de onderzoeker houdt naar behoren 
rekening met de uitdrukkelijke wil van een
kind om op enig moment niet of niet langer 
aan de klinische proef deel te nemen, 
overeenkomstig de leeftijd en rijpheid van 
de proefpersoon; de onderzoeker handelt 
met het oog op de bescherming van de 
rechten van het kind;

Or. sl

Motivering

Volgens artikel 1 van het Verdrag van de rechten van het kind van de Verenigde Naties wordt 
onder kind verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van 
toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt.

Amendement 491
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de onderzoeker houdt naar behoren 
rekening met de uitdrukkelijke wil van een 
minderjarige die zich een mening kan 
vormen en de informatie kan beoordelen, 
om op enig moment niet of niet langer aan 
de klinische proef deel te nemen, 
overeenkomstig de leeftijd en rijpheid van 
de proefpersoon;

c) de onderzoeker houdt naar behoren 
rekening met de uitdrukkelijke wil van een 
proefpersoon die zich een mening kan 
vormen en de informatie kan beoordelen, 
om op enig moment niet of niet langer aan 
de klinische proef deel te nemen;

Or. en

Motivering

De mate van bescherming van minderjarigen mag onder geen enkele voorwaarde afnemen. 
Om die reden moeten we ons houden aan Richtlijn 2001/20/EG.
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Amendement 492
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) dergelijk onderzoek is essentieel voor 
de validering van gegevens die in 
klinische proeven bij personen die in staat 
zijn geïnformeerde toestemming te geven 
of met andere onderzoeksmethoden zijn 
verkregen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 493
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de klinische proef levert enig direct 
voordeel voor de patiëntengroep op.

h) de klinische proef kan enig direct 
voordeel opleveren voor de categorie 
patiënten die door de proef beoogd 
worden.

Or. fr

Motivering

De term "categorie" is passender.

Amendement 494
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de klinische proef levert enig direct 
voordeel voor de patiëntengroep op.

h) de klinische proef is bedoeld is om het 
beheer van de toestand of van 
aanverwante problemen van de 
proefpersoon te verbeteren (bv. verbeterde 
levenskwaliteit).

Or. en

Motivering

Geen enkele klinische proef kan garanderen dat het voordeel oplevert. Een klinische proef 
waarin de veronderstelling wordt onderzocht dat een bepaalde aanpak beter zou werken dan 
een andere, kan helaas uiteindelijk negatief uitpakken.

Amendement 495
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) de schadeloosstelling/de 
verzekering bevat specifieke bepalingen 
betreffende de langetermijneffecten op de 
ontwikkeling van het kind;

Or. en

Amendement 496
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter h ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h ter) de dienovereenkomstige 
wetenschappelijke richtsnoeren van het 
Europees Geneesmiddelenbureau in acht 
zijn genomen;

Or. en

Motivering

De mate van bescherming van wilsonbekwame proefpersonen mag onder geen enkele 
voorwaarde afnemen. Om die reden moeten we ons houden aan Richtlijn 2001/20/EG.

Amendement 497
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter h quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h quater) de proef is geen herhaling van 
andere proeven die gebaseerd zijn op de 
dezelfde veronderstellingen en er worden 
op bepaalde leeftijdscategorieën 
afgestemde formuleringen gebruikt;

Or. en

Amendement 498
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija 
Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter h quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h quinquies) het protocol is aanvaard 
door een ethische commissie die beschikt 
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over expertise op het gebied van 
kindergeneeskunde of die pediatrisch 
advies heeft ingewonnen inzake de 
klinische, ethische en psychosociale 
aspecten;

Or. en

Motivering

De mate van bescherming van wilsonbekwame proefpersonen mag onder geen enkele 
voorwaarde afnemen. Om die reden moeten we ons houden aan Richtlijn 2001/20/EG.

Amendement 499
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter h sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h sexies) er wordt beperkt gebruikt 
gemaakt van placebo's en indien nodig 
wordt er een datamonitoringcomité 
opgericht;

Or. en

Amendement 500
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd artikel 31, lid 1, mag, 
indien de klinische proef een miniem 
risico inhoudt en indien de toestemming 
van de tweede drager van het ouderlijk 
gezag niet kan worden gegeven binnen 
termijnen die stroken met de 
methodologische vereisten van het 
onderzoek en onder voorbehoud van een 
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gunstig ethisch advies, de klinische proef 
op de minderjarige beginnen met de 
toestemming van de enige aanwezige 
drager van het ouderlijk gezag.

Or. fr

Motivering

Het voorstel voor een verordening geeft geen regeling voor ontvangst van toestemming die is 
afgestemd op de aard van het risico en de belasting die het onderzoek met zich meebrengt. 
Het is wenselijk dat de lidstaten kunnen voorzien in een minder strenge regeling voor 
ontvangst van toestemming voor klinische proeven met een miniem risico bij minderjarigen 
wanneer onmogelijk op de komst van de tweede drager van het ouderlijk gezag kan worden 
gewacht, omdat de periode van inclusie te kort is en onder voorbehoud van een gunstig 
ethisch advies.

Amendement 501
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De minderjarige neemt op een op zijn 
leeftijd en rijpheid afgestemde wijze deel 
aan de toestemmingsprocedure.

2. De minderjarige neemt op een op zijn 
leeftijd en rijpheid afgestemde wijze deel 
aan de toestemmingsprocedure. De 
minderjarige die de leeftijd van 12 jaar 
heeft bereikt dient bovendien zijn 
geïnformeerde en uitdrukkelijke 
toestemming te verlenen om deel te nemen 
aan de proef.

Or. es

Amendement 502
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de minderjarige in de loop
van de klinische proef meerderjarig wordt 
in overeenstemming met de wetgeving van 
de betrokken lidstaat, moet diens 
geïnformeerde toestemming voor de 
voortzetting van de klinische proef 
specifiek worden verkregen.

Or. fr

Amendement 503
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zowel de minderjarige als zijn 
wettelijke vertegenwoordiger kan op elk 
moment zijn toestemming intrekken 
zonder dat daarvoor een motief hoeft te 
worden aangevoerd en zonder dat daaruit 
voor de deelnemende minderjarige of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger enige 
verantwoordelijkheid of enig nadeel 
voortvloeit.

Or. es

Amendement 504
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 bis
Klinische proeven op proefpersonen uit 
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andere kwetsbare bevolkingsgroepen
1. Een klinische proef op proefpersonen 
uit andere kwetsbare bevolkingsgroepen 
mag alleen worden uitgevoerd als behalve 
aan de voorwaarden in artikel 28 ook aan 
alle volgende voorwaarden wordt 
voldaan:
a) professionals met scholing of 
werkervaring met deze groep hebben de 
betreffende proefpersoon alle relevante 
informatie over de proef verstrekt, ook 
met betrekking tot de risico's en de 
voordelen;
b) de onderzoeker houdt rekening met de 
expliciete wens van de betreffende 
proefpersoon niet mee te doen aan de 
klinische proef of zich op elk gewenst 
moment terug te trekken zonder dat 
daarvoor een motief hoeft te worden 
aangevoerd en zonder dat daaruit voor de 
deelnemende minderjarige of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger enige 
verantwoordelijkheid of enig nadeel 
voortvloeit.
c) er worden geen aansporingen of 
financiële prikkels gegeven, afgezien van 
een vergoeding voor de deelname aan de 
klinische proef;
d) het onderzoek heeft rechtstreeks te 
maken met een gezondheidsprobleem dat 
de betreffende proefpersoon heeft of dat 
relevant blijkt voor de kwetsbare 
bevolkingsgroep waarvan hij deel 
uitmaakt;
e) de klinische proef is zodanig opgezet 
dat pijn, ongemak, angst en elk ander te 
voorzien risico in relatie tot de ziekte en 
het ontwikkelingsstadium tot een 
minimum worden beperkt en zowel de 
risicodrempel als de belastinggraad 
specifiek worden gedefinieerd en 
permanent worden waargenomen;
f) er vloeit een direct voordeel voort uit de 
klinische proef voor het collectief van 
patiënten van de betreffende proefpersoon 
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(bijvoorbeeld een verbetering van de
levensomstandigheden).
2. De deelname van de proefpersoon heeft 
te allen tijde zijn toestemming.
3. De proefpersoon kan zijn toestemming 
elk moment intrekken zonder dat hij 
daarvoor een motief hoeft aan te voeren 
en zonder dat daaruit voor de 
deelnemende persoon enige 
verantwoordelijkheid of enig nadeel 
voortvloeit.

Or. es

Amendement 505
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 28, lid 1, onder 
c) en d), artikel 30, lid 1, onder a) en b), en
artikel 31, lid 1, onder a) en b), kan na het 
begin van de klinische proef geïnformeerde 
toestemming worden verkregen om de 
klinische proef voort te zetten en kan na 
het begin van de klinische proef informatie 
over de klinische proef worden gegeven als 
aan alle volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

1. In afwijking van artikel 28, lid 1, onder 
c) en d), artikel 30, lid 1, onder a) en b), en
artikel 31, lid 1, onder a) en b), moet zo 
snel mogelijk na het begin van de klinische 
proef geïnformeerde toestemming, als 
bedoeld in artikel 29, lid 1, worden 
verkregen en wordt na het begin van de 
klinische proef informatie over de klinische 
proef gegeven als aan alle volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

Or. fr

Motivering

Het is wenselijk dat de toestemming om de proef voort te zetten wordt gevraagd zodra de 
proefpersoon opnieuw het vermogen heeft om toestemming te geven en bij voorkeur voordat 
de proef is afgelopen.

Amendement 506
Philippe Juvin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) door de spoedeisende aard van de 
situatie, die door een plotselinge 
levensbedreigende of andere plotselinge 
ernstige medische aandoening 
veroorzaakt is, kan geen voorafgaande 
geïnformeerde toestemming van de 
proefpersoon worden verkregen en kan 
geen voorafgaande informatie aan de 
proefpersoon worden gegeven;

a) door de spoedeisende aard van de
situatie kan geen voorafgaande 
geïnformeerde toestemming van de 
proefpersoon worden verkregen en kan 
geen voorafgaande informatie aan de 
proefpersoon worden gegeven;

Or. fr

Amendement 507
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) door de spoedeisende aard van de 
situatie, die door een plotselinge 
levensbedreigende of andere plotselinge 
ernstige medische aandoening veroorzaakt 
is, kan geen voorafgaande geïnformeerde 
toestemming van de proefpersoon worden 
verkregen en kan geen voorafgaande 
informatie aan de proefpersoon worden 
gegeven;

a) door de spoedeisende aard van de 
situatie, die door een plotselinge 
levensbedreigende of andere plotselinge 
ernstige medische aandoening veroorzaakt 
is, kan geen voorafgaande geïnformeerde 
toestemming van de proefpersoon of diens 
wettige vertegenwoordiger (ouder of 
voogd) worden verkregen en kan geen 
voorafgaande informatie aan de 
proefpersoon of diens wettige 
vertegenwoordiger (ouder of voogd)
worden gegeven;

Or. en

Amendement 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) er is geen wettelijke vertegenwoordiger 
beschikbaar;

b) de wettelijke vertegenwoordiger kan 
geen toestemming geven binnen de 
termijnen die stroken met de 
methodologische vereisten van het 
onderzoek;

Or. fr

Motivering

Het is beter om de voorwaarde van onbeschikbaarheid van een wettelijke vertegenwoordiger 
om in noodsituaties klinische proeven te mogen doen, te schrappen. Gebeurt dit niet, dan 
betekent deze bepaling voor sommige nationale wetgevingen een stap achteruit. In de Franse 
wet, bijvoorbeeld, is er een bepaling die toestaat dat in onmiddellijk levensbedreigende 
noodsituaties (hartstilstand) de proef mag beginnen zonder voorafgaande toestemming van de 
familie, zelfs als deze aanwezig is.

Amendement 509
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het is de onderzoeker niet bekend dat de 
proefpersoon eerder bezwaar heeft 
gemaakt;

c) het is de onderzoeker niet bekend dat de 
proefpersoon of diens wettige 
vertegenwoordiger eerder bezwaar heeft 
gemaakt;

Or. en

Amendement 510
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het onderzoek houdt direct verband met 
de medische aandoening die er de oorzaak 
van is dat geen voorafgaande 
geïnformeerde toestemming kan worden 
verkregen en voorafgaande informatie 
kan worden gegeven;

Schrappen

Or. fr

Motivering

De noodsituatie is niet altijd de oorzaak dat er geen toestemming kan worden verkregen: een 
onderzoek over shocktoestanden, bijvoorbeeld, kan worden verricht op ziekenhuispatiënten in 
intensive care die niet in staat zijn om hun toestemming te geven (coma, sedatie). Een 
letterlijke lectuur van dit artikel zou dergelijk onderzoek kunnen verhinderen.

Amendement 511
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de klinische proef houdt voor de 
proefpersoon een minimaal risico en een 
minimale belasting in.

e) er zijn redenen 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.

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 van de patiënt voor klinische 
proeven. Het lijkt echter te restrictief om nu de mogelijkheid van dergelijke onderzoeken te 
beperken tot onderzoek dat slechts een miniem risico inhoudt. Dat zou voor bepaalde 
lidstaten een stap achteruit betekenen. In de praktijk zou deze bepaling tal van onderzoeken 
op het vlak van reanimatie en onderzoeken naar innoverende producten uitsluiten.
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Amendement 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de klinische proef houdt voor de 
proefpersoon een minimaal risico en een 
minimale belasting in.

e) de klinische proef houdt voor de 
proefpersoon een minimaal risico en een 
minimale belasting in, hoewel dit 
beoordeeld dient te worden in verhouding 
tot de onderliggende medische 
aandoening.

Or. fi

Amendement 513
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de klinische proef houdt voor de 
proefpersoon een minimaal risico en een 
minimale belasting in.

e) een ethische commissie is van mening 
dat er direct voordeel van de klinische 
proef voor de proefpersoon kan worden 
verwacht, alsook dat de klinische proef 
voor de proefpersoon een minimaal risico 
en een minimale belasting inhoudt.

Or. en

Motivering

De verantwoordelijke ethische commissie moet een beoordeling maken van het directe 
voordeel van de klinische proef voor de patiënt.

Amendement 514
Philippe Juvin



PE506.161v01-00 34/82 AM\928647NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in het geval van wilsonbekwame 
proefpersonen en minderjarigen wordt de 
in lid 1 bedoelde geïnformeerde 
toestemming zo spoedig mogelijk van de 
wettelijke vertegenwoordiger verkregen en 
wordt de in lid 1 bedoelde informatie zo 
spoedig mogelijk aan de proefpersoon 
gegeven;

a) in het geval van wilsonbekwame 
proefpersonen en minderjarigen wordt de 
in lid 1 bedoelde geïnformeerde 
toestemming zo spoedig mogelijk van de 
wettelijke vertegenwoordiger verkregen en 
wordt de in lid 1 bedoelde informatie zo 
spoedig mogelijk door de onderzoeker of 
diens vertegenwoordiger aan de 
proefpersoon gegeven;

Or. fr

Motivering

Het is dienstig eraan te herinneren dat een onderzoeker in de praktijk aan een arts die hem 
vertegenwoordigt de opdracht kan geven om de proefpersoon of diens wettelijke 
vertegenwoordiger te informeren en diens toestemming te vragen. In Frankrijk is dit 
bijvoorbeeld toegestaan door de wet.

Amendement 515
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onverminderd de leden 1 en 2 van 
dit artikel moeten de nationale 
wetgevingen inzake wilsonbekwame en 
kwetsbare personen, evenals de daaruit 
voortvloeiende maatregelen worden 
nageleefd.

Or. fr

Amendement 516
Philippe Juvin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Wanneer de proefpersoon of, in 
voorkomend geval, diens wettelijke 
vertegenwoordiger niet instemmen met de 
voortzetting van het onderzoek, worden zij 
ervan op de hoogte gebracht dat zij zich 
kunnen verzetten tegen het gebruik van de 
gegevens die werden verzameld voordat zij 
hun toestemming weigerden.

Or. fr

Motivering

Om de veiligheid van de proefpersoon en de betrouwbaarheid van de gegevens te garanderen, 
stelt Philippe Juvin voor om een aanvullende bepaling in te voeren die de onderzoeker, of 
diens vertegenwoordiger, ertoe verplicht aan de deelnemer of, in voorkomend geval, diens 
vertegenwoordiger te vragen of zij zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens.

Amendement 517
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennisgeving van het begin van de 
klinische proef en van het eind van de 
aanwerving van proefpersonen

Kennisgeving van het begin van de 
klinische proef 

Or. en

Amendement 518
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving geschiedt binnen 15
dagen na het begin van de klinische proef 
voor die lidstaat.

Deze kennisgeving geschiedt binnen 30
dagen na het begin van de klinische proef 
voor die lidstaat.

Or. fr

Amendement 519
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De opdrachtgever stelt elke betrokken 
lidstaat via het EU-portaal in kennis van 
het eind van de aanwerving van 
proefpersonen voor een klinische proef in 
die lidstaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 520
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving geschiedt binnen 
15 dagen na het eind van de aanwerving 
van proefpersonen. Als de aanwerving 
wordt hervat, is lid 1 van toepassing.

Schrappen

Or. en
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Amendement 521
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving geschiedt binnen 
15 dagen na het eind van de aanwerving 
van proefpersonen. Als de aanwerving 
wordt hervat, is lid 1 van toepassing.

Deze kennisgeving geschiedt binnen 
30 dagen na het eind van de aanwerving 
van proefpersonen. Als de aanwerving 
wordt hervat, is lid 1 van toepassing.

Or. fr

Amendement 522
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Alle klinische proeven worden voor 
aanvang geregistreerd in de in deze 
verordening bedoelde databank. De 
verstrekte informatie betreft onder meer 
de begin- en einddatum van de 
aanwerving van proefpersonen.

Or. en

Amendement 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eind van de klinische proef, voortijdige 
beëindiging van de klinische proef

Eind van de klinische proef, voortijdige 
beëindiging van de klinische proef en 
indiening van resultaten
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Or. en

Motivering

Verduidelijking van de titel om die af te stemmen op de inhoud van het artikel.

Amendement 524
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving geschiedt binnen 
15 dagen na het eind van de klinische proef 
voor die lidstaat.

Deze kennisgeving geschiedt binnen 
90 dagen na het eind van de klinische proef 
voor die lidstaat.

Or. en

Motivering

Momenteel is het 90 dagen; er is geen reden om de kennisgeving van het gebruikelijke eind 
van de proef te verkorten, en 15 dagen vormt een serieus probleem voor de opdrachtgever 
indien de proef in veel lidstaten wordt uitgevoerd.

Amendement 525
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving geschiedt binnen 
15 dagen na het eind van de klinische 
proef.

Deze kennisgeving geschiedt binnen 
90 dagen na het eind van de klinische 
proef.

Or. en

Motivering

Momenteel is het 90 dagen; er is geen reden om de kennisgeving van het gebruikelijke eind 
van de proef te verkorten, en 15 dagen vormt een serieus probleem voor de opdrachtgever 
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indien de proef in veel lidstaten wordt uitgevoerd.

Amendement 526
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving geschiedt binnen 
15 dagen na het eind van de klinische proef 
voor die lidstaat.

Deze kennisgeving geschiedt binnen 
30 dagen na het eind van de klinische proef 
voor die lidstaat.

Or. fr

Amendement 527
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever een 
samenvatting van de resultaten van de 
klinische proef bij de EU-databank in.

Binnen twee jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever een 
samenvatting van de resultaten van de 
klinische proef bij de EU-databank in.

Onder het eind van een klinische proef 
wordt verstaan het eind van de periode 
van bewaking van de laatste patiënt in de 
klinische proef.

Or. fr

Amendement 528
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever een 
samenvatting van de resultaten van de 
klinische proef bij de EU-databank in.

3. Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever een 
samenvatting van de resultaten van de 
klinische proef bij de EU-databank in, 
ongeacht of de resultaten positief of 
negatief en niet afdoend zijn.

Or. en

Motivering

De resultaten moeten voor het vertrouwen van patiënten openbaar worden gemaakt, ongeacht 
of ze positief of negatief en niet afdoend zijn.

Amendement 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever een 
samenvatting van de resultaten van de 
klinische proef bij de EU-databank in.

3. Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef of de beëindiging van de 
ontwikkeling van een geneesmiddel dient 
de opdrachtgever een samenvatting van de 
positieve en/of negatieve resultaten van de 
klinische proef bij de EU-databank in, 
zoals vastgesteld in bijlage III bis. De 
samenvatting van de resultaten is 
overeenkomstig de bepalingen in dit lid tot 
de publicatie ervan uitsluitend 
toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten 
van de betrokken lidstaten.

Or. en

Motivering

De inhoud van de samenvatting van de resultaten moet nader worden toegelicht. Hiertoe 
wordt een nieuwe bijlage voorgesteld waarin de inhoud van de in te dienen samenvatting 
wordt vastgesteld. Er dient ook te worden verduidelijkt dat zowel positieve als negatieve 
resultaten ingediend en vervolgens gepubliceerd moeten worden.
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Amendement 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever een 
samenvatting van de resultaten van de 
klinische proef bij de EU-databank in.

3. Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever een 
samenvatting van de resultaten van de 
klinische proef, het verslag van de 
klinische studie en de volledige dataset 
van de klinische-onderzoeksgegevens bij 
de EU-databank in. Deze gegevens worden 
openbaar gemaakt via de EU-databank.

Or. en

Motivering

Niet-openbaarmaking van de resultaten van klinische proeven in de vorm van ruwe klinische 
gegevens en verslagen van klinische studies doet afbreuk aan wetenschappelijke kennis, leidt 
tot publication bias (negatieve bevindingen worden niet gepubliceerd), tot een onnauwkeurig 
begrip van de werkzaamheid van een geneesmiddel en tot onnodig dubbel uitgevoerde 
klinische proeven. Verslagen van klinische studies maken reeds deel uit van klinische proeven 
en vormen geen extra administratieve rompslomp. Verslagen van klinische studies bevatten 
geen persoonsgegevens van patiënten (anoniem gemaakt) en geen commercieel vertrouwelijke 
informatie.

Amendement 531
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever een 
samenvatting van de resultaten van de 
klinische proef bij de EU-databank in.

3. Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever alle 
resultaten van genoemde proef bij de EU-
databank in, zowel de positieve als de 
negatieve. Ook worden de resultaten van 
klinische proeven die niet zijn uitgevoerd 
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of die zijn opgeschort verstrekt, waarbij 
ook de redenen voor het niet uitvoeren of 
opschorten worden vermeld.

Or. es

Motivering

Het is belangrijk dat alle resultaten van een klinische proef bekend worden gemaakt. De 
negatieve klinische proeven of proeven die niet worden uitgevoerd bevatten zeer bruikbare 
informatie die bekend moet kunnen worden gemaakt of gebruikt moet kunnen worden.

Amendement 532
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever een 
samenvatting van de resultaten van de 
klinische proef bij de EU-databank in.

3. Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever een 
samenvatting van de resultaten van de 
klinische proef bij de EU-databank en bij 
de openbare EudraPharm-databank in.

Or. en

Motivering

Om redenen van transparantie moet een verplichting om de resultaten van klinische proeven 
te publiceren in de EudraPharm-databank worden ingevoerd en geïmplementeerd.

Amendement 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever een 
samenvatting van de resultaten van de 
klinische proef bij de EU-databank in.

3. Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever alle 
resultaten en alle ondersteunende 
gegevens van de klinische proef in de vorm 
van een compleet verslag van een 
klinische studie bij de EU-databank in; het 
verslag moet gemakkelijk te doorzoeken 
zijn.

Or. en

Motivering

Patiënten en gezonde vrijwillige proefpersonen geven zich op voor klinische proeven en 
stellen zichzelf soms bloot aan grote risico's ten behoeve van de voortgang van de 
wetenschap. Om die reden behoren de in het kader van klinische proeven verkregen gegevens 
en resultaten toe aan de burgers en moeten ze openbaar gemaakt worden. Volledige 
transparantie en toegang tot de resultaten en gegevens van klinische proeven zal 
onafhankelijke onderzoekers bovendien in staat stellen nuttige meta-analyses en 
gerandomiseerde onderzoeken uit te voeren.

Amendement 534
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in alinea 1 van dit artikel bedoelde 
samenvatting van de resultaten van de 
klinische proef wordt door de Commissie 
in de EU-databank gepubliceerd en is 
openbaar toegankelijk. De samenvatting 
moet alle in bijlage III bis van deze 
verordening vermelde elementen bevatten. 
De Commissie krijgt overeenkomstig 
artikel 85 de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de wijziging van elementen 
van de samenvatting.

Or. fr
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Amendement 535
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als het echter om wetenschappelijke 
redenen onmogelijk is binnen een jaar een 
samenvatting van de resultaten in te 
dienen, wordt deze samenvatting ingediend 
zodra zij beschikbaar is. In dat geval wordt 
in het protocol vermeld wanneer de 
resultaten zullen worden ingediend en 
wordt een toelichting opgenomen.

Als het echter om wetenschappelijke 
redenen onmogelijk is binnen twee jaar een 
samenvatting van de resultaten in te 
dienen, wordt deze samenvatting ingediend 
zodra zij beschikbaar is. In dat geval wordt 
in het protocol vermeld wanneer de 
resultaten zullen worden ingediend en 
wordt een toelichting opgenomen.

Or. fr

Amendement 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als het echter om wetenschappelijke 
redenen onmogelijk is binnen een jaar een 
samenvatting van de resultaten in te 
dienen, wordt deze samenvatting ingediend 
zodra zij beschikbaar is. In dat geval wordt 
in het protocol vermeld wanneer de
resultaten zullen worden ingediend en 
wordt een toelichting opgenomen.

Als het echter om gegronde 
wetenschappelijke redenen onmogelijk is 
binnen een jaar het volledige verslag van 
de klinische studie met alle resultaten en 
alle ondersteunende gegevens in te dienen, 
wordt het ingediend zodra het beschikbaar 
is. In dat geval wordt in het protocol 
vermeld wanneer het volledige verslag van 
de klinische studie met alle resultaten en 
alle ondersteunende gegevens zal worden 
ingediend en wordt een motivering 
opgenomen. Deze motivering wordt 
openbaar gemaakt in de EU-databank.

Or. en
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Motivering

Om redenen van transparantie en om het vertrouwen van burgers in het proces te vergroten, 
moet de toelichting op vertraging in de publicatie van de resultaten en ondersteunende 
gegevens door de opdrachtgever naar behoren gemotiveerd en openbaar gemaakt worden in 
de EU-databank.

Amendement 537
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de in artikel 34, lid 3, en in bijlage 
III van deze verordening bedoelde 
samenvatting bevat de EU-databank ook 
een samenvatting van de resultaten die 
voor een leek begrijpelijk zijn gemaakt.

Or. fr

Amendement 538
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de opdrachtgever de in lid 3 genoemde 
verplichting niet naleeft, legt de betrokken 
lidstaat geldstraffen op. De Commissie 
stelt voor de lidstaten richtsnoeren op 
betreffende de consistente toepassing van 
dergelijke geldstraffen.

Or. en

Amendement 539
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
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Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De samenvatting van de resultaten van 
een klinische proef die bedoeld is om een 
vergunning voor het in de handel brengen 
te verkrijgen wordt 30 dagen na de datum 
van de vergunning voor het in de handel 
brengen openbaar gemaakt, of een jaar 
na het eind van de klinische proef in geval 
van de beëindiging van de ontwikkeling 
van het product, teneinde 
persoonsgegevens en commercieel 
vertrouwelijke informatie te beschermen 
en overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 78, lid 3.

Or. en

Motivering

De resultaten van alle klinische proeven moeten tijdig gepubliceerd worden. Deze publicatie 
moet burgers, patiënten en onderzoekers informeren over de conclusies van de klinische 
proef, zonder het concurrentievermogen van Europeen medisch onderzoek te belemmeren. De 
publicatieperiode van deze resultaten is belangrijk om oneerlijke concurrentie te vermijden, 
die het concurrentievermogen van Europees medisch onderzoek zou ondermijnen.

Amendement 540
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea's 2 bis en 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor geneesmiddelen waarvoor een 
vergunning voor het in de handel brengen 
is toegekend of waarvoor het 
besluitvormingsproces over een aanvraag 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen is voltooid, dient de 
opdrachtgever het verslag van een 
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klinische studie van de desbetreffende 
klinische proef in de EU-databank in.
De Commissie krijgt in samenwerking met 
het Europees Geneesmiddelenbureau de 
bevoegdheid om overeenkomstig artikel 
85 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen betreffende de openbare toegang 
tot het verslag van de klinische studie en 
overige aanverwante gegevens van de 
klinische proef, teneinde inzetregels, 
formaten voor de klinische gegevens en 
goede analysepraktijken te bepalen.

Or. en

Motivering

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft sinds november 2010, overeenkomstig de 
bestaande EU-wetgeving inzake openbare toegang tot documenten, meer dan anderhalf 
miljoen pagina's met gegevens van klinische proeven vrijgegeven in antwoord op aan 
beveiliging gerelateerde verzoeken, en werkt nu aan de proactieve publicatie van gegevens 
van klinische proeven voor medicijnen zodra het besluitvormingsproces van een aanvraag 
voor een Europese vergunning voor het in de handel brengen is voltooid. Er moeten daarom 
meer bepalingen worden vastgesteld in nauwe samenwerking met het Bureau voor de 
publicatie van gegevens van klinische proeven zodra een geneesmiddel een vergunning voor 
het in de handel brengen toegewezen heeft gekregen.

Amendement 541
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien de opdrachtgever de in lid 3 
bedoelde verplichting niet nakomt, en bij 
gebrek aan een passende prospectieve 
motivering aan de betrokken lidstaten via 
het portaal, worden geldstraffen opgelegd 
door de desbetreffende lidstaten.

Or. en
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Motivering

In sommige gevallen kan er sprake zijn van een passende aanvaardbare motivering; er moet 
ten minste een mogelijkheid zijn om deze motivering in aanmerking te nemen alvorens straffen 
op te leggen. Wij denken dat dergelijke gevallen uitzonderlijk blijven – het zou goed zijn als 
de opdrachtgever contact kon opnemen met de rapporteur om na te gaan of de motivering 
aanvaardbaar is. Dergelijke uitzonderingen kunnen verder besproken worden in een forum 
tussen lidstaten om tot meer consistentie te komen.

Amendement 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien de opdrachtgever de in lid 3 
bedoelde verplichting niet nakomt, leggen 
de betrokken lidstaten geharmoniseerde 
boetes op. Deze bedragen maximaal 
7 000 EUR voor de eerste 30 dagen dat de 
verplichting niet wordt nagekomen en 
vervolgens maximaal 7 000 EUR per 
extra dag tot de verplichting wordt 
nagekomen.

Or. en

Motivering

De boeteregeling verschaft de lidstaten een middel tot handhaving om ervoor te zorgen dat 
opdrachtgevers hun verplichtingen nakomen met de verplichting om hun resultaten openbaar 
te maken. De VS hanteren eveneens een boeteregeling (10 000 dollar voor de eerste 30 dagen 
en 10 000 per bijkomende dag).

Amendement 543
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de toepassing van deze 
verordening geldt, ingeval een geschorste 
of tijdelijk stopgezette klinische proef niet 
wordt hervat, de datum van het besluit van 
de opdrachtgever om de klinische proef 
niet te hervatten als het eind van de 
klinische proef. Bij voortijdige beëindiging 
geldt de datum waarop de proef voortijdig 
wordt beëindigd als einddatum van de 
klinische proef.

4. Voor de toepassing van deze 
verordening geldt, ingeval een geschorste 
of tijdelijk stopgezette klinische proef niet 
wordt hervat, de datum van het besluit van 
de opdrachtgever om de klinische proef 
niet te hervatten, verlengd met de in het 
protocol bepaalde duur voor de 
monitoring van de proefpersonen, als het 
eind van de klinische proef. Bij voortijdige 
beëindiging geldt de datum waarop de 
proef voortijdig wordt beëindigd als 
einddatum van de klinische proef.

Or. fr

Amendement 544
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de toepassing van deze 
verordening geldt, ingeval een geschorste 
of tijdelijk stopgezette klinische proef niet 
wordt hervat, de datum van het besluit van 
de opdrachtgever om de klinische proef 
niet te hervatten als het eind van de 
klinische proef. Bij voortijdige beëindiging 
geldt de datum waarop de proef voortijdig 
wordt beëindigd als einddatum van de 
klinische proef.

4. Voor de toepassing van deze 
verordening geldt, ingeval een geschorste 
of tijdelijk stopgezette klinische proef niet 
wordt hervat, de datum van het besluit van 
de opdrachtgever om de klinische proef 
niet te hervatten als het eind van de 
klinische proef. Bij voortijdige beëindiging 
geldt de datum waarop de proef voortijdig 
wordt beëindigd als einddatum van de 
klinische proef. Na 12 maanden tijdelijke 
stopzetting en bij gebrek aan een passende 
prospectieve motivering aan de betrokken 
lidstaten, worden de gegevens van de 
klinische proef ingediend in de EU-
databank, ook als ze niet volledig zijn. De 
redenen voor voortijdige beëindiging van 
een klinische proef worden in de EU-
databank gepubliceerd.
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Or. en

Motivering

In sommige gevallen kan er sprake zijn van een passende aanvaardbare motivering; er moet 
ten minste een mogelijkheid zijn om deze motivering in aanmerking te nemen alvorens straffen
op te leggen. Voorbeeld : tekort aan een geneesmiddel in sommige lidstaten, zoals onlangs 
gebeurde met Caelyx in de EU; sommige proeven moesten inderdaad worden beëindigd, maar 
sommige konden worden stopgezet en meer dan 12 maanden later weer worden opgestart.

Amendement 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 85 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage III 
bis te wijzigen teneinde deze aan te passen 
aan de wetenschappelijke vooruitgang of 
wereldwijde ontwikkelingen op het gebied 
van regelgeving.

Or. en

Motivering

Er moet de nodige flexibiliteit worden ingebouwd om de inhoud van de samenvatting van de 
resultaten ingeval van bepaalde ontwikkelingen op wetenschappelijk of algemeen regulerend 
gebied aan te kunnen passen.

Amendement 546
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door het bij Verordening (EG) nr. 
726/2004 opgerichte Europees 

Door het bij Verordening (EG) nr. 
726/2004 opgerichte Europees 
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Geneesmiddelenbureau (hierna "het 
Bureau" genoemd) wordt een elektronische 
databank voor de in de artikelen 38 en 39 
bedoelde rapportage opgezet en beheerd.

Geneesmiddelenbureau (hierna "het 
Bureau" genoemd) wordt een elektronische 
databank voor de in de artikelen 38, 39 en 
41 bedoelde rapportage opgezet en 
beheerd.

Or. fr

Amendement 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door het bij Verordening (EG) nr. 
726/2004 opgerichte Europees 
Geneesmiddelenbureau) (hierna "het 
Bureau" genoemd) wordt een elektronische 
databank voor de in de artikelen 38 en 39 
bedoelde rapportage opgezet en beheerd.

Door het bij Verordening (EG) nr. 
726/2004 opgerichte Europees 
Geneesmiddelenbureau (hierna "het 
Bureau" genoemd) wordt een elektronische 
databank voor de in de artikelen 38 en 39 
bedoelde rapportage opgezet en beheerd. 
Die elektronische databank is een module 
van de in artikel 25 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde databank.

Or. en

Motivering

Verduidelijking dat de bedoelde databank EUdraVigilence is en dat dit geen nieuwe databank 
is. Deze verordening moet voortbouwen op bestaande instrumenten.

Amendement 548
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door het bij Verordening (EG) nr. Door het bij Verordening (EG) nr. 
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726/2004 opgerichte Europees 
Geneesmiddelenbureau (hierna "het 
Bureau" genoemd) wordt een elektronische 
databank voor de in de artikelen 38 en 39 
bedoelde rapportage opgezet en beheerd.

726/2004 opgerichte Europees 
Geneesmiddelenbureau (hierna "het 
Bureau" genoemd) wordt een elektronische 
databank voor de in de artikelen 38 en 39 
bedoelde rapportage opgezet en beheerd 
die openbaar toegankelijk is.

Or. en

Motivering

Transparantie over veiligheidsinformatie is cruciaal voor een vroege waarneming van 
signalen.

Amendement 549
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ernstige ongewenste voorvallen worden 
door de onderzoeker onmiddellijk aan de 
opdrachtgever gemeld, tenzij in het 
protocol is bepaald dat voor bepaalde 
ongewenste voorvallen geen rapportage 
vereist is. De onderzoeker registreert alle 
ernstige ongewenste voorvallen. Indien 
nodig stuurt de onderzoeker een 
vervolgmelding aan de opdrachtgever.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Motivering

Fout bij het vertalen van de Engelse versie naar het Frans [n.v.t. op de Nederlandse versie].

Amendement 550
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ernstige ongewenste voorvallen worden 
door de onderzoeker onmiddellijk aan de 
opdrachtgever gemeld, tenzij in het 
protocol is bepaald dat voor bepaalde
ongewenste voorvallen geen rapportage 
vereist is. De onderzoeker registreert alle 
ernstige ongewenste voorvallen. Indien 
nodig stuurt de onderzoeker een 
vervolgmelding aan de opdrachtgever.

2. Ernstige ongewenste voorvallen worden 
door de onderzoeker onmiddellijk aan de 
opdrachtgever gemeld. De onderzoeker 
registreert alle ernstige ongewenste 
voorvallen. De opdrachtgever dient 
kopieën van deze registers in de EU-
databank in via het EU-portaal. De
onderzoeker stuurt een vervolgmelding aan 
de opdrachtgever en de opdrachtgever 
dient zo spoedig mogelijk een 
gedetailleerde vervolgmelding in de EU-
databank in. 

Or. en

Motivering

Rapportage van ernstige ongewenste voorvallen moet een duidelijke verplichting zijn, evenals 
het tijdig indienen van nauwkeurige en volledige verslagen over ongewenste voorvallen in de 
EU-databank.

Amendement 551
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ernstige ongewenste voorvallen worden 
door de onderzoeker onmiddellijk aan de 
opdrachtgever gemeld, tenzij in het 
protocol is bepaald dat voor bepaalde 
ongewenste voorvallen geen rapportage 
vereist is. De onderzoeker registreert alle 
ernstige ongewenste voorvallen. Indien 
nodig stuurt de onderzoeker een 
vervolgmelding aan de opdrachtgever.

2. Ernstige ongewenste voorvallen worden 
door de onderzoeker zo spoedig mogelijk 
en zonder onnodige vertraging aan de 
opdrachtgever gemeld, tenzij in het 
protocol is bepaald dat voor bepaalde 
ongewenste voorvallen geen rapportage 
vereist is. De onderzoeker registreert alle 
ernstige ongewenste voorvallen. Indien 
nodig stuurt de onderzoeker een 
vervolgmelding aan de opdrachtgever.

Or. en
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Amendement 552
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor klinische proeven met een 
miniem risico en klinische proeven met 
een matig risico die gebruikmaken van 
behandelingsschema's op basis van 
gepubliceerde gegevens of 
gebruiksaanbevelingen, kan het protocol 
vooropstellen dat de gebruikelijke 
toezichtregels worden toegepast.

Or. fr

Amendement 553
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De opdrachtgever rapporteert alle 
relevante gegevens over vermoedelijke 
onverwachte ernstige bijwerkingen van 
geneesmiddelen voor onderzoek 
onverwijld in de in artikel 36 bedoelde 
elektronische databank, voor zover de 
vermoedelijke onverwachte ernstige 
bijwerking heeft plaatsgevonden in een 
door de opdrachtgever uitgevoerde
klinische proef of in een klinische proef 
die met de opdrachtgever in verband staat.

1. De opdrachtgever rapporteert binnen de 
in bijlage III uiteengezette termijn alle 
relevante gegevens over vermoedelijke 
onverwachte ernstige bijwerkingen van 
geneesmiddelen voor onderzoek in de in 
artikel 36 bedoelde elektronische databank, 
voor zover de vermoedelijke onverwachte 
ernstige bijwerking heeft plaatsgevonden 
in een klinische proef uitgevoerd door de 
opdrachtgever of een andere 
opdrachtgever die onderdeel uitmaakt van 
hetzelfde moederbedrijf of waarmee 
gezamenlijk op basis van een formele 
overeenkomst gewerkt wordt aan de 
ontwikkeling van het geneesmiddel.

Or. en
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Motivering

Verduidelijking van de tekst aangezien de formulering "klinische proef die met de 
opdrachtgever in verband staat" te vaag is.

Amendement 554
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De opdrachtgever rapporteert alle 
relevante gegevens over vermoedelijke 
onverwachte ernstige bijwerkingen van 
geneesmiddelen voor onderzoek 
onverwijld in de in artikel 36 bedoelde 
elektronische databank, voor zover de 
vermoedelijke onverwachte ernstige 
bijwerking heeft plaatsgevonden in een 
door de opdrachtgever uitgevoerde 
klinische proef of in een klinische proef die 
met de opdrachtgever in verband staat.

1. De opdrachtgever rapporteert alle 
relevante gegevens over vermoedelijke 
onverwachte ernstige bijwerkingen van 
geneesmiddelen voor onderzoek 
onverwijld in de in artikel 36 bedoelde 
elektronische databank, voor zover de 
vermoedelijke onverwachte ernstige 
bijwerking heeft plaatsgevonden in een 
door de opdrachtgever uitgevoerde 
klinische proef of in een klinische proef die 
met de opdrachtgever in verband staat, 
overeenkomstig de in de punten 2.4 en 2.5 
van bijlage III vermelde termijnen.

Or. en

Amendement 555
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De opdrachtgever rapporteert alle 
relevante gegevens over vermoedelijke 
onverwachte ernstige bijwerkingen van 
geneesmiddelen voor onderzoek 
onverwijld in de in artikel 36 bedoelde 
elektronische databank, voor zover de 
vermoedelijke onverwachte ernstige 

1. De opdrachtgever rapporteert alle 
relevante gegevens over vermoedelijke 
onverwachte ernstige bijwerkingen van 
geneesmiddelen voor onderzoek binnen de 
in de punten 2.4 en 2,5 van bijlage III 
vermelde termijnen in de in artikel 36 
bedoelde elektronische databank, voor 
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bijwerking heeft plaatsgevonden in een 
door de opdrachtgever uitgevoerde 
klinische proef of in een klinische proef die 
met de opdrachtgever in verband staat.

zover de vermoedelijke onverwachte 
ernstige bijwerking heeft plaatsgevonden 
in een onder de verantwoordelijkheid van 
de opdrachtgever uitgevoerde klinische 
proef.

Or. en

Amendement 556
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De opdrachtgever rapporteert alle 
relevante gegevens over vermoedelijke 
onverwachte ernstige bijwerkingen van 
geneesmiddelen voor onderzoek 
onverwijld in de in artikel 36 bedoelde 
elektronische databank, voor zover de 
vermoedelijke onverwachte ernstige 
bijwerking heeft plaatsgevonden in een 
door de opdrachtgever uitgevoerde 
klinische proef of in een klinische proef die 
met de opdrachtgever in verband staat.

1. De opdrachtgever rapporteert alle 
relevante gegevens over vermoedelijke 
onverwachte ernstige bijwerkingen van 
geneesmiddelen voor onderzoek en 
auxiliaire geneesmiddelen onverwijld in 
de in artikel 36 bedoelde elektronische 
databank, voor zover de vermoedelijke 
onverwachte ernstige bijwerking heeft 
plaatsgevonden in een door de 
opdrachtgever uitgevoerde klinische proef 
of in een klinische proef die met de 
opdrachtgever in verband staat.

Or. fr

Amendement 557
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De termijn waarbinnen wordt 
gerapporteerd, wordt afgestemd op de ernst 
van de bijwerking. Als dit nodig is om 
tijdig te kunnen rapporteren, kan de 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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opdrachtgever in eerste instantie een 
onvolledige melding indienen, die later 
wordt gevolgd door een volledige melding.

Or. en

Amendement 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De termijn waarbinnen wordt 
gerapporteerd, wordt afgestemd op de ernst 
van de bijwerking. Als dit nodig is om 
tijdig te kunnen rapporteren, kan de 
opdrachtgever in eerste instantie een 
onvolledige melding indienen, die later 
wordt gevolgd door een volledige melding.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

Afstemming op de juridische formuleringen van de communautaire 
geneesmiddelenbewakingswetgeving. 

Amendement 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als een opdrachtgever door een gebrek 
aan middelen niet in staat is in de in 
artikel 36 bedoelde databank te 
rapporteren, kan hij rapporteren aan de 
lidstaat waar de vermoedelijke 

Schrappen
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onverwachte ernstige bijwerking heeft 
plaatsgevonden. Die lidstaat rapporteert 
de vermoedelijke onverwachte ernstige 
bijwerking overeenkomstig lid 1.

Or. en

Motivering

Ernstige schadelijke effecten moeten naar één punt gerapporteerd worden teneinde alle 
informatie over ernstige schadelijke effecten op dezelfde plaats te verzamelen.

Amendement 560
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als een opdrachtgever door een gebrek 
aan middelen niet in staat is in de in 
artikel 36 bedoelde databank te 
rapporteren, kan hij rapporteren aan de 
lidstaat waar de vermoedelijke 
onverwachte ernstige bijwerking heeft 
plaatsgevonden. Die lidstaat rapporteert de 
vermoedelijke onverwachte ernstige 
bijwerking overeenkomstig lid 1.

3. Als een opdrachtgever door een gebrek 
aan middelen vanwege het feit dat de proef 
zonder winstoogmerk is niet in staat is in 
de in artikel 36 bedoelde databank te 
rapporteren, kan hij rapporteren aan de 
lidstaat waar de vermoedelijke 
onverwachte ernstige bijwerking heeft 
plaatsgevonden. Die lidstaat rapporteert de 
vermoedelijke onverwachte ernstige 
bijwerking overeenkomstig lid 1.

Or. en

Motivering

De bijdrage van de lidstaten bestaat eruit zich uitsluitend tot organisaties zonder 
winstoogmerk te wenden. Commerciële opdrachtgevers moeten worden uitgesloten van dit 
voordeel.

Amendement 561
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1



AM\928647NL.doc 59/82 PE506.161v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor niet-toegelaten geneesmiddelen 
voor onderzoek, met uitzondering van 
placebo's, en voor toegelaten 
geneesmiddelen voor onderzoek die 
volgens het protocol niet overeenkomstig 
de voorwaarden van de vergunning voor 
het in de handel brengen worden 
gebruikt, dient de opdrachtgever jaarlijks 
een elektronisch verslag bij het Bureau in 
dat betrekking heeft op de veiligheid van 
elk geneesmiddel voor onderzoek dat 
wordt gebruikt in een klinische proef 
waarvan hij de opdrachtgever is.

1. De opdrachtgever dient jaarlijks een 
elektronisch verslag bij het Bureau in dat 
betrekking heeft op de veiligheid van elk 
geneesmiddel voor onderzoek of van alle 
geneesmiddelen voor onderzoek die 
worden gebruikt in een klinische proef 
waarvan hij de opdrachtgever is, ingeval 
de klinische proef betrekking heeft op 
toegelaten geneesmiddelen die worden 
getest in behandelingsschema's die niet in 
het kader van de vergunning voor het in 
de handel brengen passen en die niet door 
gegevens of aanbevelingen gestaafd 
worden en ingeval de klinische proef een 
hoog risico inhoudt.

Or. fr

Amendement 562
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor niet-toegelaten geneesmiddelen 
voor onderzoek, met uitzondering van 
placebo's, en voor toegelaten 
geneesmiddelen voor onderzoek die 
volgens het protocol niet overeenkomstig 
de voorwaarden van de vergunning voor 
het in de handel brengen worden 
gebruikt, dient de opdrachtgever jaarlijks 
een elektronisch verslag bij het Bureau in 
dat betrekking heeft op de veiligheid van 
elk geneesmiddel voor onderzoek dat 
wordt gebruikt in een klinische proef 
waarvan hij de opdrachtgever is.

1. Voor klinische proeven anders dan 
proeven met een laag en een middelmatig 
risico waarbij behandelingspakketten 
worden gebruikt die gestoeld zijn op 
gepubliceerd bewijs en/of richtsnoeren 
voor standaardbehandelingen, dient de 
opdrachtgever jaarlijks een elektronisch 
verslag bij het Bureau in dat betrekking 
heeft op de veiligheid van elk 
geneesmiddel voor onderzoek dat wordt 
gebruikt in een klinische proef waarvan hij 
de opdrachtgever is.

Or. en
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Motivering

Verduidelijking met gebruikmaking van de definitie van een proef met een laag tegenover een 
middelmatig risico.

Amendement 563
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor niet-toegelaten geneesmiddelen 
voor onderzoek, met uitzondering van 
placebo's, en voor toegelaten 
geneesmiddelen voor onderzoek die 
volgens het protocol niet overeenkomstig 
de voorwaarden van de vergunning voor 
het in de handel brengen worden gebruikt, 
dient de opdrachtgever jaarlijks een 
elektronisch verslag bij het Bureau in dat 
betrekking heeft op de veiligheid van elk 
geneesmiddel voor onderzoek dat wordt 
gebruikt in een klinische proef waarvan hij 
de opdrachtgever is.

1. Voor niet-toegelaten geneesmiddelen 
voor onderzoek, met uitzondering van 
placebo's, en voor toegelaten 
geneesmiddelen voor onderzoek die 
volgens het protocol niet overeenkomstig 
de voorwaarden van de vergunning voor 
het in de handel brengen worden gebruikt,
tenzij de proef is opgezet als proef met 
beperkte interventie, en waarvan het 
gebruik niet tot de normale klinische 
praktijk behoort, dient de opdrachtgever 
jaarlijks een elektronisch verslag bij het 
Bureau in dat betrekking heeft op de 
veiligheid van elk geneesmiddel voor 
onderzoek dat wordt gebruikt in een 
klinische proef waarvan hij de 
opdrachtgever is.

Or. fi

Amendement 564
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Ingeval de opdrachtgever geen 
toegang heeft tot bepaalde informatie en 
aldus niet in staat is een volledig verslag 
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te overleggen, dient dit in het verslag te 
worden vermeld.
Bij een klinische proef waarbij meer dan 
een geneesmiddel voor onderzoek wordt 
gebruikt, mag de opdrachtgever één enkel 
veiligheidsverslag over alle in de proef 
gebruikte geneesmiddelen voor onderzoek 
indienen. De opdrachtgever geeft de reden 
voor deze beslissing in het verslag.

Or. en

Amendement 565
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde verplichting begint 
bij de eerste toelating van een klinische 
proef overeenkomstig deze verordening. 
De termijn eindigt aan het eind van de 
laatste klinische proef die door de 
opdrachtgever met het geneesmiddel voor 
onderzoek wordt uitgevoerd.

2. De in lid 1 bedoelde verplichting voor 
een gegeven opdrachtgever begint bij de 
eerste toelating van een klinische proef 
overeenkomstig deze verordening ten 
behoeve van deze opdrachtgever. De 
termijn eindigt aan het eind van de laatste 
klinische proef die door de opdrachtgever 
met het geneesmiddel voor onderzoek 
wordt uitgevoerd. De verplichting tot de 
jaarlijkse verslaglegging geldt niet ingeval 
een opdrachtgever momenteel geen 
klinische proeven uitvoert met het 
geneesmiddel voor onderzoek.

Or. en

Amendement 566
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 bis
Rapportage over ontoereikende 
werkzaamheid van toegelaten 

geneesmiddelen
Wat betreft toegelaten geneesmiddelen die 
overeenkomstig het protocol worden 
gebruikt in overeenstemming met de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen, stelt de onderzoeker 
de opdrachtgever en het Bureau op de 
hoogte van elke waargenomen 
ontoereikende werkzaamheid in verband 
met het geneesmiddel voor onderzoek.

Or. en

Motivering

Ontoereikende werkzaamheid van een toegelaten geneesmiddel kan een ernstige bedreiging 
vormen voor de veiligheid van de patiënt en moet derhalve als een rapportageverplichting 
worden toegevoegd onder Hoofdstuk VII van deze verordening.

Amendement 567
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Bureau stuurt de overeenkomstig de 
artikelen 38 en 39 gerapporteerde 
informatie elektronisch naar de 
desbetreffende lidstaten.

1. Het Bureau stuurt de overeenkomstig de 
artikelen 38, 39 en 39 bis gerapporteerde 
informatie elektronisch naar de 
desbetreffende lidstaten.

Or. en

Amendement 568
Philippe Juvin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Bureau stuurt de overeenkomstig de 
artikelen 38 en 39 gerapporteerde 
informatie elektronisch naar de 
desbetreffende lidstaten.

1. Het Bureau stuurt de overeenkomstig de 
artikelen 38, 39 en 41 gerapporteerde 
informatie elektronisch naar de 
desbetreffende lidstaten.

Or. en

Amendement 569
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten werken samen bij de 
beoordeling van de overeenkomstig de 
artikelen 38 en 39 gerapporteerde 
informatie.

2. De lidstaten werken samen bij de 
beoordeling van de overeenkomstig de 
artikelen 38, 39 en 41 gerapporteerde 
informatie.

Or. en

Amendement 570
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De verantwoordelijke ethische 
commissie wordt betrokken bij de 
beoordeling van deze informatie.

Or. en
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Amendement 571
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jaarlijkse rapportage door de 
opdrachtgever aan de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen

Jaarlijkse rapportage door de 
opdrachtgever aan het Bureau

Or. fr

Amendement 572
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor toegelaten geneesmiddelen die 
volgens het protocol overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen worden gebruikt, stelt 
de opdrachtgever de vergunninghouder
jaarlijks in kennis van alle vermoedelijke 
ernstige bijwerkingen.

1. Voor toegelaten geneesmiddelen die 
volgens het protocol overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen worden gebruikt, stelt 
de opdrachtgever het Bureau jaarlijks in 
kennis van alle vermoedelijke ernstige 
bijwerkingen.

Or. fr

Amendement 573
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor toegelaten geneesmiddelen die 
volgens het protocol overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen worden gebruikt, stelt 
de opdrachtgever de vergunninghouder 
jaarlijks in kennis van alle vermoedelijke 
ernstige bijwerkingen.

1. Voor toegelaten geneesmiddelen die 
volgens het protocol overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen worden gebruikt, stelt 
de opdrachtgever de vergunninghouder ten 
minste jaarlijks in kennis van alle 
vermoedelijke ernstige bijwerkingen, in 
aanvulling op de verplichtingen inzake 
veiligheidsrapportage voor toegelaten 
geneesmiddelen conform Richtlijn 
2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 
726/2004.

Or. en

Motivering

De rapportage van vermoedelijke ernstige bijwerkingen moet worden afgestemd op de reeds 
geldende eisen voor producten die in de handel zijn gebracht onder de 
geneesmiddelenbewakingswetgeving.

Amendement 574
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De veiligheidsrapportage over auxiliaire 
geneesmiddelen vindt plaats
overeenkomstig hoofdstuk 3 van
Richtlijn 2001/83/EG.

De veiligheidsrapportage over auxiliaire 
geneesmiddelen wordt verricht door de 
onderzoeker overeenkomstig Richtlijn 
2001/83/EU.

Or. en

Motivering

De rapportage van vermoedelijke ernstige bijwerkingen moet worden afgestemd op de reeds 
geldende eisen voor producten die in de handel zijn gebracht onder de 
geneesmiddelenbewakingswetgeving.
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Amendement 575
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De veiligheidsrapportage over auxiliaire 
geneesmiddelen vindt plaats 
overeenkomstig hoofdstuk 3 van 
Richtlijn 2001/83/EG.

De veiligheidsrapportage over auxiliaire 
geneesmiddelen vindt plaats 
overeenkomstig hoofdstuk 3 van 
Richtlijn 2001/83/EG, zoals gewijzigd bij 
Richtlijn 2012/84/EU.

Or. fr

Motivering

De verwijzing naar de richtlijn dient te worden gewijzigd. Richtlijn 2010/84/EU, die in 
januari 2011 in werking is getreden, wijzigt Richtlijn 2001/83/EG wat betreft de 
geneesmiddelenbewaking.

Amendement 576
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de wetgeving van de Unie 
en de specifieke richtsnoeren van de 
Commissie houden de opdrachtgever en de 
onderzoeker bij de opstelling van het 
protocol en bij de toepassing van deze 
verordening en het protocol terdege 
rekening met de kwaliteitsnormen in 
uitvoerige internationale richtsnoeren 
inzake goede klinische praktijken van de 
Internationale Conferentie voor 
harmonisatie van de technische 
voorschriften voor de registratie van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
(ICH).

Onverminderd de wetgeving van de Unie 
en de specifieke richtsnoeren van de 
Commissie verwijzen de opdrachtgever en 
de onderzoeker bij de opstelling van het 
protocol en bij de uitvoering van een 
klinische proef overeenkomstig deze 
verordening en het protocol naar de
internationale richtsnoeren inzake goede 
klinische praktijken van de Internationale 
Conferentie voor harmonisatie van de 
technische voorschriften voor de registratie 
van geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik (ICH), zoals vermeld in bijlage 
[xxx].
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Or. en

Motivering

De goede klinische praktijken blijven de referentie voor het uitvoeren van een proef.

Amendement 577
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de in de tweede alinea 
bedoelde uitvoerige internationale 
richtsnoeren inzake goede klinische 
praktijken voor het publiek beschikbaar.

De Commissie stelt de in de tweede alinea 
bedoelde uitvoerige internationale 
richtsnoeren inzake goede klinische 
praktijken voor het publiek beschikbaar in 
bijlage [xxx] van deze verordening en zal 
ze regelmatig van recente informatie 
voorzien.

Or. en

Amendement 578
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toezicht Risicobeoordeling, kwaliteitsmanagement 
en toezicht

Or. en

Amendement 579
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoering van een klinische proef 
wordt door de opdrachtgever adequaat 
gemonitord. De reikwijdte en de aard van 
de monitoring worden door de 
opdrachtgever bepaald aan de hand van 
alle kenmerken van de klinische proef, 
waaronder de volgende kenmerken:

De uitvoering van een klinische proef 
wordt door de opdrachtgever adequaat 
gemonitord. De reikwijdte en de aard van 
de monitoring worden door de 
opdrachtgever bepaald aan de hand van 
een risicobeoordeling welke alle 
risicofactoren van de klinische proef dekt 
(het risico voor de rechten van de 
proefpersonen, het risico voor de 
veiligheid en integriteit van de 
proefpersonen, het risico voor de kwaliteit 
van de gegevens en de betrouwbaarheid 
van de resultaten). De risicobeoordeling is 
bepalend voor het kwaliteitsmanagement 
en de monitoring van de proef, waarbij 
rekening wordt gehouden met de volgende 
kenmerken:

Or. en

Motivering

Aan de hand van een voor de proef specifieke risicobeoordeling die het gehele spectrum van 
risicofactoren dekt (met inbegrip van het risico voor diagnostische procedures), moet het 
kwaliteitsmanagement van de proef worden bepaald, met inbegrip van de 
monitoringstrategie.

Amendement 580
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoering van een klinische proef 
wordt door de opdrachtgever adequaat 
gemonitord. De reikwijdte en de aard van 
de monitoring moeten worden door de 
opdrachtgever bepaald aan de hand van 
alle kenmerken van de klinische proef, 
waaronder de volgende kenmerken:

De uitvoering van een klinische proef 
wordt door de opdrachtgever adequaat 
gemonitord. De reikwijdte en de aard van 
de monitoring moeten worden uitgevoerd 
overeenkomstig het huidige richtsnoer 
inzake goede klinische praktijken 
rekening houdend met de volgende 
kenmerken:



AM\928647NL.doc 69/82 PE506.161v01-00

NL

Or. en

Motivering

De bepalingen inzake monitoring zijn op internationaal niveau al vastgesteld door de goede 
klinische praktijken.

Amendement 581
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de vraag of het een klinische proef met 
beperkte interventie is;

a) de vraag of het een klinische proef met 
een middelmatig risico of een laag risico 
is;

Or. en

Amendement 582
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de mate waarin de interventie verschilt
van de normale klinische praktijk.

c) de mate waarin de diagnostische 
procedures verschillen van de normale 
klinische praktijk.

Or. en

Amendement 583
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere personen die bij de uitvoering van 
een klinische proef betrokken zijn, moeten 
door hun scholing, opleiding en ervaring 
voldoende gekwalificeerd zijn om hun 
taken te verrichten.

Andere personen die bij de uitvoering van 
een klinische proef en de monitoring 
ervan betrokken zijn, moeten door hun 
scholing, opleiding en ervaring voldoende 
gekwalificeerd zijn om hun taken te 
verrichten.

Or. fr

Amendement 584
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 46 bis
Beste bestaande bewezen interventie

Alle nieuwe interventies worden getoetst 
aan de beste bestaande bewezen 
interventie, behalve in de volgende 
gevallen:
(a) het gebruik van een placebo of de 
onthouding van behandeling moet 
aanvaardbaar zijn bij studies in de 
gevallen waarin er geen beste bestaande 
bewezen interventie bestaat; of
b) ingeval het gebruik van een placebo om 
dringende en wetenschappelijk 
deugdelijke methodologische redenen 
noodzakelijk is om de doeltreffendheid of 
de veiligheid van een interventie te 
kunnen vaststellen, en de patiënten die 
een placebo of geen behandeling krijgen 
geen risico lopen op ernstige of 
onomkeerbare schade.

Or. en
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Motivering

Om de mensenrechten en de menselijke waardigheid van de proefpersonen in een klinische 
proef te beschermen wat betreft de toepassing van de geneeskunde en de biologie, dient met 
het gebruik van een placebo of geen behandeling altijd zeer zorgvuldig te worden omgegaan 
zoals vermeld in artikel 32 van de Verklaring van Helsinki van 2008.

Amendement 585
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tracering, bewaring, vernietiging en 
teruggave van geneesmiddelen

Ontvangst, tracering, bewaring, verdeling,
vernietiging en teruggave van 
geneesmiddelen

Or. fr

Amendement 586
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geneesmiddelen voor onderzoek moeten 
traceerbaar zijn en moeten worden 
bewaard, vernietigd en teruggegeven op 
een wijze die passend en evenredig is om 
de veiligheid van de proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de in 
de klinische proef gegenereerde gegevens 
te waarborgen, rekening houdend met de 
vraag of het geneesmiddel voor onderzoek 
is toegelaten en of het een klinische proef 
met beperkte interventie is.

Geneesmiddelen voor onderzoek moeten 
traceerbaar zijn en moeten worden 
bewaard, vernietigd en teruggegeven op 
een wijze die passend en evenredig is om 
de veiligheid van de proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de in 
de klinische proef gegenereerde gegevens 
te waarborgen, rekening houdend met de 
vraag of het een klinische proef met een 
middelmatig of een laag risico is.

Or. en
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Motivering

Verduidelijking met gebruikmaking van de definitie van een proef met een laag en een 
middelmatig risico.

Amendement 587
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geneesmiddelen voor onderzoek moeten 
traceerbaar zijn en moeten worden 
bewaard, vernietigd en teruggegeven op 
een wijze die passend en evenredig is om 
de veiligheid van de proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de in 
de klinische proef gegenereerde gegevens 
te waarborgen, rekening houdend met de 
vraag of het geneesmiddel voor onderzoek 
is toegelaten en of het een klinische proef 
met beperkte interventie is.

Geneesmiddelen voor onderzoek moeten 
worden ontvangen, moeten traceerbaar 
zijn en moeten worden bewaard, verdeeld, 
vernietigd en teruggegeven op een wijze 
die passend en evenredig is om de 
veiligheid van de proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de in 
de klinische proef gegenereerde gegevens 
te waarborgen, rekening houdend met de 
vraag of het geneesmiddel voor onderzoek 
is toegelaten en of het een klinische proef 
met beperkte interventie is.

Or. fr

Amendement 588
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit moet gebeuren door personen die in 
de betrokken lidstaat daartoe wettelijk 
bevoegd zijn en met name wanneer dit 
gebeurt in ziekenhuizen, 
gezondheidscentra of klinieken door 
apothekers of andere personen die in de 
betrokken lidstaat daartoe wettelijk 
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bevoegd zijn.

Or. fr

Amendement 589
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het aanvraagdossier wordt de 
relevante informatie over de in lid 1 
bedoelde traceerbaarheid, bewaring, 
vernietiging en teruggave van 
geneesmiddelen opgenomen.

2. In het aanvraagdossier wordt de 
relevante informatie over de in lid 1 
bedoelde traceerbaarheid, bewaring, 
verdeling, vernietiging en teruggave van 
geneesmiddelen opgenomen.

Or. fr

Amendement 590
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "ernstige inbreuk" verstaan een 
inbreuk die aanzienlijke invloed kan 
hebben op de veiligheid en de rechten van 
de proefpersonen of op de betrouwbaarheid 
en de robuustheid van de in de klinische 
proef gegenereerde gegevens.

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "ernstige inbreuk" verstaan een 
inbreuk die aanzienlijke invloed kan 
hebben op de veiligheid, de rechten en het 
welzijn van de proefpersonen of op de 
betrouwbaarheid en de robuustheid van de 
in de klinische proef gegenereerde 
gegevens.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 3 van de voorgestelde verordening en artikel 6 van de Verklaring van 
Helsinki van de World Medical Association betreffende de ethische beginselen voor medisch 
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onderzoek met mensen (Seoul 2008), moet prioriteit worden gegeven aan de veiligheid, de 
rechten en het welzijn van individuen.

Amendement 591
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle onverwachte voorvallen die van 
invloed zijn op de verhouding tussen de 
voordelen en de risico's van de klinische 
proef, maar die geen vermoedelijke 
onverwachte ernstige bijwerkingen als 
bedoeld in artikel 38 zijn, worden door de 
opdrachtgever zonder onnodig uitstel via 
het EU-portaal aan de betrokken lidstaten 
gemeld.

1. Alle onverwachte voorvallen die van 
invloed zijn op de verhouding tussen de 
voordelen en de risico's van de klinische 
proef worden door de opdrachtgever 
zonder onnodig uitstel via het EU-portaal 
aan de betrokken lidstaten gemeld.

Or. en

Motivering

Alle onverwachte ongewenste voorvallen, dat wil zeggen vermoedelijke onverwachte ernstige 
bijwerkingen (SUSAR's), moeten worden gemeld.

Amendement 592
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het onderzoekersdossier wordt 
bijgewerkt als nieuwe 
veiligheidsinformatie beschikbaar komt, en 
ten minste een keer per jaar.

3. Het onderzoekersdossier wordt 
bijgewerkt telkens er nieuwe 
veiligheidsinformatie beschikbaar komt, en 
ten minste een keer per jaar.

Or. sl
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Amendement 593
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het onderzoekersdossier wordt 
bijgewerkt als nieuwe 
veiligheidsinformatie beschikbaar komt, en 
ten minste een keer per jaar.

3. Het onderzoekersdossier wordt 
bijgewerkt telkens wanneer nieuwe 
veiligheidsinformatie beschikbaar komt.

Or. en

Motivering

De verordening mag geen onnodige administratieve rompslomp opleggen. Het 
onderzoekersdossier moet worden bijgewerkt telkens wanneer nieuwe veiligheidsinformatie 
beschikbaar komt. Dat kan ook langer dan een jaar duren.

Amendement 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het onderzoekersdossier wordt 
bijgewerkt als nieuwe 
veiligheidsinformatie beschikbaar komt, en 
ten minste een keer per jaar.

3. Het onderzoekersdossier wordt 
bijgewerkt als nieuwe, relevante
veiligheidsinformatie beschikbaar komt.

Or. fi

Amendement 595
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De inhoud van het 
onderzoekersdossier wordt aangepast aan 
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proeven met een laag en met een 
middelmatig risico (zie bijlage I, deel 5, 
punt 20).

Or. en

Motivering

Zoals vermeld in deel 5, punt 20 van bijlage I kan het onderzoekersdossier worden vervangen 
door de samenvatting van de productkenmerken voor proeven met een laag risico, en door de 
samenvatting van de productkenmerken met aanvullende documenten voor proeven met een 
middelmatig risico.

Amendement 596
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. voor toegelaten geneesmiddelen die 
overeenkomstig het protocol worden 
gebruikt in overeenstemming met de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen, mag de 
goedgekeurde samenvatting van de 
productkenmerken het 
referentiedocument zijn.

Or. en

Motivering

Met het oog op transparantie met betrekking tot de lichtere reglementering die van toepassing 
is op proeven die geen bijkomend risico voor de deelnemers vormen vergeleken met gewone 
klinische praktijken, is het nuttig om in de inhoudelijke wetstekst de vereisten te vermelden 
voor het onderzoekersdossier voor proeven met goedgekeurde GVO's, naast het vermelden 
van deze informatie in bijlage I (punt 5.20).

Amendement 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle informatie over de klinische proef 
wordt op zodanige wijze vastgelegd, 
verwerkt, behandeld en opgeslagen dat 
nauwkeurige rapportage, interpretatie en 
verificatie mogelijk zijn en tegelijkertijd de 
vertrouwelijkheid van de dossiers en de 
persoonsgegevens van de proefpersonen 
beschermd blijft overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving inzake de 
bescherming van persoonsgegevens.

1. Alle informatie over de klinische proef 
wordt op zodanige wijze vastgelegd, 
verwerkt, behandeld en opgeslagen dat 
nauwkeurige rapportage, interpretatie en 
verificatie mogelijk zijn en tegelijkertijd de 
vertrouwelijkheid van de dossiers en de 
persoonsgegevens van de proefpersonen 
beschermd blijft overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving inzake de 
bescherming van persoonsgegevens in 
gemakkelijk te doorzoeken verslagen van 
klinische studies die openbaar online 
staan.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van meer transparantie moeten alle gegevens van de klinische proef, met 
inbegrip van alle resultaten en alle ondersteunende gegevens, in de vorm van een verslag van 
klinische studies staan. Vanwege de soms zeer grote bestanden moet het verslag in een 
gemakkelijk te doorzoeken vorm zijn.

Amendement 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het gehele proces van klinische 
proeven wordt een controlesysteem 
ingevoerd waarin de 
verantwoordelijkheden van instanties, 
bureaus en deelnemerscentra worden 
vastgelegd voor het geval er informatie 
uitlekt met betrekking tot genoemde 
proeven of persoonlijke gegevens van 
patiënten.
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Or. es

Motivering

Het is noodzakelijk helder vast te leggen dat de overheid (instanties, bureaus, organisaties) en 
de deelnemerscentra verantwoordelijk zijn voor het juiste beheer van informatie over proeven 
en de behandeling van patiëntgegevens met betrekking tot de klinische proeven, zodat ze bij 
een fout beheer op deze verantwoordelijkheid kunnen worden aangesproken.

Amendement 599
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever en de onderzoeker 
houden een basisdossier van de klinische 
proef bij.

De opdrachtgever of de onderzoeker 
houden een basisdossier van de klinische 
proef bij.

Or. fr

Amendement 600
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de hand van de inhoud van het 
basisdossier van de klinische proef moet de 
uitvoering van de proef geverifieerd 
kunnen worden, rekening houdend met alle 
kenmerken van de proef, waaronder de 
vraag of het een klinische proef met 
beperkte interventie is.

Aan de hand van de inhoud van het 
basisdossier van de klinische proef moet de 
uitvoering van de proef geverifieerd 
kunnen worden, rekening houdend met alle 
kenmerken van de proef, waaronder de 
vraag of het een klinische proef met een 
middelmatig of met een laag risico is.

Or. en

Motivering

De gelaagdheid in risico's moet van invloed zijn op de inhoud van het basisdossier van de 
proef.
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Amendement 601
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij andere wetgeving van de Unie 
langere archivering voorschrijft, wordt de 
inhoud van het basisdossier van de 
klinische proef na het eind van de klinische 
proef ten minste vijf jaar door de 
opdrachtgever en de onderzoeker bewaard. 
De medische dossiers van de 
proefpersonen worden echter 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
gearchiveerd.

De inhoud van het basisdossier van de 
klinische proef wordt na het eind van de 
klinische proef door de opdrachtgever en 
de onderzoeker bewaard in elektronisch 
formaat. Het elektronische basisdossier 
wordt gearchiveerd in een snel en 
eenvoudig toegankelijke vorm. De 
medische dossiers van de proefpersonen 
worden echter overeenkomstig de nationale 
wetgeving gearchiveerd.

Or. en

Amendement 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij andere wetgeving van de Unie 
langere archivering voorschrijft, wordt de 
inhoud van het basisdossier van de 
klinische proef na het eind van de klinische 
proef ten minste vijf jaar door de 
opdrachtgever en de onderzoeker bewaard. 
De medische dossiers van de 
proefpersonen worden echter 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
gearchiveerd.

Tenzij andere wetgeving van de Unie 
langere archivering voorschrijft, wordt de 
inhoud van het basisdossier van de 
klinische proef na het eind van de klinische 
proef ten minste twintig jaar door de 
opdrachtgever en de onderzoeker bewaard. 
De medische dossiers van de 
proefpersonen worden echter 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
gearchiveerd.

Or. en

Motivering

Bepaalde ernstige langetermijnbijwerkingen van geneesmiddelen zoals kanker of 
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teratogeniteit doen zich pas na vele jaren van gebruik voor, en zelfs bij meer dan één 
generatie patiënten.

Amendement 603
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij andere wetgeving van de Unie 
langere archivering voorschrijft, wordt de 
inhoud van het basisdossier van de 
klinische proef na het eind van de 
klinische proef ten minste vijf jaar door de 
opdrachtgever en de onderzoeker bewaard. 
De medische dossiers van de 
proefpersonen worden echter 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
gearchiveerd.

Tenzij andere wetgeving van de Unie 
langere archivering voorschrijft, wordt de 
inhoud van het basisdossier van de 
klinische proef na de beëindiging van de 
klinische proef ten minste twintig jaar door 
de opdrachtgever en de onderzoeker 
bewaard. De medische dossiers van de 
proefpersonen worden echter 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
gearchiveerd. Als de opdrachtgever niet in 
staat is het basisdossier te bewaren, kan 
het bij het Europees 
Geneesmiddelenbureau worden 
gearchiveerd.

Or. en

Motivering

De archivering van het basisdossier kan cruciaal zijn als er behoefte is om beëindigde 
proeven nauwkeurig te bekijken om de veiligheid van patiënten te onderzoeken. Archivering 
voor een periode van twintig jaar met de mogelijkheid van archivering bij het Europees 
Geneesmiddelenbureau moet voldoende zijn om in de veiligheid van patiënten te voorzien, 
zonder dat dit te bezwarend wordt voor kleinere academische proeven.

Amendement 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij andere wetgeving van de Unie 
langere archivering voorschrijft, wordt de 
inhoud van het basisdossier van de 
klinische proef na het eind van de klinische 
proef ten minste vijf jaar door de 
opdrachtgever en de onderzoeker bewaard. 
De medische dossiers van de 
proefpersonen worden echter 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
gearchiveerd.

Tenzij andere wetgeving van de Unie 
langere archivering voorschrijft, wordt de 
inhoud van het basisdossier van de 
klinische proef na het eind van de klinische 
proef ten minste vijfentwintig jaar door de 
opdrachtgever en de onderzoeker bewaard 
en, ingeval een vergunning voor het in de 
handel brengen van het geteste 
geneesmiddel voor onderzoek is verleend 
op basis van de resultaten van de 
klinische proef, gedurende de 
geldigheidsduur van de vergunning voor 
het in de handel brengen van elk van de 
werkzame bestanddelen die zijn 
onderzocht. De medische dossiers van de 
proefpersonen worden echter 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
gearchiveerd.

Or. en

Motivering

Aangezien sommige langetermijnbijwerkingen van geneesmiddelen zich pas na decennia van 
gebruik voordoen, is het cruciaal om een aanzienlijke periode van archivering te waarborgen, 
in het bijzonder zo lang als een geneesmiddel of de werkzame bestanddelen ervan nog worden 
gebruikt

Amendement 605
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) heretikettering, herverpakking of 
oplossing voorafgaand aan het gebruik of 
het verpakken, indien dit in ziekenhuizen, 
gezondheidscentra of klinieken gebeurt 
door apothekers of andere personen die in 
die lidstaat daartoe wettelijk bevoegd zijn 
en de geneesmiddelen voor onderzoek 

a) etikettering, heretikettering, verpakking, 
herverpakking of oplossing voorafgaand 
aan het gebruik of het verpakken, indien dit 
in ziekenhuizen, gezondheidscentra of 
klinieken gebeurt door apothekers of 
andere personen die in die lidstaat daartoe 
wettelijk bevoegd zijn en de 
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uitsluitend voor gebruik door die 
instellingen zijn bestemd;

geneesmiddelen voor onderzoek uitsluitend 
voor gebruik door die instellingen zijn 
bestemd;

Or. en

Motivering

Dit amendement is een verduidelijking en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld apotheken in 
ziekenhuizen, die bepaalde mengsels van medicijnen voor gebruik in een klinische proef 
moeten bereiden in overeenstemming met het goedgekeurde onderzoeksplan van de 
opdrachtgever en die het mengsel moeten verpakken en etiketteren, dit kunnen blijven doen 
zonder daarvoor een vergunning voor de vervaardiging nodig te hebben.

Amendement 606
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de bereiding van de in artikel 3, punten 1 
en 2, van Richtlijn 2001/83/EG bedoelde 
geneesmiddelen.

c) de bereiding van de in artikel 3, de leden 
1 en 2 van Richtlijn 2001/83/EG bedoelde 
geneesmiddelen of overeenkomstig het 
door de opdrachtgever overlegde 
onderzoeksplan.

Or. en


