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Amendement 181
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op 
klinische proeven die in de Unie worden 
uitgevoerd.

Deze verordening is van toepassing op alle 
klinische proeven die in de Unie worden 
uitgevoerd.

Or. fr

Amendement 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "klinische studie": onderzoek bij de 
mens dat bedoeld is om:

(1) "klinische proef": onderzoek bij de 
mens dat bedoeld is om:

(Horizontaal amendement dat van 
toepassing is op de gehele tekst. Bij 
aanneming van dit amendement moet deze 
wijziging in de gehele tekst worden 
doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

De nieuwe definities zijn te ingewikkeld en moeilijk uitvoerbaar in de praktijk, omdat artsen 
de termen door elkaar gebruiken met dezelfde betekenis. Het helderste beginsel om te 
hanteren is dat een "studie" een "observationeel" karakter kent, terwijl een "interventie"
onder de "proeven" valt.

Amendement 183
Philippe Juvin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de klinische, farmacologische of andere 
farmacodynamische effecten van een of 
meer geneesmiddelen vast te stellen of te 
bevestigen;

a) de klinische, farmacokinetische of 
andere farmacodynamische effecten van 
een of meer geneesmiddelen vast te stellen 
of te bevestigen;

Or. fr

Amendement 184
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de resorptie, de distributie, het 
metabolisme en de uitscheiding van een of 
meer geneesmiddelen te bestuderen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) om onderzoek te verrichten naar de 
veiligheid of de werkzaamheid na het in 
de handel brengen van een geneesmiddel 
dat in de afgelopen tien jaar is toegelaten;

Or. en
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Motivering

In bepaalde gevallen (zeldzame ziekten en kankerbehandelingen) worden vergunningen voor 
het in de handel brengen verleend bij gebrek aan gegevens over de werkzaamheid en de 
veiligheid, waardoor deze aspecten naderhand onderzocht moeten worden in proeven om de 
evaluatie te voltooien. Deze proeven moeten vallen onder de definitie van "klinische proef" en 
onder de verordening. De overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 2001/83/EG verleende 
vergunning voor het in de handel brengen wordt na vijf jaar geëvalueerd en wordt pas na 
minstens tien jaar omgezet in een vergunning voor onbepaalde duur.

Amendement 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "klinische proef": een klinische studie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet:

Schrappen

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
niet toegelaten;
b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol van de 
klinische studie niet overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen van de betrokken 
lidstaat gebruikt;
c) de indeling van de proefpersoon bij een 
bepaalde therapeutische strategie wordt 
van tevoren bepaald en behoort niet tot de 
normale klinische praktijk van de 
betrokken lidstaat;
d) de besluiten om de geneesmiddelen 
voor onderzoek voor te schrijven en om de 
proefpersoon in de klinische studie op te 
nemen worden samen genomen;
e) naast de normale klinische praktijk 
worden aanvullende diagnostische of 
monitoringprocedures op de 
proefpersonen toegepast;
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Or. en

Motivering

De nieuwe definities zijn te ingewikkeld en moeilijk uitvoerbaar in de praktijk, omdat artsen 
de termen door elkaar gebruiken met dezelfde betekenis. Het helderste beginsel om te 
hanteren is dat een "studie" een "observationeel" karakter kent, terwijl een "interventie"
onder de "proeven" valt.

Amendement 187
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
niet toegelaten;

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
in geen enkele lidstaat toegelaten;

Or. en

Amendement 188
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
niet toegelaten;

a) voor de geneesmiddelen voor onderzoek 
is geen vergunning voor het in de handel 
brengen verleend;

Or. fr

Motivering

Voor meer consistentie is het noodzakelijk de vertaling te wijzigen, aangezien deze niet de 
juiste termen op het gebied van de vergunning voor het in handel brengen bevat.

Amendement 189
Erik Bánki
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
niet toegelaten;

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
niet toegelaten voor het in de handel 
brengen;

Or. en

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat de geneesmiddelen voor onderzoek niet zijn toegelaten 
voor het in de handel brengen.

Amendement 190
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol van de 
klinische studie niet overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen van de betrokken 
lidstaat gebruikt;

b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol van de 
klinische proef niet overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen van de betrokken 
lidstaat of van de door de Commissie 
afgegeven vergunning voor het in de 
handel brengen gebruikt;

Or. en

Motivering

"Klinische studie" is de overkoepelende term voor "klinische proef" en "klinische proef 
zonder interventie". Onder b) is de juiste term "klinische proef", aangezien de 
geneesmiddelen voor onderzoek niet overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning voor 
het in de handel brengen worden gebruikt. De Commissie moet worden toegevoegd wat 
betreft geneesmiddelen die binnen het kader van de gecentraliseerde procedure vallen, 
aangezien de Commissie bevoegd is op basis van de evaluatie van het EMA.
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Amendement 191
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de indeling van de proefpersoon bij een 
bepaalde therapeutische strategie wordt 
van tevoren bepaald en behoort niet tot de 
normale klinische praktijk van de 
betrokken lidstaat;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het doel van het voorstel is om de regelgeving voor klinische proeven te harmoniseren. Een 
verwijzing naar de normale klinische praktijk van lidstaten draagt hier niet aan bij. 
Daarnaast is het erg moeilijk om vast te stellen wat bedoeld wordt met "normale praktijk".

Amendement 192
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de indeling van de proefpersoon bij een 
bepaalde therapeutische strategie wordt 
van tevoren bepaald en behoort niet tot de 
normale klinische praktijk van de 
betrokken lidstaat;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 193
Philippe Juvin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de besluiten om de geneesmiddelen 
voor onderzoek voor te schrijven en om de 
proefpersoon in de klinische studie op te 
nemen worden samen genomen;

d) het besluit om het geneesmiddel voor 
onderzoek voor te schrijven is vastgesteld 
door het onderzoeksprotocol;

Or. fr

Motivering

Het voorstel van de Commissie is hier niet erg duidelijk geformuleerd. In de klinische proeven 
wordt het besluit om het geneesmiddel voor te schrijven vastgesteld door het protocol, in 
tegenstelling tot studies zonder interventie waar het besluit om het geneesmiddel voor te 
schrijven niet van het onderzoek maar van de zorg afhangt.

Amendement 194
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de besluiten om de geneesmiddelen voor 
onderzoek voor te schrijven en om de 
proefpersoon in de klinische studie op te 
nemen worden samen genomen;

d) de besluiten om de geneesmiddelen voor 
onderzoek te gebruiken en om de 
proefpersoon in de klinische proef op te 
nemen worden samen genomen;

Or. en

Motivering

De kosten van de geneesmiddelen voor onderzoek zijn bij klinische proeven niet voor rekening 
van de proefpersonen, waardoor "voorschrijven" geen juiste term is.

Amendement 195
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) naast de normale klinische praktijk 
worden aanvullende diagnostische of 
monitoringprocedures op de 
proefpersonen toegepast;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het doel van het voorstel is om de regelgeving voor klinische proeven te harmoniseren. Een 
verwijzing naar de normale klinische praktijk van lidstaten draagt hier niet aan bij. 
Daarnaast lijkt de term "monitoring" in dit kader niet geschikt te zijn, aangezien het doel van 
klinische proeven niet is om proefpersonen te observeren, maar om te interveniëren.

Amendement 196
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) naast de normale klinische praktijk 
worden aanvullende diagnostische of 
monitoringprocedures op de proefpersonen 
toegepast;

e) naast de normale klinische praktijk 
worden aanvullende diagnostische of 
monitoringprocedures op de proefpersonen 
toegepast, tenzij de aanvullende 
diagnostische of monitoringprocedures, 
ten opzichte van de normale klinische 
praktijk in een betrokken lidstaat, niet 
meer dan een minimaal hoger risico of 
een minimale hogere belasting voor de 
veiligheid van de proefpersonen oplevert;

Or. en

Motivering

Voor de daadwerkelijke toepassing van gepersonaliseerde geneeskunde is translationeel 
onderzoek van groot belang. Hierbij wordt de noodzaak benadrukt van het verzamelen van 
menselijke biologische monsters en bepaalde medische gegevens van een patiëntpopulatie die 
een bepaalde behandeling ondergaat. De patiënten krijgen in dit kader het geneesmiddel 
toegediend overeenkomstig de vergunning voor het in de handel brengen of de 
standaardpraktijken, maar moeten daarbij mogelijk een of meerdere aanvullende 
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bloedmonsters afstaan die buiten de standaardpraktijken vallen. Dergelijk onderzoek kan niet 
een "klinische proef" worden genoemd.

Amendement 197
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) "proef met een gemiddeld risico": 
een klinische proef met betrekking tot 
toegelaten geneesmiddelen voor 
onderzoek die volgens het protocol niet 
vallen onder de voorwaarden van de 
vergunning voor het in de handel 
brengen. Het gebruik ervan wordt:
a) ondersteund door voldoende 
gepubliceerde feiten en/of richtsnoeren 
voor standaardbehandeling; of
b) niet ondersteund door voldoende 
gepubliceerde feiten en/of richtsnoeren 
voor standaardbehandeling; 
De aanvullende diagnostische of 
monitoringprocedures leveren, ten 
opzichte van de normale klinische praktijk 
in een betrokken lidstaat, niet meer dan 
een minimaal hoger risico of een 
minimale hogere belasting voor de 
veiligheid van de proefpersonen op.

Or. en

Motivering

Deze stratificatie is alleen gebaseerd op de status van de vergunning voor het in de handel 
brengen van het geneesmiddel voor onderzoek en het risico van de diagnostische procedures. 
Hiermee wordt het onderscheid tussen twee verschillende situaties benadrukt: een beperkt 
risico indien het geneesmiddel voor onderzoek voor een toegelaten indicatie wordt gebruikt, 
en een gemiddeld risico indien het geneesmiddel voor onderzoek voor een niet-toegelaten 
indicatie wordt gebruikt.
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Amendement 198
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "klinische proef met beperkte 
interventie": een klinische proef die aan
alle volgende voorwaarden voldoet:

3) "klinische proef met een beperkt risico":
een klinische proef brengt een beperkt 
risico met zich mee wanneer met het oog 
op de aard en draagwijdte van de 
interventie kan worden verwacht dat deze 
hooguit zeer beperkte en tijdelijke 
gevolgen zal hebben voor de gezondheid 
van de proefpersoon.
Een klinische proef met een beperkt risico 
voldoet aan alle volgende voorwaarden:
(De wijziging van de uitdrukking "klinische 
proef met beperkte interventie" in 
"klinische proef met een beperkt risico" is 
van toepassing op de gehele tekst. Als dit 
amendement wordt aangenomen, dient de 
gehele tekst in die zin te worden 
gewijzigd.)

Or. fr

Motivering

Het verdient de voorkeur om de tweede onderzoekscategorie vast te stellen volgens de mate 
van het risico voor de proefpersoon en niet volgens het soort interventie. Dit beantwoordt aan 
de hoofddoelstelling van het voorstel voor een verordening, namelijk een risicogebaseerde 
aanpak ontwikkelen. Bovendien dient de verordening te worden afgestemd op de bepalingen 
van het Verdrag van Oviedo inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde. Dit 
verdrag is geratificeerd door tal van lidstaten en definieert in artikel 17 het begrip "minimaal 
risico".

Amendement 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "klinische proef met beperkte 
interventie": een klinische proef die aan 
alle volgende voorwaarden voldoet:

3) "klinische studie met beperkte 
interventie": een klinische proef die aan 
alle volgende voorwaarden voldoet:
(Horizontaal amendement dat van 
toepassing is op de gehele tekst. Bij 
aanneming van dit amendement moet deze 
wijziging in de gehele tekst worden 
doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

De voorgestelde definities van "klinische proef" en "klinische proef met beperkte interventie"
zijn tegengesteld aan elkaar (zie lid 2, punt 2 en punt 3 en lid 3, punt 2 en punt 3). Derhalve 
kan een "klinische proef met beperkte interventie" niet worden beschouwd als subcategorie 
van een "klinische proef", zoals de tekst suggereert. In plaats daarvan gaat het om 
aanvullende definities. Dit onderscheid moet expliciet worden vermeld omwille van de 
juridische duidelijkheid.

Amendement 200
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "klinische proef met beperkte 
interventie": een klinische proef die aan 
alle volgende voorwaarden voldoet:

3) "klinische proef met een beperkt risico": 
een klinische proef die aan alle volgende 
voorwaarden voldoet:
(Horizontaal amendement dat van 
toepassing is op de gehele tekst. Bij 
aanneming van dit amendement moet deze 
wijziging in de gehele tekst worden 
doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Deze stratificatie is alleen gebaseerd op de status van de vergunning voor het in de handel 
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brengen van het geneesmiddel voor onderzoek en het risico van de diagnostische procedures. 
Hiermee wordt het onderscheid tussen twee verschillende situaties benadrukt: een beperkt 
risico indien het geneesmiddel voor onderzoek voor een toegelaten indicatie wordt gebruikt, 
en een gemiddeld risico indien het geneesmiddel voor onderzoek voor een niet-toegelaten 
indicatie wordt gebruikt.

Amendement 201
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
toegelaten;

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
toegelaten en getest overeenkomstig de 
vergunning voor het in de handel 
brengen;

Or. en

Motivering

Deze stratificatie is alleen gebaseerd op de status van de vergunning voor het in de handel 
brengen van het geneesmiddel voor onderzoek en het risico van de diagnostische procedures. 
Hiermee wordt het onderscheid tussen twee verschillende situaties benadrukt: een beperkt 
risico indien het geneesmiddel voor onderzoek voor een toegelaten indicatie wordt gebruikt, 
en een gemiddeld risico indien het geneesmiddel voor onderzoek voor een niet-toegelaten 
indicatie wordt gebruikt.

Amendement 202
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
niet toegelaten;

a) voor de geneesmiddelen voor onderzoek 
is een vergunning voor het in de handel 
brengen verleend;

Or. fr
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Motivering

Voor meer consistentie is het noodzakelijk de vertaling te wijzigen, aangezien deze niet de 
juiste termen op het gebied van de vergunning voor het in handel brengen bevat.

Amendement 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
toegelaten;

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
langer dan tien jaar toegelaten;

Or. en

Motivering

Deze wijziging zorgt er samen met de aanvulling op artikel 2 (lid 2, alinea 1, letter c) voor dat 
de proeven naar de werkzaamheid en veiligheid na de toelating niet binnen de categorie van 
proeven met beperkte interventie vallen, aangezien deze proeven geen betrekking hebben op 
geneesmiddelen met een vergunning voor onbepaalde duur voor het in de handel brengen. De 
overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 2001/83/EG verleende vergunning voor het in de 
handel brengen wordt na vijf jaar geëvalueerd en wordt pas na minstens tien jaar omgezet in 
een vergunning voor onbepaalde duur.

Amendement 204
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
toegelaten;

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
toegelaten voor het in de handel brengen;

Or. en



PE506.159v01-00 16/86 AM\929471NL.doc

NL

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat de geneesmiddelen voor onderzoek zijn toegelaten voor 
het in de handel brengen.

Amendement 205
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
toegelaten;

a) de geneesmiddelen voor onderzoek, of 
de placebo's, zijn toegelaten;

Or. en

Motivering

Zonder deze wijzigingen is het niet mogelijk om placebo's te gebruiken in proeven met 
beperkte interventie.

Amendement 206
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol van de 
klinische proef overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen gebruikt of het 
gebruik ervan is een 
standaardbehandeling in een of meer van 
de betrokken lidstaten;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze stratificatie is alleen gebaseerd op de status van de vergunning voor het in de handel 
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brengen van het geneesmiddel voor onderzoek en het risico van de diagnostische procedures. 
Hiermee wordt het onderscheid tussen twee verschillende situaties benadrukt: een beperkt 
risico indien het geneesmiddel voor onderzoek voor een toegelaten indicatie wordt gebruikt, 
en een gemiddeld risico indien het geneesmiddel voor onderzoek voor een niet-toegelaten 
indicatie wordt gebruikt.

Amendement 207
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol van de 
klinische proef overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het
in de handel brengen gebruikt of het 
gebruik ervan is een standaardbehandeling 
in een of meer van de betrokken lidstaten;

b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol van de 
klinische proef overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen gebruikt of het 
gebruik ervan is een standaardbehandeling 
in een of meer van de betrokken lidstaten 
of in lidstaten die een centrale rol spelen 
in de samenwerking op het gebied van 
onderzoek en behandeling;

Or. fi

Amendement 208
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol van de 
klinische proef overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen gebruikt of het 
gebruik ervan is een 
standaardbehandeling in een of meer van 
de betrokken lidstaten;

b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol van de 
klinische proef overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen gebruikt of het 
gebruik ervan staat gelijk met de gangbare 
klinische praktijk in een of meer van de 
betrokken lidstaten;
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Or. fr

Motivering

Het begrip "standaardbehandeling" is onnauwkeurig en kan aanleiding geven tot 
uiteenlopende interpretaties. Het geniet de voorkeur dit te vervangen door "gangbare 
klinische praktijk" ("usual practice" in het Engels), de definitie die Philippe Juvin voorstelt in 
artikel 2, punt 6.

Amendement 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol van de 
klinische proef overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen gebruikt of het 
gebruik ervan is een 
standaardbehandeling in een of meer van
de betrokken lidstaten;

b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol van de 
klinische proef overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen gebruikt in de 
betrokken lidstaten;

Or. en

Motivering

Geneesmiddelen moeten in het kader van klinische proeven met beperkte interventie worden 
gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning voor het in de handel brengen. 
De formulering "of het gebruik ervan is een standaardbehandeling in een of meer van de 
betrokken lidstaten" maakt het mogelijk om klinische proeven met beperkte interventie uit te 
voeren om niet-geregistreerd gebruik van geneesmiddelen te onderzoeken in lidstaten waar 
een dergelijk gebruik niet is toegelaten. Dit gaat ten koste van de bepalingen betreffende de 
verplichte schadevergoeding die de opdrachtgever moet betalen.

Amendement 210
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol van de 
klinische proef overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen gebruikt of het 
gebruik ervan is een standaardbehandeling 
in een of meer van de betrokken lidstaten;

b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol van de 
klinische proef overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen gebruikt of het 
gebruik ervan is een standaardbehandeling 
in alle betrokken lidstaten;

Or. en

Motivering

Het gebruik van het geneesmiddel moet niet in één, maar in alle betrokken lidstaten als 
standaardbehandeling beschouwd worden, om ervoor te zorgen dat proeven met beperkte 
interventie met geneesmiddelen voor onderzoek niet kunnen plaatsvinden in lidstaten waar het 
gebruik geen standaardbehandeling is, om verdere versoepeling van de veiligheidseisen voor 
proeven met beperkte interventie te voorkomen.

Amendement 211
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol van de 
klinische proef overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen gebruikt of het 
gebruik ervan is een 
standaardbehandeling in een of meer van 
de betrokken lidstaten;

b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol van de 
klinische proef overeenkomstig de
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen gebruikt;

Or. en

Motivering

Het doel van het voorstel is om de regelgeving voor klinische proeven te harmoniseren. Een 
verwijzing naar de normale klinische praktijk van lidstaten draagt hier niet aan bij.
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Amendement 212
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de aanvullende diagnostische of 
monitoringprocedures leveren, ten 
opzichte van de normale klinische praktijk 
in een betrokken lidstaat, niet meer dan 
een minimaal hoger risico of een 
minimale hogere belasting voor de 
veiligheid van de proefpersonen op;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het doel van het voorstel is om de regelgeving voor klinische proeven te harmoniseren. Een 
verwijzing naar de normale klinische praktijk van lidstaten draagt hier niet aan bij. 
Daarnaast is de term "minimaal" niet duidelijk genoeg in het kader van een definitie.

Amendement 213
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) "studie zonder interventie": een 
klinische studie die geen klinische proef is;

4) "studie zonder interventie": een 
klinische studie die geen klinische proef is, 
in het kader waarvan het geneesmiddel of 
de geneesmiddelen op de gebruikelijke 
manier worden voorgeschreven volgens 
de voorwaarden die zijn vastgesteld in de 
vergunning voor het in de markt brengen. 
De indeling van de patiënt bij een 
bepaalde therapeutische strategie wordt 
niet van tevoren door een 
onderzoeksprotocol bepaald, maar maakt 
deel uit van de gangbare medische 
praktijk en het besluit om het 
geneesmiddel voor te schrijven staat 
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geheel los van het besluit om een patiënt 
te laten deelnemen aan het onderzoek. De 
patiënt in kwestie hoeft geen extra 
diagnostische of controleprocedure te 
doorlopen en voor de analyse van de 
verkregen resultaten worden 
epidemiologische methoden gebruikt;

Or. fr

Amendement 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) "studie zonder interventie": een 
klinische studie die geen klinische proef 
is;

4) "studie zonder interventie": een studie 
waarbij de geneesmiddelen op de 
gebruikelijke manier worden 
voorgeschreven overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen en waarbij de 
indeling van de patiënt bij een bepaalde 
therapeutische strategie deel uitmaakt van 
de gangbare praktijken en niet van 
tevoren door een onderzoeksprotocol 
wordt besloten; de voorschrijving van het 
geneesmiddel wordt duidelijk gescheiden 
van het besluit om de patiënt op te nemen 
in de studie.

Or. en

Motivering

Proeven zonder interventie moeten veel duidelijker worden gedefinieerd. In artikel 2, onder c) 
van Richtlijn 2001/20/EG betreffende klinische proeven is een betere definitie opgenomen, die 
deels moet worden overgenomen. Deze studies omvatten in veel gevallen de proeven die de 
Commissie wil kenmerken als proeven met beperkte interventie. Soms worden deze studies 
echter eerder gebruikt om een geneesmiddel in de handel te brengen dan om een 
wetenschappelijke hypothese te onderzoeken – hetgeen vermeden moet worden.
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Amendement 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) "studie zonder interventie": een 
klinische studie die geen klinische proef is;

4) "studie zonder interventie": een 
klinische studie die geen klinische proef of 
een klinische proef met beperkte 
interventie volgens artikel 2, lid 2, punt 2 
en 3 is;

Or. en

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid wordt duidelijk gemaakt dat klinische proeven zonder 
interventie buiten deze categorie vallen. Aangezien de definitie van "klinische proef" niet de 
definitie van "klinische proef met beperkte interventie" omvat, moeten klinische proeven met 
beperkte interventie expliciet worden uitgesloten van de definitie van "studie zonder 
interventie". Er zou een eenvoudig beginsel moeten worden toegepast, waarbij 
"waarnemingen" vallen onder de categorie "studie" en "interventies" onder de categorie 
"proef".

Amendement 216
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) "geneesmiddel voor onderzoek": een 
geneesmiddel dat bij een klinische proef 
wordt onderzocht of als referentie wordt 
gebruikt, met inbegrip van placebo's;

5) "geneesmiddel voor onderzoek": een 
farmaceutische vorm van een werkzame 
stof of een placebo die bij een klinische 
proef wordt onderzocht of als referentie 
wordt gebruikt;

Or. en

Motivering

Het onderscheid tussen geneesmiddel en geneesmiddel voor onderzoek is belangrijk omdat in 
klinische proeven altijd de term "geneesmiddel voor onderzoek" wordt gebruikt.
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Amendement 217
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) "normale klinische praktijk": de 
behandeling die gewoonlijk wordt 
toegepast om een ziekte of stoornis te 
behandelen, te voorkomen of te 
diagnosticeren;

6) "gangbare klinische praktijk": de 
behandeling die gewoonlijk wordt 
toegepast om een ziekte of stoornis te 
behandelen, te voorkomen of te 
diagnosticeren;
(De wijziging van de uitdrukking "normale 
klinische praktijk" in "gangbare klinische 
praktijk" is van toepassing op de gehele 
tekst. Als dit amendement wordt 
aangenomen, dient de gehele tekst in die 
zin te worden gewijzigd.)

Or. fr

Motivering

Het begrip "standaardbehandeling" is onnauwkeurig en kan aanleiding geven tot 
uiteenlopende interpretaties. Het geniet de voorkeur dit te vervangen door "gangbare 
klinische praktijk" ("usual practice" in het Engels), de definitie die Philippe Juvin voorstelt in 
artikel 2, punt 6.

Amendement 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) "normale klinische praktijk": de 
behandeling die gewoonlijk wordt 
toegepast om een ziekte of stoornis te 
behandelen, te voorkomen of te
diagnosticeren;

6) "beste bestaande bewezen interventie": 
de behandeling die overeenkomstig de 
meest recente betrouwbare 
wetenschappelijke feiten gewoonlijk wordt 
toegepast om een ziekte of stoornis te 
behandelen, te voorkomen of te 
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diagnosticeren;
(Horizontaal amendement dat van 
toepassing is op de gehele tekst. Bij 
aanneming van dit amendement moet deze 
wijziging in de gehele tekst worden 
doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

"Normale klinische praktijk" is een te vaag begrip en moet vervangen worden door de term 
uit artikel 32 van de Verklaring van Helsinki ("beste bestaande bewezen interventie"). Dit 
amendement is van toepassing op de gehele tekst.

Amendement 219
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) "beste bestaande bewezen 
interventie": een norm die gebaseerd is op 
de meest recente bewezen 
wetenschappelijke kennis en feiten;

Or. en

Motivering

Met het oog op de patiëntveiligheid en de bevordering van nieuwe, daadwerkelijk betere 
behandelingen, moet deze norm worden ingevoerd. Nieuwe geneesmiddelen moeten standaard 
aan de beste bestaande bewezen behandeling worden getoetst en, enkel indien er geen andere 
behandelingen bestaan, aan placebo's/niet-behandeling. De term is overgenomen uit de 
Verklaring van Helsinki uit 2008, artikel 32.

Amendement 220
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) "geneesmiddel voor onderzoek voor 
geavanceerde therapie": een 
geneesmiddel voor onderzoek dat een 
geneesmiddel voor geavanceerde therapie 
is zoals omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1394/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad;

Schrappen

Or. en

Motivering

De "geneesmiddelen voor onderzoek voor geavanceerde therapie" zijn uit de rest van de 
verordening geschrapt, waardoor de definitie niet langer nodig is.

Amendement 221
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis) "ethische commissie": 
onafhankelijke organisatie van een 
lidstaat samengesteld uit professionals uit 
de gezondheidszorg, niet-ingewijden in de 
materie en ten minste één geïnformeerde 
patiënt met ruime klinische ervaring of 
een vertegenwoordiger van een dergelijke 
patiënt, wiens verantwoordelijkheid het is 
te waken voor de bescherming van de 
rechten van de personen die deelnemen 
aan een proef en hieromtrent garanties af 
te geven.

Or. es

Amendement 222
Anna Rosbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis) "rapporterende lidstaat": de 
lidstaat die de beoordeling van een 
overeenkomstig hoofdstuk II en III van 
deze verordening ingediende aanvraag tot 
toelating of een wezenlijke wijziging 
waarbij drie of meer lidstaten betrokken 
zijn, coördineert en documenteert;

Or. en

Motivering

In de verordening moet ook een definitie worden opgenomen van "rapporterende lidstaat". Zo 
maakt het voorstel voor een verordening bij de aanwijzing van de rapporterende lidstaat ten 
behoeve van de beoordeling krachtens deel I geen onderscheid tussen proeven waarbij één 
enkele lidstaat betrokken is en proeven waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn..

Amendement 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12) "wezenlijke wijziging": een 
verandering van een aspect van de 
klinische proef die na de kennisgeving van 
het in de artikelen 8, 14, 19, 20 en 23 
bedoelde besluit wordt aangebracht en die 
wezenlijke gevolgen kan hebben voor de 
veiligheid of de rechten van de 
proefpersonen of voor de betrouwbaarheid 
en robuustheid van de in de klinische proef 
gegenereerde gegevens;

12) "wezenlijke wijziging": een 
verandering van een aspect van de 
klinische proef, waaronder een wijziging 
van het aantal deelnemende 
proefpersonen, die na de kennisgeving van 
het in de artikelen 8, 14, 19, 20 en 23 
bedoelde besluit wordt aangebracht en die 
wezenlijke gevolgen kan hebben voor de 
veiligheid of de rechten van de 
proefpersonen of voor de betrouwbaarheid 
en robuustheid van de in de klinische proef 
gegenereerde gegevens, of die kan leiden 
tot wijziging van de interpretatie van de 
wetenschappelijke documentatie die 
gebruikt wordt voor de ondersteuning van 
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de uitvoering van de proef, of tot enige 
andersoortige significante verandering 
van enig aspect van de klinische proef;

Or. en

Motivering

Wijzigingen in de uitvoering, de opzet, de methodologie, het aantal deelnemers, het 
geneesmiddel voor onderzoek of het auxiliaire geneesmiddel van klinische proeven na de 
toelating kunnen de betrouwbaarheid en de robuustheid van de gegevens in het gedrang 
brengen. Daarom werd de nauwkeuriger formulering van artikel 10, onder a) van 
Richtlijn 2001/20/EG weer in de tekst opgenomen.

Amendement 224
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12) "wezenlijke wijziging": een 
verandering van een aspect van de 
klinische proef die na de kennisgeving van 
het in de artikelen 8, 14, 19, 20 en 23 
bedoelde besluit wordt aangebracht en die 
wezenlijke gevolgen kan hebben voor de 
veiligheid of de rechten van de 
proefpersonen of voor de betrouwbaarheid 
en robuustheid van de in de klinische proef 
gegenereerde gegevens;

12) "wezenlijke wijziging": een 
verandering van een aspect van de 
klinische proef die na de kennisgeving van 
het in de artikelen 8, 14, 19, 20 en 23 
bedoelde besluit wordt aangebracht en die 
wezenlijke gevolgen kan hebben voor de 
veiligheid, de rechten of het welzijn van de 
proefpersonen of voor de betrouwbaarheid 
en robuustheid van de in de klinische proef 
gegenereerde gegevens;

Or. en

Motivering

Afstemming op artikel 3 van het voorstel voor een verordening.

Amendement 225
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12) "wezenlijke wijziging": een
verandering van een aspect van de 
klinische proef die na de kennisgeving van 
het in de artikelen 8, 14, 19, 20 en 23 
bedoelde besluit wordt aangebracht en die 
wezenlijke gevolgen kan hebben voor de 
veiligheid of de rechten van de 
proefpersonen of voor de betrouwbaarheid 
en robuustheid van de in de klinische proef 
gegenereerde gegevens;

12) "wezenlijke wijziging": een 
verandering van een aspect van de 
klinische proef die na de kennisgeving van 
het in de artikelen 8, 14, 19, 20 en 23 
bedoelde besluit wordt aangebracht en die 
wezenlijke gevolgen kan hebben voor de 
veiligheid, de rechten of het welzijn van de 
proefpersonen of voor de betrouwbaarheid 
en robuustheid van de in de klinische proef 
gegenereerde gegevens;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 3 van het voorstel voor een verordening en artikel 6 van de 
Verklaring van Helsinki betreffende de ethische beginselen voor medisch onderzoek met 
mensen, die is vastgesteld door de World Medical Association (Seoul 2008), moet prioriteit 
worden verleend aan de veiligheid, de rechten en het welzijn van personen.

Amendement 226
Margrete Auken

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13) "opdrachtgever": een persoon, bedrijf, 
instelling of organisatie die de 
verantwoordelijkheid voor het beginnen en
het beheer van de klinische proef op zich 
neemt;

13) "opdrachtgever": een persoon, bedrijf, 
instelling of organisatie die de 
verantwoordelijkheid voor het beginnen,
het beheer en/of de financiering van de 
klinische proef op zich neemt;

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever wordt overgedragen aan 
anderen, moet de definitie van Richtlijn 2001/20/EG weer in de tekst worden opgenomen, die 
tevens de persoon, het bedrijf, de instelling of organisatie die de klinische proef financiert, 
omvat.
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Amendement 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) "onderzoeker": een persoon die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
een klinische proef op een klinische 
proeflocatie;

14) "onderzoeker": een natuurlijke
persoon met een opleidingsniveau of 
ervaring gelijkgesteld aan de 
voorwaarden van artikel 46 van deze 
verordening die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van een klinische proef op 
een klinische proeflocatie;

Or. fr

Motivering

Voor meer consistentie moet de definitie van onderzoeker worden gepreciseerd en moet deze 
worden afgestemd op de definitie van onderzoeker die is opgenomen in de "GCP ICH"
("Good Clinical Practice – International Conference of Harmonisation).

Amendement 228
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis) "hoofdonderzoeker": onderzoeker 
die verantwoordelijk is voor een 
onderzoeksteam dat belast is met de 
uitvoering van een klinische proef op 
dezelfde locatie;

Or. fr

Motivering

Het voorstel voor een verordening maakt geen onderscheid tussen de diverse categorieën 
onderzoekers. In de praktijk is het begrip "hoofdonderzoeker", gedefinieerd door de "GCP 
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ICH" ("Good Clinical Practice – International Conference of Harmonisation), hier van 
toepassing en wordt dit stelselmatig opgenomen in alle onderzoeksprotocollen.

Amendement 229
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 ter) "coördinerend onderzoeker": 
onderzoeker die verantwoordelijk is voor 
de coördinatie van een klinische proef die 
in verschillende centra, in een of meer 
betrokken lidstaten wordt uitgevoerd;

Or. fr

Motivering

Het voorstel voor een verordening maakt geen onderscheid tussen de diverse categorieën 
onderzoekers. In de praktijk is het begrip "coördinerend onderzoeker", gedefinieerd door de 
"GCP ICH" ("Good Clinical Practice – International Conference of Harmonisation), hier van 
toepassing en wordt dit stelselmatig opgenomen in alle onderzoeksprotocollen.

Amendement 230
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15) "proefpersoon": een persoon die 
deelneemt aan een klinische proef, 
ongeacht of hij of zij het geneesmiddel 
voor onderzoek krijgt toegediend, dan wel 
tot de controlegroep behoort;

15) "proefpersoon": een persoon die vrij en 
uit vrije wil deelneemt aan een klinische 
proef, ongeacht of hij of zij het 
geneesmiddel voor onderzoek krijgt 
toegediend, dan wel tot de controlegroep 
behoort;

Or. en
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Motivering

Volgens de Verklaring van Helsinki betreffende de ethische beginselen voor medisch 
onderzoek met mensen, die is vastgesteld door de World Medical Association, en volgens 
artikel 29, lid 1, van het voorstel voor een verordening, moet de beslissing om aan een 
klinische proef deel te nemen, vrij en uit vrije wil worden genomen.

Amendement 231
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16) "minderjarige": een proefpersoon die 
volgens de wetgeving van de betrokken 
lidstaat jonger is dan de leeftijd waarop 
men wettelijk bevoegd is geïnformeerde 
toestemming te geven;

16) "minderjarige": een proefpersoon die 
deel uitmaakt van de pediatrische 
populatie zoals bepaald in 
Verordening (EG) nr. 1901/2006 
betreffende geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik;

Or. en

Motivering

Deze definities zijn niet in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1901/2006 (de 
pedriatische verordening), Richtlijn 2010/84/EG, de Europese ethische aanbevelingen, 
EC 2008, ICH-GCP 1.27 en het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.

Amendement 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17) "wilsonbekwame proefpersoon": een 
proefpersoon die om andere redenen dan 
de leeftijd waarop men wettelijk bevoegd 
is geïnformeerde toestemming te geven,
volgens de wetgeving van de betrokken 
lidstaat juridisch niet in staat is 

17) "wilsonbekwame proefpersoon": een 
proefpersoon die volgens de wetgeving van 
de betrokken lidstaat juridisch of de facto 
niet in staat is geïnformeerde toestemming 
te geven;
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geïnformeerde toestemming te geven;

Or. fr

Motivering

Door uitsluitend juridische onbekwaamheid te vermelden, worden andere categorieën van
wilsonbekwame personen die in de nationale wetgevingen zijn opgenomen en voor wie 
specifieke toestemmingsregels zijn voorzien, uitgesloten. In de Franse wetgeving, 
bijvoorbeeld, wordt een onderscheid gemaakt tussen juridisch onbekwame personen 
(personen die onder voogdij of curatele staan of minderjarigen) en personen "hors d'état de 
consentir de fait", d.w.z. die niet in staat zijn om de facto toestemming te verlenen (door een 
wijziging van hun cognitieve functies). Voor deze twee categorieën wilsonbekwame personen 
gelden verschillende bepalingen.

Amendement 233
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis) "proefpersoon uit een kwetsbare 
groep": proefpersoon die deel uitmaakt 
van een bevolkingsgroep die met name 
kwetsbaar is ten aanzien van een 
klinische proef, zowel wat betreft zijn 
medische als zijn sociale en economische 
situatie.

Or. es

Amendement 234
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19) "geïnformeerde toestemming": een 
proces waarin een proefpersoon uit vrije 
wil bevestigt bereid te zijn aan een 
bepaalde proef deel te nemen, nadat hij in 
kennis is gesteld van alle aspecten van de 

19) "geïnformeerde toestemming": een 
proces waarin een proefpersoon uit vrije 
wil bevestigt bereid te zijn aan een 
bepaalde proef deel te nemen, nadat hij 
naar behoren volgens de wetgeving van de 
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proef die van belang zijn voor zijn 
beslissing om deel te nemen;

betrokken lidstaat in kennis is gesteld van 
alle aspecten van de proef die van belang 
zijn voor zijn beslissing om deel te nemen;

Or. fr

Motivering

De vertaling komt niet overeen met de formulering van de Engelse tekst.

Amendement 235
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19) "geïnformeerde toestemming": een 
proces waarin een proefpersoon uit vrije 
wil bevestigt bereid te zijn aan een 
bepaalde proef deel te nemen, nadat hij in 
kennis is gesteld van alle aspecten van de 
proef die van belang zijn voor zijn 
beslissing om deel te nemen;

19) "geïnformeerde toestemming": een 
proces waarin een proefpersoon vrij en uit 
vrije wil bevestigt bereid te zijn aan een 
bepaalde proef deel te nemen, nadat hij in 
kennis is gesteld van alle aspecten van de 
proef die van belang zijn voor zijn 
beslissing om deel te nemen;

Or. en

Motivering

Volgens de Verklaring van Helsinki betreffende de ethische beginselen voor medisch 
onderzoek met mensen, die is vastgesteld door de World Medical Association, en volgens 
artikel 29, lid 1, van het voorstel voor een verordening, moet de beslissing om aan een 
klinische proef deel te nemen, vrij en uit vrije wil worden genomen.

Amendement 236
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 bis) "geïnformeerde instemming": een 
proces waarbij in voorkomend geval een 
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minderjarige instemt met deelname aan 
een bepaalde proef, nadat hij en zijn 
ouders op adequate en aangepaste wijze 
zijn geïnformeerd, en waarbij een 
minderjarige betrokken wordt in de 
besprekingen en het 
besluitvormingsproces om recht te doen 
aan zijn zich ontwikkelende capaciteiten;

Or. en

Amendement 237
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20) "protocol": een document waarin de 
doelstellingen, de opzet, de methodologie, 
de statistische aspecten en de organisatie 
van een klinische proef worden 
beschreven;

20) "protocol": een document waarin de 
doelstellingen, de opzet, de methodologie, 
de statistische aspecten en de organisatie 
van een klinische proef worden 
beschreven; de term protocol verwijst naar 
het protocol, opeenvolgende protocollen 
en protocolwijzigingen;

Or. en

Motivering

Om het recht van de proefpersonen op informatie bij protocolwijzigingen te waarborgen, 
moet de definitie van "protocollen" uit Richtlijn 2001/20/EG weer in de tekst worden 
opgenomen.

Amendement 238
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22) "begin van de klinische proef": tenzij 
anders gedefinieerd in het protocol, de 
eerste handeling om een potentiële 
proefpersoon aan te werven;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

29) "ernstig ongewenst voorval": een 
schadelijk medisch verschijnsel dat, 
ongeacht de dosis, opname in een 
ziekenhuis of verlenging van de opname in 
een ziekenhuis noodzakelijk maakt, 
blijvende of significante invaliditeit of 
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt dan wel 
zich uit in een aangeboren afwijking of 
misvorming, levensgevaar oplevert of 
dodelijk is;

29) "ernstig ongewenst voorval": een 
schadelijk medisch verschijnsel of elk 
ander door de onderzoeker in het kader 
van de proef ernstig geacht voorval dat, 
ongeacht de dosis, opname in een 
ziekenhuis of verlenging van de opname in 
een ziekenhuis noodzakelijk maakt, 
blijvende of significante invaliditeit of 
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt dan wel 
zich uit in een aangeboren afwijking of 
misvorming, levensgevaar oplevert of 
dodelijk is;

Or. fr

Amendement 240
Roberta Angelilli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 bis) "bijwerking": een reactie op een 
geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld 
is;
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Or. en

Amendement 241
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 30 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 ter) "verslag van klinische studie" een 
verslag dat alle resultaten en alle 
ondersteunende gegevens bevat, met 
inbegrip van het volledige protocol en 
eventuele opeenvolgende wijzigingen, een 
plan van statistische analyse, een 
samenvatting van de veiligheids- en 
werkzaamheidsgegevens voor alle 
resultaten en individuele, 
geanonimiseerde patiëntgegevens in de 
vorm van eenvoudig doorzoekbare 
tabellen of lijsten;

Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op het amendement dat de rapporteur heeft voorgesteld, maar 
om volledige transparantie te betrachten moeten alle resultaten en alle gegevens die de 
resultaten ondersteunen, worden opgenomen in het verslag van klinische studie. 
Doorzoekbaarheid is een vereiste om ervoor te zorgen dat relevante gegevens gemakkelijk te 
vinden zijn.

Amendement 242
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 30 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 quater) "ethische commissie": een 
onafhankelijke instantie in een lidstaat, 
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bestaande uit deskundigen uit de 
gezondheidszorg en leden van buiten de 
medische wereld, die belast is met het 
toezicht op de bescherming van de 
rechten, de veiligheid en het welzijn van 
de proefpersonen die aan een klinische 
proef deelnemen, en het publiek 
waarborgen te bieden van die 
bescherming met name door onder andere 
een oordeel uit te spreken over het 
protocol van de proef, de geschiktheid van 
de onderzoeker(s), de faciliteiten en de 
methoden en documenten die worden 
gebruikt om de proefpersonen te 
informeren en hun geïnformeerde 
schriftelijke toestemming te verkrijgen;

Or. en

Amendement 243
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de rechten, de veiligheid en het welzijn 
van de proefpersonen zijn beschermd; en

– de rechten, de veiligheid, de waardigheid
en het welzijn van de proefpersonen zijn 
beschermd; en

Or. en

Motivering

Conform overweging 2 van Richtlijn 2001/20/EG ("De erkende basisbeginselen voor de 
uitvoering van klinische proeven met mensen berusten op de bescherming van de rechten van 
de mens en de menselijke waardigheid met betrekking tot toepassingen van de biologie en de 
geneeskunde[...]").

Amendement 244
Zofija Mazej Kukovič
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de rechten, de veiligheid en het welzijn 
van de proefpersonen zijn beschermd; en

– de rechten, de veiligheid, de waardigheid
en het welzijn van de proefpersonen zijn 
beschermd; en

Or. sl

Amendement 245
Alda Sousa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– beoordeeld wordt dat de klinische proef 
ethisch aanvaardbaar is;

Or. en

Amendement 246
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de gegevens die in de klinische proef 
zullen worden gegenereerd, betrouwbaar 
en robuust zijn.

– verondersteld mag worden dat de 
gegevens die in de klinische proef zullen 
worden gegenereerd, betrouwbaar en 
robuust zijn.

Or. fr

Motivering

Het is niet mogelijk te weten of de gegenereerde gegevens betrouwbaar en robuust zijn 
voordat de proef feitelijk is begonnen.
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Amendement 247
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de proef aan therapeutische en 
volksgezondheidseisen beantwoordt;

Or. en

Amendement 248
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– er een advies van een institutionele 
beoordelingscommissie of een 
onafhankelijke ethische commissie is 
uitgevaardigd.

Or. en

Motivering

De ethische goedkeuring vormt een substantieel onderdeel van de belangrijkste toepasselijke 
algemene regels betreffende menselijk onderzoek, de Verklaring van Helsinki en het Verdrag 
van Oviedo, en vormt een belangrijk onderdeel van Richtlijn 2001/20/EG.

Amendement 249
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – streepje 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– beoordeeld wordt dat de klinische proef 
ethisch aanvaardbaar is.

Or. en

Amendement 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de gegevens die in de klinische proef 
zullen worden gegenereerd een 
gedocumenteerde leemte in de 
wetenschappelijke kennis opvullen die op 
geen enkele andere manier kan worden 
opgevuld.

Or. en

Motivering

Er moeten ethische klinische proeven van goede kwaliteit worden opgezet om relevante 
gegevens te genereren met het oog op de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis over 
de mens en over de middelen waarmee diens leven kan worden verbeterd, en deze kennis moet 
met het oog op latere raadpleging worden opgeslagen. Er mag alleen nieuw onderzoek 
worden verricht wanneer op het moment waarop het onderzoek van start gaat de vragen 
waarop het een antwoord moet bieden niet bevredigend kunnen worden beantwoord door 
bestaande feiten.

Amendement 251
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 bis en 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 87 en de 
contractuele aspecten die mogelijk 
afzonderlijk moeten worden beschouwd, 
volstaat de in dit hoofdstuk genoemde 
toelating voor de start van een klinische 
proef in de betrokken lidstaten.
In het geval van klinische proeven die 
binnen de reikwijdte van het relevante 
deel van [de verordeningen betreffende 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek] vallen, is geen 
aanvullende procedure van indiening of 
kennisgeving vereist.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de in deze verordening beschreven toelating volstaat voor het 
starten van de proef (er mogen geen aanvullende landenspecifieke stappen worden vereist). 
Regelgevende instanties moeten daarnaast hun werkzaamheden zodanig coördineren dat 
klinische proeven die onder verschillende verordeningen vallen, niet meermaals moeten 
worden ingediend en toegelaten. Voorts wordt voorgesteld artikel 77 te wijzigen om dit te 
bewerkstelligen (zie het amendement op artikel 77).

Amendement 252
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Ethische commissie

1. Een klinische proef wordt pas 
toegelaten nadat een onafhankelijke 
ethische commissie er een positief besluit 
over heeft genomen. De beoordeling door 
de ethische commissie betreft met name 
de naleving van de in hoofdstuk V, 
artikel 46 en 47 en hoofdstuk XII 
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vastgestelde vereisten.
2. De ethische commissie zorgt ervoor dat 
de rechten, de veiligheid en het welzijn 
van de proefpersonen worden beschermd. 
De commissie is onafhankelijk van de 
onderzoeker en de opdrachtgever en is vrij 
van andere ongepaste beïnvloeding. De 
commissie handelt overeenkomstig de 
wetten en regelgeving van het land of de 
landen waar het onderzoek zal worden 
uitgevoerd en moet zich houden aan alle 
internationale normen en standaarden. 
De ethische commissie bestaat uit een 
duidelijk geformuleerd aantal leden en 
vervangers, onder wie 
gezondheidswerksers, leken en ten minste 
één ervaren en goed geïnformeerde 
patiënt of -vertegenwoordiger, die 
gezamenlijk beschikken over de relevante 
kwalificaties en ervaring om de 
wetenschappelijke, medische en ethische 
aspecten van de voorgestelde proef te 
kunnen beoordelen en evalueren.
3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor de oprichting van de 
ethische commissies en het faciliteren van 
hun werkzaamheden. De lidstaten maken 
het aantal leden en vervangers van de 
ethische commissie, hun naam en beroep 
bekend, en informeren de Commissie over 
de samenstelling van de ethische 
commissie en de aanvang van haar 
werkzaamheden.

Or. en

Amendement 253
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, Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Ethische commissie

1. Een klinische proef wordt pas 
toegelaten nadat een onafhankelijke 
ethische commissie er een positief besluit 
over heeft genomen. De beoordeling door 
de ethische commissie betreft met name 
de naleving van de in hoofdstuk V, 
artikel 46 en 47 en hoofdstuk XII 
vastgestelde vereisten.
2. De ethische commissie zorgt ervoor dat 
de rechten, de veiligheid en het welzijn 
van de proefpersonen worden beschermd. 
De commissie is onafhankelijk van de 
onderzoeker en de opdrachtgever en is vrij 
van andere ongepaste beïnvloeding. De 
commissie handelt overeenkomstig de 
wetten en regelgeving van het land of de 
landen waar het onderzoek zal worden 
uitgevoerd en moet zich houden aan alle 
internationale normen en standaarden. 
De ethische commissie bestaat uit een 
redelijk aantal leden, die gezamenlijk 
beschikken over de relevante kwalificaties 
en ervaring om de wetenschappelijke, 
medische en ethische aspecten van de 
voorgestelde proef te kunnen beoordelen 
en evalueren.
3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor de oprichting van de 
ethische commissies en het faciliteren van 
hun werkzaamheden.

Or. en

Motivering

Teneinde de proefpersonen zo goed mogelijk te beschermen, moet de toelating door de 
lidstaten afhankelijk worden gemaakt van het besluit van de interdisciplinaire, onafhankelijke 
ethische commissie, die verantwoordelijk is op basis van het nationaal recht, zoals bepaald in 
Richtlijn 2001/20/EG. Een negatief besluit van de ethische commissie moet ertoe leiden dat de 
klinische proef niet wordt toegelaten.
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Amendement 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Ethische commissie

Een bevoegde autoriteit van een 
betrokken lidstaat kan de uitvoering van 
een klinische proef uitsluitend toestaan 
ingeval de betrokken ethische commissie 
er haar goedkeuring aan heeft verleend.

Or. en

Motivering

Teneinde de doelstellingen van de Verklaring van Helsinki van bescherming van de rechten, 
de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen te halen, moet de toelating door de lidstaten 
afhankelijk worden gemaakt van het besluit van de interdisciplinaire, onafhankelijke ethische 
commissie, die verantwoordelijk is op basis van het nationaal recht. Een negatief besluit van 
de ethische commissie moet ertoe leiden dat de klinische proef niet wordt toegelaten.

Amendement 255
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 ter
Toxicologisch experiment

De bescherming van proefpersonen die 
deelnemen aan klinische proeven wordt 
geboden door de risicobeoordelingen op 
basis van de resultaten van de 
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toxicologische experimenten die 
voorafgaand aan elke klinische proef 
worden uitgevoerd en waarbij onder meer 
gebruik wordt gemaakt van een niet-
toegelaten geneesmiddel voor onderzoek.

Or. en

Motivering

Toxicologische experimenten die voorafgaand aan elke klinische proef worden uitgevoerd 
vormden een onderdeel van Richtlijn 2001/20/EG, maar worden alleen als referentie 
genoemd in de bijlagen bij dit voorstel. Tragische gevallen, zoals TGN1412, laten zien dat de 
formulering van Richtlijn 2001/20/EG moet worden gehandhaafd.

Amendement 256
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om toelating te verkrijgen, dient de 
opdrachtgever een aanvraagdossier bij de 
beoogde betrokken lidstaten in via het in 
artikel 77 bedoelde portaal (hierna "het 
EU-portaal" genoemd).

1. Om in de Unie toelating te verkrijgen 
voor enige klinische proef, dient de 
opdrachtgever een aanvraagdossier bij de 
beoogde betrokken lidstaten in via het in 
artikel 77 bedoelde portaal (hierna "het 
EU-portaal" genoemd).

Or. en

Motivering

Verduidelijking dat de centrale indieningsprocedure voor zowel klinische proeven in 
verscheidene landen als klinische proeven in één land geldt.

Amendement 257
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om toelating te verkrijgen, dient de 
opdrachtgever een aanvraagdossier bij de 
beoogde betrokken lidstaten in via het in 
artikel 77 bedoelde portaal (hierna "het 
EU-portaal" genoemd).

1. Om toelating te verkrijgen, dient de 
opdrachtgever een aanvraagdossier bij de 
beoogde betrokken lidstaten in via het in 
artikel 77 bedoelde portaal (hierna "het 
EU-portaal" genoemd). In dit stadium is 
het aanvraagdossier niet openbaar 
toegankelijk op het EU-portaal. Het is pas 
openbaar toegankelijk na afloop van de 
beoordeling van deel I zoals bedoeld in 
artikel 6 van deze verordening.

Or. fr

Amendement 258
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens een aanvraag in te dienen, moet 
de opdrachtgever een uniek EudraCT-
nummer krijgen van het communautair 
systeem voor klinische proeven EudraCT, 
volgens de procedure die beschreven is in 
de huidige versie van de Detailed 
guidance on the European clinical trials 
database (EudraLex, deel 10).

Or. en

Motivering

Sinds 2004 moeten proeven worden opgenomen in de EudraCT-databank. In deze 
verordening mag niet aan deze procedure voorbij worden gegaan.

Amendement 259
Dagmar Roth-Behrendt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever stelt een van de 
betrokken lidstaten als rapporterende 
lidstaat voor.

De rapporterende lidstaat wordt gekozen 
uit de vijf betrokken lidstaten waar de 
meeste proefpersonen wonen die aan de 
klinische proef deelnemen. Dit besluit 
wordt genomen volgens een procedure die 
door de Commissie wordt ontwikkeld, 
vastgesteld en gecontroleerd. De 
besluitvormingsprocedure waarborgt dat 
de geselecteerde rapporterende lidstaat
over de capaciteiten en de 
wetenschappelijke infrastructuur beschikt 
om de mogelijke klinische proef in kwestie 
te onderzoeken.

Or. en

Amendement 260
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever stelt een van de 
betrokken lidstaten als rapporterende 
lidstaat voor.

De betrokken lidstaten wijzen de 
rapporterende lidstaat aan volgens een 
bestaande procedure die gebaseerd is op 
door de Commissie vastgestelde objectieve 
criteria.

Or. en

Motivering

Er moet een begrijpelijke, transparante procedure worden vastgesteld voor het aanwijzen van 
de rapporterende lidstaat, bijvoorbeeld aan de hand van een organogram waarmee de 
verantwoordelijke rapporterende lidstaat vooraf wordt vastgesteld of op basis van het 
verwachte aantal proefpersonen of studiecentra in de lidstaat. Dit is met name nodig gelet op 
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de centrale rol van de rapporterende lidstaat in de voorgestelde voorbereiding van deel I van 
het beoordelingsverslag, en zou de aanvaarding van de voorgestelde klinische proef in de 
betrokken lidstaat bevorderen.

Amendement 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever stelt een van de
betrokken lidstaten als rapporterende 
lidstaat voor.

Binnen zes dagen na indiening van het 
aanvraagdossier benoemen de lidstaten
gezamenlijk een rapporterende lidstaat.

Or. en

Motivering

Het voorstel biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om de rapporterende lidstaat van hun 
voorkeur te kiezen, teneinde lidstaten met een kritischer opstelling te vermijden of te kiezen 
voor lidstaten met een overbelaste capaciteit als gevolg van een grote hoeveelheid ingediende 
aanvragen. Dit wordt verergerd door stilzwijgende goedkeuring. De lidstaten hebben 
samenwerkingsplatforms opgericht, zoals de Clinical Trials Facilitation Group, om 
gemeenschappelijke beginselen en criteria overeen te komen voor het harmoniseren van de 
besluiten en administratieve processen in het kader van de beoordeling van klinische proeven. 
Dit platform kan de lidstaten helpen bij het overeenkomen van gemeenschappelijke criteria 
voor de selectie van de rapporterende lidstaat.

Amendement 262
Philippe Juvin, Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever stelt een van de 
betrokken lidstaten als rapporterende 
lidstaat voor.

De opdrachtgever stelt een van de 
betrokken lidstaten als rapporterende 
lidstaat voor. De betrokken lidstaten zijn 
vrij om een van hen als rapporterende 
lidstaat te kiezen.
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Or. fr

Amendement 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de voorgestelde lidstaat niet de 
rapporterende lidstaat wenst te zijn, 
spreekt die lidstaat met een andere 
betrokken lidstaat af dat die de 
rapporterende lidstaat zal zijn. Als geen 
van de betrokken lidstaten ermee instemt 
als rapporterende lidstaat op te treden, is 
de voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 264
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 5 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de voorgestelde lidstaat niet de 
rapporterende lidstaat wenst te zijn, 
spreekt die lidstaat met een andere
betrokken lidstaat af dat die de 
rapporterende lidstaat zal zijn. Als geen 
van de betrokken lidstaten ermee instemt 
als rapporterende lidstaat op te treden, is 
de voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Houdt verband met artikel 5, lid 1 en 2: er moet een begrijpelijke, transparante procedure 
worden vastgesteld voor het aanwijzen van de rapporterende lidstaat, bijvoorbeeld aan de 
hand van een organogram waarmee de rapporterende lidstaat vooraf wordt vastgesteld of op 
basis van het verwachte aantal proefpersonen of studiecentra in de lidstaat. Dit is met name 
nodig gelet op de centrale rol van de rapporterende lidstaat in de voorgestelde voorbereiding 
van deel I van het beoordelingsverslag, en zou de aanvaarding van de voorgestelde klinische 
proef in de betrokken lidstaat bevorderen.

Amendement 265
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de voorgestelde lidstaat niet de 
rapporterende lidstaat wenst te zijn, spreekt 
die lidstaat met een andere betrokken 
lidstaat af dat die de rapporterende lidstaat 
zal zijn. Als geen van de betrokken 
lidstaten ermee instemt als rapporterende 
lidstaat op te treden, is de voorgestelde 
lidstaat de rapporterende lidstaat.

Als de voorgestelde lidstaat niet de 
rapporterende lidstaat wenst te zijn, spreekt 
die lidstaat met een andere betrokken 
lidstaat af dat die de rapporterende lidstaat 
zal zijn. Als geen van de betrokken 
lidstaten ermee instemt als rapporterende 
lidstaat op te treden, is de voorgestelde 
lidstaat de rapporterende lidstaat, tenzij de 
voorgestelde rapporterende lidstaat kan 
verantwoorden dat hij over onvoldoende 
capaciteit beschikt om de taak op 
bevredigende wijze te vervullen.

Or. en

Amendement 266
Philippe Juvin, Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de opdrachtgever een 
aanvraagdossier indient bij slechts één 
betrokken lidstaat, wordt deze ambtshalve 
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benoemd tot rapporterende lidstaat.

Or. fr

Amendement 267
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen zes dagen na de indiening van 
het aanvraagdossier stelt de voorgestelde 
rapporterende lidstaat de opdrachtgever via 
het EU-portaal in kennis van het volgende:

2. Binnen zes kalenderdagen na de 
indiening van het aanvraagdossier stelt de 
voorgestelde rapporterende lidstaat de 
opdrachtgever via het EU-portaal in kennis 
van het volgende:

Or. fr

Motivering

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

Amendement 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen zes dagen na de indiening van 
het aanvraagdossier stelt de voorgestelde
rapporterende lidstaat de opdrachtgever 
via het EU-portaal in kennis van het 
volgende:

2. Binnen vijftien dagen na benoeming 
van de rapporterende lidstaat stelt deze de 
opdrachtgever via het EU-portaal in kennis 
van het volgende:

Or. en
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Motivering

Te korte termijnen brengen het risico met zich mee dat de lidstaten het beoordelingsdossier 
niet zorgvuldig kunnen evalueren. Zo moet het onderzoeksprotocol uitvoerig en zorgvuldig 
worden beoordeeld om een CT-scan aan te kunnen merken als "met beperkte interventie". De 
ervaring die de lidstaten hebben opgedaan in het kader van de vrijwillige 
harmonisatieprocedure voor de goedkeuring van klinische proeven in meerdere landen, leert 
dat de voorgestelde termijnen veel te kort zijn en niet flexibel genoeg zijn voor de lidstaten.

Amendement 269
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 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen zes dagen na de indiening van 
het aanvraagdossier stelt de voorgestelde 
rapporterende lidstaat de opdrachtgever via 
het EU-portaal in kennis van het volgende:

2. Binnen veertien dagen na de indiening 
van het aanvraagdossier stelt de 
voorgestelde rapporterende lidstaat de 
opdrachtgever via het EU-portaal in kennis 
van het volgende:

Or. en

Motivering

Om te bepalen of een studie een "klinische proef met beperkte interventie" is, kan verder 
inhoudelijk onderzoek nodig zijn, dat niet in zes dagen kan worden afgerond. Volgens artikel 
2, lid 3, moeten de voorwaarden van de vergunning voor het in de handel brengen van 
geneesmiddelen voor onderzoek en het gebruik ervan als een standaardbehandeling in de 
betrokken lidstaten worden vastgesteld en moet het risico voor en de belasting van de 
proefpersonen worden beoordeeld. Een dergelijke beoordeling kan ingewikkeld zijn, 
bijvoorbeeld in het geval van oncologische proeven, en kan de hulp van een externe 
deskundige vereisen. Derhalve moet voor de kennisgeving een termijn van veertien dagen 
gelden.

Amendement 270
Margrete Auken

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) of hij de rapporterende lidstaat is, dan 
wel welke andere betrokken lidstaat de 
rapporterende lidstaat is;

a) welke lidstaat de rapporterende lidstaat 
is;

Or. en

Motivering

Deze wijziging is een gevolg van het amendement op artikel 5, lid 1, alinea 2, volgens welke 
de lidstaten de rapporterende lidstaat aanwijzen volgens door de Commissie vastgestelde 
objectieve criteria.

Amendement 271
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) of de klinische proef een klinische proef 
met beperkte interventie is, indien de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is.

d) of de klinische proef een klinische proef 
met een gemiddeld of beperkt risico is, 
indien de opdrachtgever heeft aangegeven 
dat dit volgens hem het geval is.

Or. en

Amendement 272
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter e (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het registratienummer van de klinische
proef in het EU-portaal.

Or. en
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Motivering

Het registratienummer – een specifiek identificatienummer dat vergelijkbaar is met de 
registratie in het bestaande EudraCT – bevordert de samenwerking tussen de lidstaten op 
Europees niveau.

Amendement 273
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de voorgestelde rapporterende 
lidstaat niet binnen de in lid 2 vermelde 
termijn de vereiste kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht onder 
het toepassingsgebied van deze
verordening te vallen, wordt de aanvraag 
geacht volledig te zijn, wordt de klinische 
proef geacht een klinische proef met 
beperkte interventie te zijn indien de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is en is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

3. Als de voorgestelde rapporterende 
lidstaat niet binnen de in lid 2 vermelde 
termijn de vereiste kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, wordt de aanvraag 
geacht volledig te zijn, wordt de klinische 
proef geacht een klinische proef met een 
gemiddeld of beperkt risico te zijn indien 
de opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is en is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

Or. en

Amendement 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de voorgestelde rapporterende 
lidstaat niet binnen de in lid 2 vermelde 
termijn de vereiste kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht onder 

3. Als de voorgestelde rapporterende 
lidstaat niet binnen de in lid 2 vermelde 
termijn de vereiste kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht onder 
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het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, wordt de aanvraag 
geacht volledig te zijn, wordt de klinische 
proef geacht een klinische proef met 
beperkte interventie te zijn indien de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is en is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, wordt de aanvraag 
geacht volledig te zijn en wordt de 
klinische proef geacht een klinische proef 
met beperkte interventie te zijn indien de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is.

Or. en

Motivering

Komt overeen met het amendement op artikel 5, lid 1.

Amendement 275
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de voorgestelde rapporterende 
lidstaat niet binnen de in lid 2 vermelde 
termijn de vereiste kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht 
onder het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, wordt de aanvraag 
geacht volledig te zijn, wordt de klinische 
proef geacht een klinische proef met 
beperkte interventie te zijn indien de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is en is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

3. Als de benoemde rapporterende lidstaat 
niet binnen de in lid 2 vermelde termijn de 
vereiste kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt via het 
EU-portaal een verklaring voor de 
vertraging verstrekt met een indicatie van 
het moment waarop de kennisgeving 
wordt gedaan.

Or. en

Motivering

De procedure van stilzwijgende toelating gaat ten koste van de patiëntveiligheid, omdat 
hierbij standaard het laagste beschermingsniveau geldt (aangenomen wordt dat het een proef 
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met beperkte interventie betreft). De toelating moet in plaats daarvan expliciet verleend 
worden door de lidstaten, zoals bepaald bij Richtlijn 2001/20/EG. De sancties voor lidstaten 
die de termijnen niet naleven, moeten aansluiten op de sancties die worden opgelegd aan de 
opdrachtgever indien deze de termijnen van artikel 34, lid 3, alinea 2, niet naleeft.

Amendement 276
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 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 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de voorgestelde rapporterende 
lidstaat niet binnen de in lid 2 vermelde 
termijn de vereiste kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, wordt de aanvraag 
geacht volledig te zijn, wordt de klinische 
proef geacht een klinische proef met 
beperkte interventie te zijn indien de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is en is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

3. Als de voorgestelde rapporterende 
lidstaat niet binnen veertien dagen de 
vereiste kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, wordt de aanvraag 
geacht volledig te zijn, wordt de klinische 
proef geacht een klinische proef met 
beperkte interventie te zijn indien de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is en is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

Or. en

Motivering

De in artikel 5, lid 2, gespecificeerde termijnen zijn te kort.

Amendement 277
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de voorgestelde rapporterende 
lidstaat vaststelt dat de aanvraag niet 
volledig is, dat de aangevraagde klinische 
proef niet onder het toepassingsgebied van 
deze verordening valt of dat de klinische 
proef geen klinische proef met beperkte 
interventie is hoewel de opdrachtgever 
heeft aangegeven dat dit wel het geval is, 
stelt hij de opdrachtgever hiervan via het 
EU-portaal in kennis en stelt hij een 
termijn van ten hoogste zes dagen vast 
waarbinnen de opdrachtgever opmerkingen 
kan maken of de aanvraag kan aanvullen 
via het EU-portaal.

4. Als de voorgestelde rapporterende 
lidstaat vaststelt dat de aanvraag niet 
volledig is, dat de aangevraagde klinische 
proef niet onder het toepassingsgebied van 
deze verordening valt of dat de klinische 
proef geen klinische proef met een
gemiddeld of beperkt risico is hoewel de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit wel 
het geval is, stelt hij de opdrachtgever 
hiervan via het EU-portaal in kennis en 
stelt hij een termijn van ten hoogste zes 
dagen vast waarbinnen de opdrachtgever 
opmerkingen kan maken of de aanvraag 
kan aanvullen via het EU-portaal.

Or. en

Amendement 278
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de voorgestelde rapporterende lidstaat 
niet binnen drie dagen na ontvangst van de 
opmerkingen of van de aangevulde 
aanvraag de in lid 2, onder a) tot en met d), 
voorgeschreven kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aanvraag geacht volledig te zijn, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht 
onder het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, wordt de klinische 
proef geacht een klinische proef met 
beperkte interventie te zijn indien de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is en is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

Als de benoemde rapporterende lidstaat 
niet binnen drie dagen na ontvangst van de 
opmerkingen of van de aangevulde 
aanvraag de in lid 2, onder a) tot en met d), 
voorgeschreven kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, verstrekt de 
benoemde lidstaat via het EU-portaal een 
verklaring met een indicatie van het 
moment waarop de kennisgeving wordt 
gedaan.
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Or. en

Motivering

De procedure van stilzwijgende toelating gaat ten koste van de patiëntveiligheid, omdat 
hierbij standaard het laagste beschermingsniveau geldt (de aanname dat het een proef met 
beperkte interventie betreft). De toelating moet in plaats daarvan expliciet verleend worden 
door de lidstaten, zoals bepaald bij Richtlijn 2001/20/EG. De sancties voor lidstaten die de 
termijnen niet naleven, moeten aansluiten op de sancties die worden opgelegd aan de 
opdrachtgever indien deze de termijnen van artikel 34, lid 3, alinea 2, niet naleeft.

Amendement 279
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de voorgestelde rapporterende lidstaat 
niet binnen drie dagen na ontvangst van de 
opmerkingen of van de aangevulde 
aanvraag de in lid 2, onder a) tot en met d), 
voorgeschreven kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aanvraag geacht volledig te zijn, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, wordt de klinische 
proef geacht een klinische proef met 
beperkte interventie te zijn indien de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is en is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

Als de voorgestelde rapporterende lidstaat 
niet binnen veertien dagen na ontvangst 
van de opmerkingen of van de aangevulde 
aanvraag de in lid 2, onder a) tot en met d), 
voorgeschreven kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aanvraag geacht volledig te zijn, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, wordt de klinische 
proef geacht een klinische proef met 
beperkte interventie te zijn indien de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is en is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

Or. sl

Amendement 280
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de voorgestelde rapporterende lidstaat 
niet binnen drie dagen na ontvangst van de 
opmerkingen of van de aangevulde 
aanvraag de in lid 2, onder a) tot en met d), 
voorgeschreven kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aanvraag geacht volledig te zijn, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, wordt de klinische 
proef geacht een klinische proef met 
beperkte interventie te zijn indien de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is en is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

Als de voorgestelde rapporterende lidstaat 
niet binnen zeven dagen na ontvangst van 
de opmerkingen of van de aangevulde 
aanvraag de in lid 2, onder a) tot en met d), 
voorgeschreven kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aanvraag geacht volledig te zijn, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, wordt de klinische 
proef geacht een klinische proef met 
beperkte interventie te zijn indien de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is en is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

Or. en

Motivering

De in artikel 5, lid 4, gespecificeerde termijnen zijn te kort.

Amendement 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de voorgestelde rapporterende lidstaat 
niet binnen drie dagen na ontvangst van de 
opmerkingen of van de aangevulde 
aanvraag de in lid 2, onder a) tot en met d), 
voorgeschreven kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aanvraag geacht volledig te zijn, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, wordt de klinische 

Als de voorgestelde rapporterende lidstaat 
niet binnen vijf dagen na ontvangst van de 
opmerkingen of van de aangevulde 
aanvraag de in lid 2, onder a) tot en met d), 
voorgeschreven kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aanvraag geacht volledig te zijn, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, wordt de klinische 
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proef geacht een klinische proef met 
beperkte interventie te zijn indien de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is en is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

proef geacht een klinische proef met 
beperkte interventie te zijn indien de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is.

Or. en

Motivering

Komt overeen met het amendement op artikel 5, lid 1, volgens welke te korte termijnen het 
risico met zich meebrengen dat de lidstaten het beoordelingsdossier niet zorgvuldig kunnen 
evalueren. Zo moet het onderzoeksprotocol uitvoerig en zorgvuldig worden beoordeeld om 
een CT-scan aan te kunnen merken als "met beperkte interventie". De ervaring die de 
lidstaten hebben opgedaan in het kader van de vrijwillige harmonisatieprocedure voor de 
goedkeuring van klinische proeven in meerdere landen, leert dat de voorgestelde termijnen 
veel te kort zijn en niet flexibel genoeg zijn voor de lidstaten.

Amendement 282
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de voorgestelde rapporterende lidstaat 
niet binnen drie dagen na ontvangst van de 
opmerkingen of van de aangevulde 
aanvraag de in lid 2, onder a) tot en met d), 
voorgeschreven kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aanvraag geacht volledig te zijn, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, wordt de klinische 
proef geacht een klinische proef met 
beperkte interventie te zijn indien de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is en is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

Als de voorgestelde rapporterende lidstaat 
niet binnen zeven dagen na ontvangst van 
de opmerkingen of van de aangevulde 
aanvraag de in lid 2, onder a) tot en met d), 
voorgeschreven kennisgevingen aan de 
opdrachtgever heeft gedaan, wordt de 
aanvraag geacht volledig te zijn, wordt de 
aangevraagde klinische proef geacht onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, wordt de klinische 
proef geacht een klinische proef met een 
gemiddeld of beperkt risico te zijn indien 
de opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is en is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

Or. en
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Amendement 283
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
geldt de datum waarop de kennisgevingen 
overeenkomstig lid 2 aan de opdrachtgever 
worden gedaan als valideringsdatum van 
de aanvraag. Als geen kennisgevingen aan 
de opdrachtgever worden gedaan, geldt de 
laatste dag van de in de leden 2 en 4 
bedoelde termijnen als valideringsdatum.

5. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
geldt de datum waarop de kennisgevingen 
overeenkomstig lid 2 aan de opdrachtgever 
worden gedaan als datum van 
ontvankelijkheid van de aanvraag. Als 
geen kennisgevingen aan de opdrachtgever 
worden gedaan, geldt de laatste dag van de
in de leden 2 en 4 bedoelde termijnen als 
datum van ontvankelijkheid.
(De wijziging van de uitdrukking 
"valideringsdatum" in "datum van 
ontvankelijkheid" is van toepassing op de 
gehele tekst. Als dit amendement wordt 
aangenomen, dient de gehele tekst in die 
zin te worden gewijzigd.)

Or. fr

Motivering

Om de procedure in zijn geheel beter begrijpelijk te maken, is het noodzakelijk 
"valideringsdatum" te vervangen door "datum van ontvankelijkheid". De wijziging van de 
uitdrukking "valideringsdatum" in "datum van ontvankelijkheid" is van toepassing op de 
gehele tekst. Als dit amendement wordt aangenomen, dient de gehele tekst in die zin te worden 
gewijzigd.

Amendement 284
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 5. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
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geldt de datum waarop de kennisgevingen 
overeenkomstig lid 2 aan de opdrachtgever 
worden gedaan als valideringsdatum van 
de aanvraag. Als geen kennisgevingen aan 
de opdrachtgever worden gedaan, geldt de 
laatste dag van de in de leden 2 en 4 
bedoelde termijnen als valideringsdatum.

geldt de datum waarop de kennisgevingen 
overeenkomstig lid 2 aan de opdrachtgever 
worden gedaan als valideringsdatum van 
de aanvraag.

Or. en

Motivering

Wijziging als gevolg van het amendement op artikel 5, lid 3, en artikel 5, lid 4, alinea 3.

Amendement 285
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
geldt de datum waarop de kennisgevingen 
overeenkomstig lid 2 aan de opdrachtgever 
worden gedaan als valideringsdatum van 
de aanvraag. Als geen kennisgevingen aan 
de opdrachtgever worden gedaan, geldt de 
laatste dag van de in de leden 2 en 4 
bedoelde termijnen als valideringsdatum.

5. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
geldt de datum waarop de kennisgevingen 
betreffende de volledigheid van het 
aanvraagdossier van de klinische proef 
overeenkomstig lid 2 of 4 aan de 
opdrachtgever worden gedaan als 
valideringsdatum van de aanvraag.

Or. en

Amendement 286
Alda Sousa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het beoordelingsverslag wordt 
ingediend via het EU-portaal en openbaar 
gemaakt.
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Or. en

Motivering

Het beoordelingsverslag moet openbaar worden gemaakt, zodat het publiek vertrouwen kan 
hebben in het toelatingsproces.

Amendement 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Elke betrokken lidstaat is vrij om de 
elementen van deel I en deel II te kiezen 
die door een ethische commissie worden 
beoordeeld.

Or. fr

Amendement 288
Nessa Childers

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt i – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de verwachte voordelen op therapeutisch 
en volksgezondheidsgebied, rekening 
houdend met alle volgende punten:

i) de verwachte voordelen op therapeutisch 
en volksgezondheidsgebied, waaronder de 
verwachte voordelen voor de 
proefpersonen, rekening houdend met alle 
volgende punten:

Or. en

Amendement 289
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt i – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de relevantie van de klinische proef, 
rekening houdend met de laatste stand van 
de wetenschappelijke kennis en met de 
vraag of de klinische proef is aanbevolen 
of opgelegd door de regelgevende 
autoriteiten die met de beoordeling en de 
verlening van vergunningen voor het in de 
handel brengen van geneesmiddelen zijn 
belast;

– de relevantie van de klinische proef,
waarborgend dat de groepen aan de 
proeven deelnemende proefpersonen de te 
behandelen populatie representeren wat 
betreft leeftijd en geslacht, en wat betreft 
de vraag of de proefpersonen gezond, 
vrijwilligers of patiënten zijn, en rekening 
houdend met de laatste stand van de 
wetenschappelijke kennis, met de beste 
bestaande bewezen interventie en met de 
vraag of de klinische proef is aanbevolen 
of opgelegd door de regelgevende 
autoriteiten die met de beoordeling en de 
verlening van vergunningen voor het in de 
handel brengen van geneesmiddelen zijn 
belast;

Or. en

Motivering

Dit amendement bouwt voort op het amendement van de rapporteur, maar zorgt ervoor dat 
leeftijd, geslacht, gezondheid, het type proefpersoon en de beste bestaande bewezen 
interventie worden meegewogen in de beoordeling van de relevantie van de proef in deel I 
van de beoordelingsprocedure.

Amendement 290
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt i – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de relevantie van de klinische proef, 
rekening houdend met de laatste stand van 
de wetenschappelijke kennis en met de 
vraag of de klinische proef is aanbevolen 
of opgelegd door de regelgevende 
autoriteiten die met de beoordeling en de 
verlening van vergunningen voor het in de 

– de relevantie van de klinische proef,
waarborgend dat de groepen aan de 
proeven deelnemende proefpersonen de te 
behandelen populatie vertegenwoordigen,
met inbegrip van vrouwen en ouderen, en 
rekening houdend met de laatste stand van 
de wetenschappelijke kennis en met de 
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handel brengen van geneesmiddelen zijn 
belast;

vraag of de klinische proef is aanbevolen 
of opgelegd door de regelgevende 
autoriteiten die met de beoordeling en de 
verlening van vergunningen voor het in de 
handel brengen van geneesmiddelen zijn 
belast;

Or. en

Amendement 291
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt i – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de relevantie van de klinische proef, 
rekening houdend met de laatste stand van 
de wetenschappelijke kennis en met de 
vraag of de klinische proef is aanbevolen 
of opgelegd door de regelgevende 
autoriteiten die met de beoordeling en de 
verlening van vergunningen voor het in de 
handel brengen van geneesmiddelen zijn 
belast;

– de relevantie van de klinische proef, 
waarborgend dat de deelnemers aan de 
proef de voor het geneesmiddel beoogde 
populatie vertegenwoordigen, rekening 
houdend met de laatste stand van de 
wetenschappelijke kennis en met de vraag 
of de klinische proef is aanbevolen of 
opgelegd door de regelgevende autoriteiten 
die met de beoordeling en de verlening van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van geneesmiddelen zijn belast;

Or. en

Amendement 292
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt i – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de relevantie van de klinische proef, 
rekening houdend met de laatste stand van 
de wetenschappelijke kennis en met de 
vraag of de klinische proef is aanbevolen 
of opgelegd door de regelgevende 

– de relevantie van de klinische proef, 
waarborgend dat de groep relevant is voor 
de beoogde te behandelen populatie en
rekening houdend met de laatste stand van 
de wetenschappelijke kennis en met de 
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autoriteiten die met de beoordeling en de 
verlening van vergunningen voor het in de 
handel brengen van geneesmiddelen zijn 
belast;

vraag of de klinische proef is aanbevolen 
of opgelegd door de regelgevende 
autoriteiten die met de beoordeling en de 
verlening van vergunningen voor het in de 
handel brengen van geneesmiddelen zijn 
belast;

Or. en

Amendement 293
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt i – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de betrouwbaarheid en robuustheid van 
de in de klinische proef gegenereerde 
gegevens, rekening houdend met de 
statistische benaderingen, de opzet van de 
proef en de methodologie (waaronder de 
steekproefgrootte en randomisering, 
comparator en eindpunten);

– de betrouwbaarheid en robuustheid van 
de in de klinische proef gegenereerde 
gegevens, rekening houdend met de 
statistische benaderingen, de opzet van de 
proef, de methodologie (waaronder de 
steekproefgrootte en randomisering, 
comparator en eindpunten) en de 
prevalentie van de aandoening, met name 
wat betreft zeldzame ziekten (die niet meer 
dan vijf op de tienduizend mensen treffen) 
en zeer zeldzame ziekten (met een 
prevalentiedrempel van maximaal één 
patiënt per vijftigduizend mensen);

Or. en

Motivering

De moeilijkheid om klinische proeven uit te voeren voor zeldzame ziekten wordt meestal 
geassocieerd met het lage aantal patiënten per ziekte en hun geografische spreiding.

Amendement 294
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt i – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de betrouwbaarheid en robuustheid van 
de in de klinische proef gegenereerde 
gegevens, rekening houdend met de 
statistische benaderingen, de opzet van de 
proef en de methodologie (waaronder de
steekproefgrootte en randomisering, 
comparator en eindpunten);

– de betrouwbaarheid en robuustheid van 
de in de klinische proef gegenereerde 
gegevens, rekening houdend met de 
geschikte statistische benaderingen, de 
stand van de techniek van de opzet van de 
klinische proef en de methodologie 
(waaronder in voorkomend geval een
steekproefgrootte die een gelaagde analyse 
naar leeftijd en geslacht mogelijk maakt,
en randomisering, comparator en 
eindpunten); de mate waarin de klinische 
proef aandacht schenkt aan 
aangelegenheden die patiënten als 
prioritair beschouwen (waaronder de 
mate waarin en de manier waarop 
patiënten betrokken worden bij de opzet 
van de proef);

Or. en

Motivering

De voorgestelde gelaagdheid is niet altijd relevant (bijvoorbeeld als een proef specifiek een 
oudere populatie betreft). Voorts kan er methodologisch gezien niet een onbeperkt aantal 
factoren van gelaagdheid worden gebruikt. Statistici moeten vaak een keuze maken tussen 
potentiële factoren van gelaagdheid, die onder meer biomarkers en eerdere behandelingen 
kunnen betreffen. Wij stellen voor de formulering "in voorkomend geval" toe te voegen, om 
flexibiliteit mogelijk te maken, mits met adequate argumenten omkleed.

Amendement 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt i – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de betrouwbaarheid en robuustheid van 
de in de klinische proef gegenereerde 
gegevens, rekening houdend met de 
statistische benaderingen, de opzet van de 
proef en de methodologie (waaronder de 
steekproefgrootte en randomisering, 

– de betrouwbaarheid en robuustheid van 
de in de klinische proef gegenereerde 
gegevens, op basis van vooraf vastgestelde 
primaire uitkomstmaten, rekening 
houdend met de statistische benaderingen, 
de opzet van de proef en de methodologie 
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comparator en eindpunten); (waaronder de steekproefgrootte en vooraf 
vastgestelde subgroepen die een gelaagde 
analyse naar leeftijd en geslacht mogelijk 
maken, en randomisering, comparator en 
eindpunten);

Or. en

Motivering

Om manipulatie van de bevindingen te voorkomen, is het van belang om de primaire 
uitkomstmaten van tevoren vast te stellen. De in klinische proeven gegenereerde gegevens 
kunnen alleen als betrouwbaar en robuust worden beschouwd als deze adequaat de 
bevolkingsgroepen weerspiegelen (bijv. vrouwen, ouderen) die het product dat wordt 
onderzocht waarschijnlijk zullen gebruiken. Er moeten op voorhand subgroepen worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat de gegevens correct worden geïnterpreteerd en gebruikt.

Amendement 296
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt i – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de betrouwbaarheid en robuustheid van 
de in de klinische proef gegenereerde 
gegevens, rekening houdend met de 
statistische benaderingen, de opzet van de 
proef en de methodologie (waaronder de 
steekproefgrootte en randomisering,
comparator en eindpunten);

– de betrouwbaarheid en robuustheid van 
de in de klinische proef gegenereerde 
gegevens, rekening houdend met de 
statistische benaderingen, de opzet van de 
proef en de methodologie (waaronder de 
steekproefgrootte voor gerichte 
groepsanalyse en randomisering, 
comparator en eindpunten);

Or. en

Amendement 297
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt i – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de betrouwbaarheid en robuustheid van 
de in de klinische proef gegenereerde
gegevens, rekening houdend met de 
statistische benaderingen, de opzet van de 
proef en de methodologie (waaronder de 
steekproefgrootte en randomisering, 
comparator en eindpunten);

– de betrouwbaarheid en robuustheid van 
de in de klinische proef verwachte
gegevens, rekening houdend met de 
statistische benaderingen, de opzet van de 
proef en de methodologie (waaronder de 
steekproefgrootte en randomisering, 
comparator en eindpunten);

Or. fr

Motivering

"Gegenereerde gegevens" dient te worden vervangen door "verwachte gegevens", omdat deze 
gegevens tijdens de beoordelingsfase nog niet bekend zijn.

Amendement 298
Nessa Childers

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt ii – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de kenmerken van de interventie ten 
opzichte van de normale klinische 
praktijk;

– de kenmerken van de interventie ten 
opzichte van de voorwaarden van 
artikel 32 van de Verklaring van Helsinki;

Or. en

Amendement 299
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt ii – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het gezondheidsrisico voor de 
proefpersoon van de medische aandoening 
waarvoor het geneesmiddel voor 
onderzoek wordt onderzocht;

– het gezondheidsrisico, psychisch dan wel 
fysiek, voor de proefpersoon van de 
medische aandoening waarvoor het 
geneesmiddel voor onderzoek wordt 
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onderzocht;

Or. sl

Amendement 300
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt ii – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de levensbedreigende en slopende 
effecten van bepaalde ziekten, zoals 
bepaalde zeldzame en zeer zeldzame 
ziekten die beperkte bestaande 
behandelmogelijkheden kennen;

Or. en

Motivering

De moeilijkheid om klinische proeven uit te voeren voor zeldzame ziekten wordt meestal 
geassocieerd met het lage aantal patiënten per ziekte en hun geografische spreiding.

Amendement 301
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rapporterende lidstaat houdt bij de 
beoordeling van de in punt i) en ii) 
behandelde aspecten in voorkomende 
gevallen rekening met de te bestuderen 
subpopulaties.

Or. en

Motivering

De specifieke kenmerken van bepaalde subpopulaties (op basis van geslacht, leeftijd, enz.) 
kunnen ook betrekking hebben op aspecten zoals de relevantie of de risico's en ongemakken 
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voor de proefpersoon, zoals genoemd in punt ii. Daarom wordt voorgesteld de werkingssfeer 
van deze bepalingen uit te breiden en om bij de beoordeling van alle in punt i) en ii) bedoelde 
elementen rekening te houden met subpopulaties.

Amendement 302
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de adequaatheid van het proces van 
toestemming en instemming volgens 
hoofdstuk V;

Or. en

Amendement 303
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de naleving van de voorschriften 
voor geïnformeerde toestemming zoals 
uiteengezet in hoofdstuk V;

Or. en

Amendement 304
Roberta Angelilli

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) naleving van 
Richtlijn 95/46/EG.
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Or. en

Amendement 305
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De rapporterende lidstaat stelt een 
beoordelingsverslag op. De beoordeling 
van de in lid 1 bedoelde aspecten vormt 
deel I van het beoordelingsverslag.

2. De rapporterende lidstaat stelt een 
beoordelingsverslag op. De betrokken 
lidstaten beoordelen gelijktijdig de 
ethische aspecten van lid 1. De 
beoordeling van de in lid 1 bedoelde 
aspecten vormt deel I van het 
beoordelingsverslag, dat de beoordeling 
van de ethische aspecten door de bij de 
procedure betrokken lidstaten omvat.

Or. en

Motivering

De ethische aspecten van deel I kunnen niet worden gescheiden van de totale beoordeling.

Amendement 306
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rapporterende lidstaat dient binnen de 
volgende termijnen deel I van het 
beoordelingsverslag, met inbegrip van zijn 
conclusie, bij de opdrachtgever en de 
andere betrokken lidstaten in:

De rapporterende lidstaat dient binnen de 
volgende termijnen deel I van het 
beoordelingsverslag, met inbegrip van zijn 
conclusie, bij de opdrachtgever en de 
andere betrokken lidstaten via het in 
artikel 77 van deze verordening bedoelde 
EU-portaal in:

Or. fr
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Amendement 307
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea -1 (nieuw) en alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor doeleinden van dit hoofdstuk is de 
beoordelingsdatum de datum waarop het 
beoordelingsverslag wordt overgelegd aan 
de andere betrokken lidstaten en de 
rapporteringsdatum de datum waarop het 
definitieve beoordelingsverslag overgelegd 
wordt aan de opdrachtgever en de overige 
betrokken lidstaten.

4. De rapporterende lidstaat dient binnen 
de volgende termijnen deel I van het 
beoordelingsverslag, met inbegrip van zijn 
conclusie, bij de opdrachtgever en de 
andere betrokken lidstaten in:

De rapporterende lidstaat dient binnen de 
volgende termijnen deel I van het 
beoordelingsverslag, met inbegrip van zijn 
conclusie, bij de opdrachtgever en de 
andere betrokken lidstaten in. Deze 
termijnen omvatten onder meer 
tijdsspannen voor de initiële beoordeling, 
de gezamenlijke beoordeling en de 
consolidering van het eindverslag.

Or. en

Motivering

Het beoordelingsproces moet zodanig worden vormgegeven dat de rapporterende lidstaat een 
initiële beoordeling kan uitvoeren, die aan alle betrokken lidstaten wordt verstrekt, die 
vervolgens commentaar kunnen leveren (gezamenlijke beoordeling), en dat de rapporterende 
lidstaat voldoende tijd heeft om het commentaar van de betrokken lidstaten te integreren 
(consolidering). Op deze manier wordt voorkomen dat de beoordeling van de rapporterende 
lidstaat nog eens dunnetjes wordt overgedaan door de betrokken lidstaten en wordt de rol van 
de rapporterende lidstaat nader verduidelijkt.

Amendement 308
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De rapporterende lidstaat dient binnen 
de volgende termijnen deel I van het 
beoordelingsverslag, met inbegrip van zijn 
conclusie, bij de opdrachtgever en de 
andere betrokken lidstaten in:

4. De rapporterende lidstaat dient binnen 
de volgende termijnen deel I van het 
beoordelingsverslag, met inbegrip van zijn 
conclusie, bij de opdrachtgever en de 
andere betrokken lidstaten in, en de 
betrokken lidstaten dienen binnen die 
termijnen hun commentaar op de ethische 
aspecten bij de betrokken partijen in:

Or. en

Motivering

De betrokken lidstaten moeten de rapporterende lidstaat commentaar verschaffen op de 
ethische aspecten.

Amendement 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De rapporterende lidstaat dient binnen 
de volgende termijnen deel I van het 
beoordelingsverslag, met inbegrip van zijn 
conclusie, bij de opdrachtgever en de 
andere betrokken lidstaten in:

4. De rapporterende lidstaat dient binnen 
de volgende termijnen deel I van het 
beoordelingsverslag, met inbegrip van zijn 
conclusie, reeds rekening houdend met de 
standpunten van de betrokken ethische 
commissie, bij de opdrachtgever en de 
andere betrokken lidstaten in:

Or. en

Motivering

De termijnen moeten worden aangepast zodat de betrokken instanties in de rapporterende 
lidstaat genoeg tijd hebben om de beoordeling goed uit te voeren, alsook ten behoeve van alle 
betrokken lidstaten waarvan verlangd wordt dat zij commentaar geven voordat de 
rapporterende lidstaat de beoordeling naar de opdrachtgever stuurt.
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Amendement 310
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor klinische proeven met beperkte 
interventie: binnen 10 dagen na de
valideringsdatum;

a) voor klinische proeven met beperkte 
interventie: binnen 25 dagen, maar niet 
eerder dan 15 dagen na ontvangst van de
gevalideerde aanvraag;

Or. en

Motivering

De termijnen voor het indienen van deel I van het beoordelingsverslag overeenkomstig 
artikel 14, lid 3, van het voorstel voor een verordening, moeten worden aangepast om het 
aanvraagdossier en de commentaren van de betrokken lidstaten doeltreffend te beoordelen. 
Onder a) tot c) dient de termijn in te gaan na ontvangst van de gevalideerde aanvraag. Er zijn 
minimale evaluatietermijnen nodig om de betrokken lidstaten genoeg tijd te geven om deel te 
nemen aan de aanvaardbaarheidsbeoordeling overeenkomstig artikel 6, lid 5.

Amendement 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor klinische proeven met beperkte 
interventie: binnen 10 dagen na de 
valideringsdatum;

a) voor klinische proeven met beperkte 
interventie: binnen 20 dagen na de 
valideringsdatum;

Or. en

Motivering

De termijnen moeten worden aangepast zodat de betrokken instanties in de rapporterende 
lidstaat genoeg tijd hebben om de beoordeling goed uit te voeren, alsook ten behoeve van alle 
betrokken lidstaten waarvan verlangd wordt dat zij commentaar geven voordat de 
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rapporterende lidstaat de beoordeling naar de opdrachtgever stuurt.

Amendement 312
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor klinische proeven met beperkte 
interventie: binnen 10 dagen na de 
valideringsdatum;

a) voor klinische proeven met een beperkt 
risico en klinische proeven met een 
gemiddeld risico waarbij behandelingen 
worden toegepast die ondersteund worden 
door gepubliceerde feiten en/of 
richtsnoeren voor standaardbehandeling: 
binnen 10 dagen na de valideringsdatum;

Or. en

Motivering

Proeven met een beperkt, maar geen gemiddeld risico moeten sneller worden beoordeeld, 
omdat de beoordeling krachtens deel I zich moet richten op het protocol (de productgegevens 
zijn al beschikbaar). Dit kan worden gezien als een stimulans voor de lidstaten om de 
protocolbeoordeling toe te vertrouwen aan de ethische commissie en, bijvoorbeeld, de 
bevoegde autoriteit slechts in kennis te stellen, omdat het product voor de toegelaten indicatie 
wordt gebruikt.

Amendement 313
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor klinische proeven die geen 
klinische proeven met beperkte interventie 
zijn: binnen 25 dagen na de
valideringsdatum;

b) voor klinische proeven die geen 
klinische proeven met beperkte interventie 
zijn: binnen 35 dagen, maar niet eerder 
dan 20 dagen na ontvangst van de
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gevalideerde aanvraag;

Or. en

Motivering

De termijnen voor het indienen van deel I van het beoordelingsverslag overeenkomstig 
artikel 14, lid 3, van het voorstel voor een verordening, moeten worden aangepast om het 
aanvraagdossier en de commentaren van de betrokken lidstaten doeltreffend te beoordelen. 
Onder a) tot c) dient de termijn in te gaan na ontvangst van de gevalideerde aanvraag. Er zijn 
minimale evaluatietermijnen nodig om de betrokken lidstaten genoeg tijd te geven om deel te 
nemen aan de aanvaardbaarheidsbeoordeling overeenkomstig artikel 6, lid 5.

Amendement 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor klinische proeven die geen 
klinische proeven met beperkte interventie 
zijn: binnen 25 dagen na de 
valideringsdatum;

b) voor klinische proeven die geen 
klinische proeven met beperkte interventie 
zijn: binnen 35 dagen na de 
valideringsdatum;

Or. en

Amendement 315
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor klinische proeven die geen 
klinische proeven met beperkte interventie
zijn: binnen 25 dagen na de 
valideringsdatum;

b) voor klinische proeven die geen 
klinische proeven met een beperkt risico 
zijn en die geen klinische proeven met een 
gemiddeld risico zijn waarbij 
behandelingen worden toegepast die 
ondersteund worden door gepubliceerde 
feiten en/of richtsnoeren voor 
standaardbehandeling: binnen 25 dagen 
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na de valideringsdatum;

Or. en

Motivering

Proeven met een laag, maar geen gemiddeld risico moeten sneller worden beoordeeld, omdat 
de beoordeling krachtens deel I zich moet richten op het protocol (de productgegevens zijn al 
beschikbaar). Dit kan worden gezien als een stimulans voor de lidstaten om de 
protocolbeoordeling toe te vertrouwen aan de ethische commissie en, bijvoorbeeld, de 
bevoegde autoriteit slechts in kennis te stellen, omdat het product voor de toegelaten indicatie 
wordt gebruikt.

Amendement 316
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor klinische proeven met een 
geneesmiddel voor onderzoek voor 
geavanceerde therapie: binnen 30 dagen 
na de valideringsdatum.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het begrip dat wij hebben van "geneesmiddelen voor onderzoek voor geavanceerde therapie"
verschilt van het begrip dat de medische wereld, de regelgevende instanties en de industrie 
ervan hebben. Veel geavanceerde therapieën worden al tientallen jaren toegepast, zijn niet 
nieuw meer en de beoordeling ervan moet geen extra tijd in beslag nemen. Voor de 
geavanceerde therapieën als geheel moet geen aanvullende termijn worden vereist. De 
lidstaten kunnen om aanvullende informatie verzoeken als ze van mening zijn dat de 
geavanceerde therapie extra toetsing vereist.

Amendement 317
Peter Liese, Anne Delvaux, 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, Anna Rosbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor klinische proeven met een 
geneesmiddel voor onderzoek voor 
geavanceerde therapie: binnen 30 dagen na
de valideringsdatum.

c) voor klinische proeven met een 
geneesmiddel voor onderzoek voor 
geavanceerde therapie: binnen 40 dagen, 
maar niet eerder dan 30 dagen na
ontvangst van de gevalideerde aanvraag.

Or. en

Motivering

De termijnen voor het indienen van deel I van het beoordelingsverslag overeenkomstig 
artikel 14, lid 3, van het voorstel voor een verordening, moeten worden aangepast om het 
aanvraagdossier en de commentaren van de betrokken lidstaten doeltreffend te beoordelen. 
Onder a) tot c) dient de termijn in te gaan na ontvangst van de gevalideerde aanvraag. Er zijn 
minimale evaluatietermijnen nodig om de betrokken lidstaten genoeg tijd te geven om deel te 
nemen aan de aanvaardbaarheidsbeoordeling overeenkomstig artikel 6, lid 5.

Amendement 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor klinische proeven met een 
geneesmiddel voor onderzoek voor 
geavanceerde therapie: binnen 30 dagen na 
de valideringsdatum.

c) voor klinische proeven met een 
geneesmiddel voor onderzoek voor 
geavanceerde therapie: binnen 45 dagen na 
de valideringsdatum.

Or. en

Motivering

Er zijn ruimere termijnen nodig om de betrokken lidstaten en hun ethische commissies 
voldoende tijd te geven om de beoordeling goed uit te voeren. Bovendien is de beoordeling 
door de rapporterende lidstaat krachtens deel I leidend indien de betrokken lidstaten hun 
advies met betrekking tot deel II van de toelatingsaanvraag niet op tijd indienen, om te 
voorkomen dat de betrokken lidstaten de klinische proef niet toelaten op hun grondgebied op 
grond van de analyse van deel II (veronachtzaming van belangrijke ethische aspecten). 
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Amendement 319
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt 
de datum waarop het beoordelingsverslag 
bij de opdrachtgever en de andere 
betrokken lidstaten wordt ingediend als 
beoordelingsdatum.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt 
de datum waarop het beoordelingsverslag 
bij de opdrachtgever en de andere 
betrokken lidstaten wordt ingediend als 
beoordelingsdatum. Met ingang van deze 
datum is het beoordelingsverslag 
beschikbaar op het EU-portaal.

Or. fr

Amendement 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Tot de beoordelingsdatum mag elke 
betrokken lidstaat alle overwegingen die 
voor de aanvraag van belang zijn, aan de 
rapporterende lidstaat meedelen. De 
rapporterende lidstaat houdt naar behoren 
rekening met die overwegingen.

5. Tot de beoordelingsdatum mag elke 
betrokken lidstaat alle overwegingen die 
voor de aanvraag van belang zijn, aan de 
rapporterende lidstaat meedelen. De 
rapporterende lidstaat houdt naar behoren 
rekening met die overwegingen en 
documenteert deze in het 
beoordelingsverslag. Indien het 
beoordelingsverslag van de rapporterende 
lidstaat afwijkt van de overwegingen van 
de betrokken lidstaten, wordt in het 
beoordelingsverslag aangegeven wat de 
redenen van deze afwijking zijn.

Or. en
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Motivering

Aangezien deel I van het beoordelingsverslag betrekking heeft op belangrijke ethische 
aspecten die volgens overweging 6 en 12 gereguleerd moeten worden door de betrokken 
lidstaten zelf, verdient besluitvorming op basis van consensus tussen alle betrokken lidstaten 
de voorkeur in deel I van het beoordelingsverslag. Indien het beoordelingsverslag van de 
rapporterende lidstaat afwijkt van de overwegingen van de betrokken lidstaten, moet deze 
afwijking worden verklaard.

Amendement 321
Peter Liese, Anna Rosbach, Anne Delvaux, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena 
Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Tot de beoordelingsdatum mag elke 
betrokken lidstaat alle overwegingen die 
voor de aanvraag van belang zijn, aan de 
rapporterende lidstaat meedelen. De 
rapporterende lidstaat houdt naar behoren 
rekening met die overwegingen.

5. Tot de beoordelingsdatum mag elke 
betrokken lidstaat alle overwegingen die 
voor de aanvraag van belang zijn, aan de 
rapporterende lidstaat meedelen. De 
rapporterende lidstaat houdt naar behoren 
rekening met die overwegingen en 
documenteert deze in het 
beoordelingsverslag. Indien het 
beoordelingsverslag van de rapporterende 
lidstaat afwijkt van de overwegingen van 
de betrokken lidstaten, geeft de 
rapporterende lidstaat in het 
beoordelingsverslag aan wat de redenen 
zijn van deze afwijking.

Or. en

Motivering

Aangezien deel I van het beoordelingsverslag betrekking heeft op belangrijke ethische 
aspecten die volgens overweging 6 en 12 gereguleerd moeten worden door de betrokken 
lidstaten zelf, verdient besluitvorming op basis van consensus tussen alle betrokken lidstaten 
de voorkeur in deel I van het beoordelingsverslag. Indien het beoordelingsverslag van de 
rapporterende lidstaat afwijkt van de overwegingen van de betrokken lidstaten, moet de 
rapporterende lidstaat ten minste verplicht worden de redenen van deze afwijking te 
verklaren. De besluitvorming moet transparant worden gemaakt in het beoordelingsverslag.
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Amendement 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het beoordelingsverslag wordt bij de 
EU-databank ingediend via het EU-
portaal en openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

Het beoordelingsverslag moet openbaar toegankelijk worden gemaakt, zodat het publiek 
vertrouwen kan hebben in het toelatingsproces.

Amendement 323
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Alleen de rapporterende lidstaat mag de 
opdrachtgever tussen de validerings- en 
beoordelingsdatum verzoeken een 
aanvullende toelichting in het licht van de 
in lid 5 bedoelde overwegingen te geven.

6. Tussen de validerings- en 
rapporteringsdatum mag alleen de 
rapporterende lidstaat de opdrachtgever
verzoeken een aanvullende toelichting in 
het licht van zijn eigen overwegingen en 
die van de betrokken lidstaten zoals 
bedoeld in lid 5 te geven.

Or. fr

Motivering

Dit amendement is niet bedoeld om de kern van de door de Commissie voorgestelde bepaling 
te veranderen, maar om de vertaling beter begrijpelijk te maken.
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Amendement 324
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op deze aanvullende 
toelichting kan de rapporterende lidstaat de 
in lid 4 bedoelde termijn voor klinische 
proeven met beperkte interventie
gedurende ten hoogste tien dagen en voor 
andere proeven gedurende ten hoogste
twintig dagen opschorten.

Met het oog op deze aanvullende 
toelichting kan de rapporterende lidstaat de 
in lid 4 bedoelde termijn voor klinische 
proeven met beperkte interventie met ten 
hoogste twintig dagen en voor andere 
proeven ten hoogste dertig dagen
verlengen.

Or. en

Motivering

De termijnen dienen voldoende tijd te bieden voor een gezamenlijke beoordeling en 
verwerking van de antwoorden van de opdrachtgever op vragen. Aangezien de tijd voor de 
gezamenlijke beoordeling van de bijkomende uitleg is opgenomen in de verlengde termijn 
(twintig of dertig dagen) wordt de totale termijn voor het toelatingsproces niet significant 
gewijzigd.

Amendement 325
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op deze aanvullende 
toelichting kan de rapporterende lidstaat de 
in lid 4 bedoelde termijn voor klinische 
proeven met beperkte interventie
gedurende ten hoogste tien dagen en voor 
andere proeven gedurende ten hoogste 
twintig dagen opschorten.

Met het oog op deze aanvullende 
toelichting kan de rapporterende lidstaat de 
in lid 4 bedoelde termijn voor klinische 
proeven met een beperkt risico en voor die 
met een gemiddeld risico waarbij 
behandelingen worden toegepast die 
ondersteund worden door gepubliceerde 
feiten en/of richtsnoeren voor 
standaardbehandeling gedurende ten 
hoogste tien dagen en voor andere proeven 
gedurende ten hoogste twintig dagen 
opschorten.
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Or. en

Motivering

Versnelde procedure voor proeven met een beperkt risico (zie amendement 8).

Amendement 326
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op deze aanvullende 
toelichting kan de rapporterende lidstaat de 
in lid 4 bedoelde termijn voor klinische 
proeven met beperkte interventie 
gedurende ten hoogste tien dagen en voor 
andere proeven gedurende ten hoogste 
twintig dagen opschorten.

Met het oog op deze aanvullende 
toelichting kan de rapporterende lidstaat de 
in lid 4 bedoelde termijn voor klinische 
proeven met beperkte interventie 
gedurende ten hoogste tien dagen en voor 
andere proeven gedurende ten hoogste 
twintig dagen opschorten. De 
rapporterende lidstaat stelt de 
opdrachtgever via het EU-portaal op de 
hoogte van de opschorting van de termijn.

Or. fr

Amendement 327
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als na ontvangst van de aanvullende 
toelichting in het geval van klinische 
proeven met beperkte interventie minder 
dan drie dagen en in het geval van andere 
proeven minder dan vijf dagen resteren 
van de termijn voor de indiening van 
deel I van het beoordelingsverslag, wordt 
deze termijn tot drie respectievelijk vijf 
dagen verlengd.

Na ontvangst van de aanvullende 
toelichting stellen de betrokken lidstaten 
de rapporterende lidstaat uiterlijk twee 
dagen voor de rapporteringsdatum op de 
hoogte van eventuele overwegingen. De 
rapporterende lidstaat houdt bij de 
afronding van het beoordelingsverslag 
rekening met die overwegingen. De 
termijn voor de gezamenlijke beoordeling 
en de verwerking van de bijkomende 



AM\929471NL.doc 85/86 PE506.159v01-00

NL

toelichting door de betrokken lidstaten en 
de rapporterende lidstaat bedraagt bij 
klinische proeven met beperkte interventie 
ten minste vijftien dagen en bij de overige 
proeven ten minste twintig dagen.

Or. en

Motivering

Het proces ter beoordeling van de bijkomende toelichting dient aan te sluiten op het proces 
ter gezamenlijke beoordeling van de aanvraag. Op deze manier wordt er tevens voor gezorgd 
dat de rapporterende lidstaat voldoende tijd heeft om een initiële beoordeling op te stellen en 
dat er voldoende tijd is voor de gezamenlijke beoordeling en de verwerking.

Amendement 328
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rapporterende lidstaat mag ingeval 
van proeven waarbij er geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie of andere 
nieuwe therapieën betrokken zijn ten 
behoeve van raadpleging van comités van 
deskundigen de in lid 4 en 6 genoemde 
termijn met nog eens 60 dagen verlengen.

Or. en

Motivering

De termijnen dienen genoeg tijd over te laten voor de lidstaten om in voorkomend geval 
deskundigen te raadplegen in het kader van de beoordeling van geneesmiddelen voor 
onderzoek voor geavanceerde therapie of andere nieuwe therapieën. Dit is mogelijk volgens 
de huidige richtlijn.

Amendement 329
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Als de rapporterende lidstaat zijn 
beoordelingsverslag niet binnen de in de 
leden 4, 6 en 7 vermelde termijnen 
indient, wordt deel I van de klinische 
proef geacht door de rapporterende 
lidstaat te zijn aanvaard.

Or. fr

Motivering

Het is dienstig hier te herinneren aan het feit dat het huidige voorstel voor een Europese 
verordening uitgaat van het beginsel van de stilzwijgende goedkeuring dat door Richtlijn 
2001/20/EG is ingevoerd. Het is noodzakelijk dat dit beginsel wordt nageleefd, aangezien het 
daardoor mogelijk is om de naleving te garanderen van de termijnen die niet alleen essentieel 
zijn om een snelle toegang tot innoverende behandelingen te waarborgen maar ook om de 
concurrentiekracht van het Europese klinische onderzoek te vrijwaren.


