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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot 
intrekking van Richtlijn 2001/20/EG
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2012)0369),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 114 en artikel 168, lid 4, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0194/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 december 
20121,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C ... / Nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Op grond van punt 6 van de Verklaring van Helsinki van de World Medical Association en 
artikel 28, lid 2, van het onderhavige voorstel moet het welzijn van de individuele 
proefpersonen voor onderzoek voorrang krijgen op alle andere belangen. In deze wetgeving 
moet daarom meer nadruk worden gelegd op het welzijn van de proefpersonen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Voorafgaande ethische goedkeuring is een noodzakelijke voorwaarde voor klinische proeven. 
Overeenkomstig de Verklaring van Helsinki mag er alleen onderzoek bij een proefpersoon 
worden gedaan als het onderzoeksproject na een multidisciplinaire beoordeling van de 
ethische aanvaardbaarheid ervan is goedgekeurd door de bevoegde instantie.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) De betrokken lidstaten moeten 
samenwerken bij de beoordeling van een 
verzoek om toelating van een klinische 
proef. Deze samenwerking kan aspecten 
van wezenlijk nationale aard uitsluiten.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten zelf de gebieden kunnen bepalen waarop zij al dan niet wensen samen te 
werken. In de context van grotere mobiliteit van mensen tussen EU-lidstaten en van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg moeten de lidstaten worden aangemoedigd om ook op 
het gebied van de ethische aspecten van klinische proeven, inclusief geïnformeerde 
toestemming, inzichten uit te wisselen en samen te werken.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De procedure moet flexibel en 
doeltreffend zijn om administratieve 
vertraging voor aanvang van een klinische 
proef te voorkomen.

(7) De procedure moet flexibel en 
doeltreffend zijn om administratieve 
vertraging bij aanvang van een klinische 
proef te voorkomen. De rechten, de 
veiligheid en het welzijn van de 
individuele proefpersoon voor onderzoek 
moet voorrang krijgen op alle andere 
belangen.

Or. en

Motivering

Dit is in overeenstemming met punt 6 van de Verklaring van Helsinki en artikel 28, lid 2, van 
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het voorstel.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Bij de beoordeling van de aanvraag 
voor een klinische proef moet met name 
aandacht worden besteed aan de verwachte 
therapeutische en 
volksgezondheidsvoordelen (de 
"relevantie") en aan het risico en de 
ongemakken voor de proefpersoon. Ten 
aanzien van de relevantie moeten talrijke 
aspecten in aanmerking worden genomen, 
waaronder de waarborging dat de aan de 
proef deelnemende groep proefpersonen 
de te behandelen populatie representeert 
en de vraag of de klinische proef is 
aanbevolen of opgelegd door de 
regelgevende autoriteiten die met de 
beoordeling en de verlening van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van geneesmiddelen zijn belast. 
Teneinde te waarborgen dat de klinische 
proef relevant is, moet de opdrachtgever, 
indien mogelijk, een systematisch 
onderzoek van de bestaande gegevens 
over de geneesmiddelen voor onderzoek 
verschaffen.

Or. en

Motivering

Klinische proeven moeten de doelbevolkingsgroepen weerspiegelen, inclusief het gender- en 
leeftijdsevenwicht, om een nauwkeurige beoordeling te waarborgen van de veiligheid en de 
werkzaamheid van de geneesmiddelen voor de bevolking die uiteindelijk zal worden 
behandeld. Dit is in overeenstemming met punt 5 van de Verklaring van Helsinki. Teneinde de 
relevantie van de proef verder te garanderen en er dus voor te zorgen dat de proefpersonen 
geen onnodige proeven hebben ondergaan, moet de opdrachtgever de informatie over 
geneesmiddelen voor onderzoek onderzoeken en deze informatie bij de aanvraag verstrekken.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Aan aanvragen voor klinische 
proeven zijn ook aspecten van wezenlijk 
nationale aard en ethische aspecten 
verbonden. Die aspecten moeten niet in 
het kader van de samenwerking tussen 
alle betrokken lidstaten worden 
beoordeeld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Gerelateerd aan het amendement op overweging 6. De lidstaten moeten zelf de gebieden 
kunnen bepalen waarop zij al dan niet wensen samen te werken. In de context van grotere 
mobiliteit van mensen tussen EU-lidstaten en van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
moeten de lidstaten worden aangemoedigd om ook op het gebied van de ethische aspecten 
van klinische proeven, inclusief geïnformeerde toestemming, inzichten uit te wisselen en 
samen te werken.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het moet aan de betrokken lidstaat 
worden overgelaten om te bepalen welk 
orgaan of welke organen bij deze 
beoordeling betrokken zijn. Deze 
beslissing betreft de interne organisatie van 
elke lidstaat. Wanneer de lidstaten dit 
orgaan of deze organen aanwijzen, moeten 
zij zorgen voor betrokkenheid van leken en 
patiënten. Bovendien moeten zij 
waarborgen dat er voldoende 
deskundigheid beschikbaar is. De 
beoordeling moet echter in ieder geval, 
overeenkomstig de internationale 
richtsnoeren, gezamenlijk worden verricht 

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

De beoordeling moet echter in ieder geval, 
overeenkomstig de internationale 
richtsnoeren, gezamenlijk worden verricht 
door een redelijk aantal personen die 
tezamen over de nodige kwalificaties en 
ervaring beschikken. De personen die de 
aanvraag beoordelen, moeten 
onafhankelijk zijn van de betrokken 
opdrachtgever, instelling van de 
proeflocatie en onderzoekers en vrij zijn 
van elke andere ongepaste beïnvloeding.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig punt 15 van de Verklaring van Helsinki moet bij de beoordelingsprocedure 
een ethische commissie betrokken zijn. Het voorstel van de Commissie is in dit opzicht te 
vaag. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Op dit moment verschilt de 
ethische beoordelingsprocedure sterk 
tussen de lidstaten; vaak zijn er diverse 
organen op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau en verschillende procedures die tot 
uiteenlopende beoordelingen leiden. Dit 
vormt een bron van vertraging en 
versnippering. In het belang van de 
Europese patiënten en de volksgezondheid 
moeten de procedures en beginselen van 
ethische beoordeling beter worden 
geharmoniseerd door de uitwisseling van 
beste praktijken tussen de ethische 
commissies. Hiertoe moet de Commissie 
de samenwerking tussen ethische 
commissies vergemakkelijken. 

Or. en
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Motivering

Teneinde duidelijkheid en samenhang in de ethische beoordeling van klinische proeven te 
brengen zonder de last van volledige harmonisatie op te leggen, moet de Commissie een 
platform opzetten ter bevordering van de samenwerking en de uitwisseling van beste 
praktijken tussen ethische commissies. De deelname aan dit platform moet vrijwillig zijn.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De opdrachtgever moet de aanvraag 
tot toelating van een klinische proef 
kunnen intrekken. Met het oog op een goed 
verloop van de beoordelingsprocedure 
moet een aanvraag tot toelating van een 
klinische proef echter alleen voor de gehele 
klinische proef kunnen worden 
ingetrokken. De opdrachtgever moet na 
intrekking van een aanvraag een nieuwe 
aanvraag tot toelating van de klinische 
proef kunnen indienen.

(16) De opdrachtgever moet de aanvraag 
tot toelating van een klinische proef 
kunnen intrekken. Met het oog op een goed 
verloop van de beoordelingsprocedure 
moet een aanvraag tot toelating van een 
klinische proef echter alleen voor de gehele 
klinische proef kunnen worden 
ingetrokken. De redenen voor intrekking 
moeten via het EU-portaal worden 
medegedeeld. De opdrachtgever moet na 
intrekking van een aanvraag een nieuwe 
aanvraag tot toelating van de klinische 
proef kunnen indienen, op voorwaarde dat 
de nieuwe aanvraag toelichtingen bevat 
met betrekking tot eerdere intrekkingen.

Or. en

Motivering

Opdrachtgevers moeten ertoe worden verplicht de motivering te geven van de beslissing om 
een aanvraag in te trekken. Dit zou de efficiëntie en de transparantie waarborgen, de 
uitwisseling van informatie tussen de lidstaten versterken en voorkomen dat opdrachtgevers 
gaan "rondshoppen" om klinische proeven te laten goedkeuren. Dit strookt ook met de nieuwe 
wetgeving inzake geneesmiddelenbewaking (Richtlijn 2010/84/EU en Verordening 
1235/2010) die verplicht stelt dat houders van een vergunning voor het in de handel brengen 
de autoriteiten op de hoogte brengen van de redenen om een product uit de handel te nemen.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de transparantie op het gebied van 
klinische proeven te vergroten, moeten de 
klinische proefgegevens die ter 
ondersteuning van een aanvraag voor een 
klinische proef worden ingediend, 
afkomstig zijn van klinische proeven die in 
een openbaar toegankelijke databank zijn 
opgenomen.

(20) Om de transparantie op het gebied van 
klinische proeven te vergroten, moeten de 
klinische proefgegevens die ter 
ondersteuning van een aanvraag voor een 
klinische proef worden ingediend, 
afkomstig zijn van klinische proeven die in 
een openbaar toegankelijke databank zijn 
opgenomen. Klinische proefgegevens die 
afkomstig zijn van klinische proeven die 
zijn uitgevoerd voor de datum waarop de 
huidige verordening van toepassing 
wordt, moeten zijn ingeschreven in een 
openbaar register dat een primair of
partnerregister is van het internationale 
registerplatform voor klinische proeven 
van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Or. en

Motivering

Klinische proeven van oudere proeven zijn mogelijk nog relevant; in het belang van de 
betrouwbaarheid van gegevens uit oudere proeven moet de registratie van oudere proeven 
worden gestimuleerd. Clinicaltrials.gov, dat geen primair maar een partnerregister van het 
internationale registerplatform voor klinische proeven van de WHO is, moet ook worden 
opgenomen bij de gegevensbronnen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Als er eenmaal een vergunning 
voor het in de handel brengen is 
afgegeven, worden de klinische 
proefgegevens niet als commercieel 
vertrouwelijk beschouwd.
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Or. en

Motivering

Zodra na een klinische proef een vergunning voor het in de handel brengen is afgegeven, 
moeten, in het belang van de transparantie, de tijdens de klinische proef gegenereerde 
gegevens volledig toegankelijk zijn.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De kwetsbaarste proefpersonen hebben aanvullende beschermingsmaatregelen nodig.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Informatie, of het ontbreken daarvan, heeft zowel gevolgen voor de bereidheid van patiënten 
om deel te nemen aan klinische proeven als voor hun engagement en trouw tijdens proeven. 
De informatie die aan potentiële proefpersonen wordt verstrekt en de manier waarop deze 
informatie wordt aangeboden moet voldoen aan de informatiebehoefte van mensen die 
overwegen deel te nemen aan een proef. Specifieke patiëntenpopulaties kunnen verschillende 
behoeften hebben. Informatie moet in een eenvoudige vorm worden verstrekt en worden 
aangevuld met uitgebreidere wetenschappelijke informatie voor diegenen die dat willen. 
Informatie moet tijdens de proef op elk moment beschikbaar zijn.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Deze databank moet alle relevante 
informatie over de klinische proef 
bevatten. In de databank mogen geen 

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

de databank zijn ingeschreven voordat 
ermee wordt aangevangen. De aanvangs-
en einddatum van de aanwerving van 
proefpersonen moet ook in de databank 
worden gepubliceerd. In de databank 
mogen geen gegevens worden opgenomen 
over de proefpersonen die aan een 
klinische proef deelnemen. De informatie 
in de databank moet openbaar zijn, tenzij 
er specifieke redenen zijn om bepaalde 
gegevens niet te publiceren teneinde het 
recht van personen op een privéleven en 
het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, zoals erkend in de 
artikelen 7 en 8 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, te 
beschermen.

Or. en

Motivering

De informatie over de aanvang en het eind van de aanwervingsperiode voor proeven moet 
beschikbaar zijn zodat patiënten gemakkelijk kunnen zien welke proeven er voor hen 
beschikbaar zijn.

Amendement 15

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) "studie betreffende een geneesmiddel": 
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

Het voorstel van de Commissie voor de definitie van "klinische studie" heeft voor verwarring 
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onder de belanghebbenden gezorgd, omdat de termen "klinische studie" en "klinische proef" 
overeenkomstig de internationale richtlijnen door elkaar worden gebruikt.

Amendement 16

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 studie niet overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen van de betrokken 
lidstaat gebruikt en het gebruik ervan 
behoort niet tot de normale klinische 
praktijk;

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst. Omdat in veel standaardbehandelingsprotocollen 
geneesmiddelen niet overeenkomstig de bijbehorende vergunning voor het in de handel 
brengen worden gebruikt, moet worden toegelicht dat studies waarbij gegevens worden 
verzameld over het afwijkende ("off-label") gebruik van een geneesmiddel, niet als klinische 
proeven worden beschouwd.

Amendement 17

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 een of 
meer van de betrokken lidstaten of, als 
een geneesmiddel niet overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen wordt gebruikt, het 
gebruik ervan wordt gestaafd met 
voldoende gepubliceerde feiten en/of
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richtsnoeren voor standaardbehandeling;

Or. en

Motivering

Bij veel zeldzame aandoeningen worden de geneesmiddelen die voor de behandeling ervan 
worden gebruikt, in de praktijk bijna nooit gebruikt overeenkomstig de vergunning voor het in 
de handel brengen ervan ("off-label" gebruik). Om fundamentele verschillen tussen de 
lidstaten te voorkomen in de toepassing van de definitie van een proef met beperkte 
interventie inclusief "off-label" gebruik, moet worden bepaald welk feitenniveau 
aanvaardbaar is;als de proefbehandeling slechts bedoeld is om 
standaardbehandelingsmethoden te vergelijken, dan moet de proef, ongeacht of de 
geneesmiddelen "off-label" worden gebruikt, worden ingedeeld in de categorie proeven met 
beperkte interventie.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
 Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 - alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toediening van placebo's kan tot de 
proeven met beperkte interventie behoren
als het gebruik van placebo's ten opzichte 
van de normale klinische praktijk niet 
meer dan een minimaal hoger risico 
oplevert voor de veiligheid of het welzijn 
van de proefpersonen.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat een klinische proef nog steeds aan de definitie van beperkte 
interventie kan voldoen als een placebo wordt gebruikt zonder dat het risico voor de 
proefpersonen hoger wordt.
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Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) "ethische commissie": een 
onafhankelijke instantie in een lidstaat, 
bestaande uit deskundigen uit de 
gezondheidszorg, leken en ten minste één 
zeer ervaren en goed geïnformeerde 
patiënt of vertegenwoordiger van een 
patiënt, die belast is met de bescherming 
van de rechten, de veiligheid en het 
welzijn van de proefpersonen en het 
publiek waarborgt van die bescherming.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig punt 15 van de Verklaring van Helsinki moet bij de beoordelingsprocedure 
een ethische commissie betrokken zijn. Het voorstel van de Commissie is in dit opzicht te 
vaag.

Amendement 20

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;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
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Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) "verslag van klinisch onderzoek": 
een verslag met daarin het volledige 
protocol en alle latere wijzigingen en data 
daarvan, een plan voor de statistische 
analyse, beknopte werkzaamheids- en 
veiligheidsgegevens van alle resultaten en 
individuele geanonimiseerde 
patiëntgegevens in de vorm van tabellen 
of lijsten, overeenkomstig de richtsnoeren 
van de Internationale Conferentie voor 
harmonisatie van de technische 
voorschriften voor de registratie van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
(ICH) over de structuur en de inhoud van 
verslagen van klinische onderzoeken 
(ICH E3).

Or. en

Motivering
De invoering van het verslag van klinisch onderzoek is in het belang van grotere 
transparantie. Dit zijn internationaal aanvaarde richtsnoeren voor het vervaardigen van een 
volledige beschrijving van een klinische proef en de uitkomsten ervan. Het helpt 
opdrachtgevers bij het verschaffen van geharmoniseerde informatie en het vergroot de 
transparantie omdat de hoeveelheid voor het publiek en onafhankelijke onderzoekers 
beschikbare informatie er enorm door toeneemt.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
 Artikel 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Klinische proeven moeten alleen worden uitgevoerd als de resultaten relevant zijn voor de 
verbetering van de preventie en de behandeling van aandoeningen. De relevantie van de 
proef is op grond van artikel 6 een van de beoordelingscriteria en moet daarom worden 
opgenomen in de algemene beginselen van klinische proeven.

Amendement 23

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
en voor de levenskwaliteit, rekening 
houdend met alle volgende punten:

Or. en

Motivering

Bij de beoordeling in deel 1 moet de rapporterende lidstaat de aanvragen voor klinische 
proeven beoordelen met betrekking tot de verwachte voordelen voor de levenskwaliteit van 
patiënten, wanneer de verschillende factoren naast elkaar worden gelegd.

Amendement 24

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 en
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;
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Or. en

Motivering

Klinische proeven moeten de doelbevolkingsgroepen weerspiegelen, inclusief het gender- en 
leeftijdsevenwicht, om een nauwkeurige beoordeling te waarborgen van de veiligheid en de 
werkzaamheid van de geneesmiddelen voor de bevolking die uiteindelijk zal worden
behandeld. Dit moet worden beoordeeld als de relevantie van de proef in overweging wordt 
genomen. 

Amendement 25

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 een
steekproefgrootte die een gelaagde analyse 
naar leeftijd en geslacht mogelijk maakt, 
en randomisering, comparator en 
eindpunten);

Or. en

Motivering

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.

Amendement 26

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 risico voor de gezondheid of de 
levenskwaliteit van de proefpersoon van de 
medische aandoening waarvoor het 
geneesmiddel voor onderzoek wordt 
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onderzocht;

Or. en

Motivering

De potentiële voordelen voor de levenskwaliteit van een patiënt moeten ook in aanmerking 
worden genomen.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de naleving van de voorschriften 
voor geïnformeerde toestemming in 
hoofdstuk V;

Or. en

Motivering

De naleving van de voornaamste beginselen van geïnformeerde toestemming in hoofdstuk V 
moet door de rapporterende lidstaat in deel 1 worden beoordeeld. Hoewel de afzonderlijke 
lidstaten het beste kunnen beslissen over bepaalde culturele aspecten, moeten de voornaamste 
beginselen uit hoofdstuk V ook in deel 1 in aanmerking worden genomen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rapporterende lidstaat stuurt tijdig een 
voorlopige versie van deel I van het 
beoordelingsverslag naar de betrokken 
lidstaten en vermeldt, in voorkomend 
geval, waarom bepaalde overwegingen 
niet in het beoordelingsverslag zijn 
opgenomen.

Or. en
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Motivering

De verplichting voor de rapporterende lidstaat om naar behoren rekening te houden met de 
door de betrokken lidstaten gemaakte overwegingen moet worden versterkt. Hiertoe wordt 
voorgesteld dat de rapporterende lidstaat de voorlopige versie van het beoordelingsverslag 
van deel I naar de betrokken lidstaten stuurt, inclusief de rechtvaardiging van de wijze 
waarop deze kanttekeningen zijn beoordeeld.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling van de in de eerste alinea 
bedoelde aspecten vormt deel II van het 
beoordelingsverslag.

De beoordeling van de in de eerste alinea 
bedoelde aspecten vormt deel II van het 
beoordelingsverslag en wordt door de 
rapporterende lidstaat in het 
beoordelingsverslag opgenomen.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Personen die de aanvraag beoordelen Personen die de aanvraag beoordelen (deel 
I en deel II)

Or. en

Motivering

Het is opmerkelijk dat in deel I en II dezelfde voorwaarden van toepassing zijn op de 
personen die de aanvraag beoordelen en dat de ethische commissies ook deelnemen aan de in 
deel I vermelde beoordeling.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De personen die de aanvraag beoordelen 
moeten al hun financiële en persoonlijke 
belangen bekendmaken en dit ter 
beschikking worden gesteld in de EU-
databank.

Or. en

Motivering

De waarborgen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de personen die de aanvragen 
beoordelen, moeten worden versterkt.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat de 
beoordeling gezamenlijk wordt verricht 
door een redelijk aantal personen die 
tezamen over de nodige kwalificaties en 
ervaring beschikken.

2. De lidstaten waarborgen dat de 
beoordeling gezamenlijk wordt verricht 
door een redelijk aantal personen die 
tezamen over de nodige kwalificaties en 
ervaring beschikken om te garanderen dat 
wordt voldaan aan de wetenschappelijke 
en ethische kwaliteitseisen.

Or. en

Motivering
Er moet worden toegelicht dat ethische en wetenschappelijke kwesties niet worden 
onderverdeeld in deel I en II van het beoordelingsverslag.
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de beoordeling wordt rekening 
gehouden met het standpunt van ten minste
een persoon wiens primaire 
interessegebied van niet-
wetenschappelijke aard is. Er wordt 
rekening gehouden met het standpunt van 
ten minste een patiënt.

3. Bij de beoordeling wordt rekening 
gehouden met het standpunt van een 
ethische commissie. De Commissie 
ontwikkelt richtsnoeren voor de 
betrokkenheid van patiënten, uitgaande 
van bestaande goede praktijken.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig punt 15 van de Verklaring van Helsinki moet bij de beoordelingsprocedure 
een ethische commissie betrokken zijn. Het voorstel van de Commissie is in dit opzicht te 
vaag.

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Als de proefpersonen afkomstig zijn 
uit andere kwetsbare bevolkingsgroepen, 
wordt specifieke aandacht besteed aan de 
beoordeling van de aanvraag tot toelating 
van een klinische proef op grond van de 
deskundigheid van beroepsbeoefenaars in 
het bepaalde gebied, of na het inwinnen 
van advies over klinische, ethische en 
psychosociale problemen op het gebied.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan klinische proeven waarbij vertegenwoordigers uit kwetsbare 
bevolkingsgroepen betrokken zijn (bijvoorbeeld personen die lijden aan meerdere 
aandoeningen, ouderen en zwakke mensen) om de behandelingen die hen ter beschikking 
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staan, te verbeteren. Deze proeven moeten worden uitgevoerd onder omstandigheden die deze 
proefpersonen de beste bescherming bieden.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever kan de aanvraag tot de 
beoordelingsdatum op ieder moment 
intrekken. In dat geval kan de aanvraag 
alleen voor alle betrokken lidstaten worden 
ingetrokken.

De opdrachtgever kan de aanvraag tot de 
beoordelingsdatum op ieder moment 
intrekken. In dat geval kan de aanvraag 
alleen voor alle betrokken lidstaten worden 
ingetrokken. De redenen voor de 
intrekking worden aan alle betrokken 
lidstaten medegedeeld en ingediend bij het 
EU-portaal.

Or. en

Motivering

Ter vergroting van de transparantie moeten de redenen voor intrekking openbaar worden 
gemaakt. Dit strookt ook met de nieuwe wetgeving inzake geneesmiddelenbewaking (Richtlijn 
2010/84/EU en Verordening 1235/2010) die verplicht stelt dat houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen de autoriteiten op de hoogte brengen van de redenen om een 
product uit de handel te nemen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit hoofdstuk laat de mogelijkheid onverlet 
dat de opdrachtgever, nadat geweigerd is 
toelating te verlenen of na intrekking van 
een aanvraag, opnieuw een aanvraag tot 
toelating bij een of meer beoogde 
betrokken lidstaten indient. Een dergelijke 
aanvraag wordt beschouwd als een nieuwe 
aanvraag tot toelating van een andere 
klinische proef.

Dit hoofdstuk laat de mogelijkheid onverlet 
dat de opdrachtgever, nadat geweigerd is 
toelating te verlenen of na intrekking van 
een aanvraag, opnieuw een aanvraag tot 
toelating bij een of meer beoogde 
betrokken lidstaten indient. Een dergelijke 
aanvraag wordt beschouwd als een nieuwe 
aanvraag tot toelating van een andere 
klinische proef. In de nieuwe aanvraag 
wordt een toelichting opgenomen over 
eerdere aanvragen die zijn ingetrokken of 



PR\925718NL.doc 27/54 PE504.236v01-00

NL

geweigerd.

Or. en

Motivering

Om de efficiëntie, transparantie en volledigheid van informatie te waarborgen wordt in de 
nieuwe aanvraag een toelichting over eerdere intrekkingen of weigeringen opgenomen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een duidelijke beschrijving van de 
wezenlijke wijziging;

(b) een duidelijke beschrijving van de aard 
van, de redenen voor en de inhoud van de
wezenlijke wijziging;

Or. en

Motivering

Als er wijzigingen worden aangebracht in een proef, dan moet dit in het belang van de 
transparantie volledig worden toegelicht.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als in het aanvraagdossier wordt 
verwezen naar gegevens die in een 
klinische proef zijn gegenereerd, moet die 
klinische proef overeenkomstig deze 
verordening zijn uitgevoerd.

4. Als in het aanvraagdossier wordt 
verwezen naar gegevens die in een 
klinische proef zijn gegenereerd, moet die 
klinische proef overeenkomstig deze 
verordening zijn uitgevoerd of, als de proef 
is uitgevoerd voor de datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt, 
overeenkomstig Verordening 2001/20/EG.

Or. en
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Motivering

In dit artikel wordt geen rekening gehouden met het feit dat eerdere proeven kunnen 
bijdragen aan de gegevens in nieuwe aanvragen die dateren van voor de nieuwe verordening.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Als de klinische proef buiten de Unie is 
uitgevoerd, moet zij voldoen aan
beginselen die ten aanzien van de rechten 
en de veiligheid van de proefpersonen en 
de betrouwbaarheid en robuustheid van de 
in de proef gegenereerde gegevens 
gelijkwaardig zijn aan de beginselen van
deze verordening.

5. Als de in lid 4 bedoelde klinische proef 
buiten de Unie is uitgevoerd, moet zij ten 
aanzien van de rechten, de veiligheid en 
het welzijn van de proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de in 
de proef gegenereerde gegevens voldoen 
aan deze verordening en de ethische 
beginselen van de Verklaring van 
Helsinki van de World Medical 
Association en de Internationale ethische 
richtlijnen voor biomedisch onderzoek 
met mensen van de Raad van 
internationale organisaties op het gebied 
van de medische wetenschappen 
eerbiedigen.

Or. en

Motivering

Bij klinische proeven in derde landen moeten dezelfde normen voor de veiligheid en de 
bescherming van patiënten worden toegepast als in de EU, zodat de veiligheid en het welzijn 
van de deelnemers altijd voorrang heeft op alle andere belangen. Bij "gelijkwaardigheid" 
kunnen nog te veel vragen worden gesteld.  De ethische beginselen van de Verklaring van 
Helsinki en de richtlijnen van de CIOMS moeten bij alle onderzoeken worden geëerbiedigd, 
inclusief de onderzoeken die buiten de EU worden uitgevoerd.
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Klinische proefgegevens die in een 
aanvraagdossier worden opgenomen, 
moeten afkomstig zijn van klinische 
proeven die voor het begin ervan zijn 
ingeschreven in een openbaar register dat 
een primair register is van het 
internationale registerplatform voor 
klinische proeven van de 
Wereldgezondheidsorganisatie.

6. Klinische proefgegevens die afkomstig 
zijn van klinische proeven die zijn 
uitgevoerd vanaf … [datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt] en die 
in een aanvraagdossier worden 
opgenomen, moeten afkomstig zijn van 
klinische proeven die voor het begin ervan 
zijn ingeschreven in een openbaar register 
dat een primair of partnerregister is van 
het internationale registerplatform voor 
klinische proeven van de 
Wereldgezondheidsorganisatie.

Or. en

Motivering

Toelichting dat dit uitsluitend van toepassing is op proeven die zijn uitgevoerd na de 
inwerkingtreding van deze verordening. Clinicaltrials.gov, dat geen primair maar een 
partnerregister van het internationale registerplatform voor klinische proeven van de WHO 
is, moet ook worden opgenomen bij de gegevensbronnen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Klinische proefgegevens die afkomstig 
zijn van klinische proeven die zijn 
uitgevoerd voor … [datum waarop de 
huidige verordening van toepassing 
wordt], moeten zijn ingeschreven in een 
openbaar register dat een primair of 
partnerregister is van het internationale 
registerplatform voor klinische proeven
van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Or. en
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Motivering

Klinische proeven van oudere proeven kunnen nog steeds relevant zijn en in het belang van de 
betrouwbaarheid van de gegevens van oudere proeven moet de registratie van oudere 
proeven worden gestimuleerd. Clinicaltrials.gov, dat geen primair maar een partnerregister 
van het internationale registerplatform voor klinische proeven van de WHO is, moet ook 
worden opgenomen bij de gegevensbronnen.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verwachte voordelen op 
therapeutisch en volksgezondheidsgebied 
rechtvaardigen de te voorziene risico's en 
ongemakken;

(a) de verwachte voordelen op 
therapeutisch en volksgezondheidsgebied 
en voor de levenskwaliteit rechtvaardigen 
de te voorziene risico's en ongemakken;

Or. en

Motivering

De potentiële voordelen voor de levenskwaliteit van een patiënt moeten ook in aanmerking 
worden genomen.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de proefpersoon of, als deze geen 
geïnformeerde toestemming kan geven, 
zijn wettelijke vertegenwoordiger, heeft de 
gelegenheid gehad om in een voorafgaand 
onderhoud met de onderzoeker of een lid 
van het onderzoeksteam inzicht te krijgen 
in de doeleinden, de risico's en de 
ongemakken van de klinische proef alsook 
in de voorwaarden waaronder deze moet 
worden uitgevoerd; de proefpersoon is 
bovendien gewezen op zijn recht om zich 
op elk moment uit de klinische proef terug 
te trekken zonder daarvan enig nadeel te 

(d) de proefpersoon of, als deze geen 
geïnformeerde toestemming kan geven, 
zijn wettelijke vertegenwoordiger, heeft de 
gelegenheid gehad om in een voorafgaand 
onderhoud of via andere geschikte vormen 
van contact met de onderzoeker of een lid 
van het onderzoeksteam of een voldoende 
gekwalificeerde persoon inzicht te krijgen 
in de doeleinden, de risico's en de 
ongemakken van de klinische proef alsook 
in de voorwaarden waaronder deze moet 
worden uitgevoerd; de proefpersoon is 
bovendien gewezen op zijn recht om zich 
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ondervinden; op elk moment uit de klinische proef terug 
te trekken zonder daarvan enig nadeel te 
ondervinden; tijdens het hierboven 
genoemde voorafgaande onderhoud of 
ander geschikt contact wordt de potentiële 
proefpersoon ook gewezen op zijn recht 
om de deelname aan de klinische proef te 
weigeren zonder daarvan enig nadeel te 
ondervinden; 

Or. en

Motivering

(i) Het gebruik van de formulering "onderhoud" is twijfelachtig omdat het een persoonlijke 
interactie suggereert, wat in sommige omstandigheden wellicht niet mogelijk is. Ook de 
aanwerving voor klinische proeven vindt plaats via briefwisselingen. (ii) Er moet worden 
benadrukt dat niet alleen een proefpersoon zich kan terugtrekken uit een proef, maar dat een 
potentiële proefpersoon op elk moment voor de inschrijving/aanwerving zonder nadelige 
gevolgen kan weigeren deel te nemen aan een proef.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De rechten, de veiligheid en het welzijn 
van de proefpersonen hebben voorrang op 
de belangen van de wetenschap en de 
samenleving.

2. De rechten, de veiligheid en het welzijn 
van de proefpersonen hebben voorrang op 
alle andere belangen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig punt 6 van de Verklaring van Helsinki moeten de belangen van de 
proefpersonen voorrang krijgen op alle andere belangen, met inbegrip van commerciële of 
(persoonlijke) academische belangen.
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Geïnformeerde toestemming wordt door 
de proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger uit vrije wil schriftelijk 
gegeven na volledig te zijn in gelicht over 
de aard, betekenis implicaties en risico's 
van de klinische proef en wordt voorzien 
van de datum en een handtekening. Indien 
mogelijk moet informatie over de aard, 
betekenis, implicaties en risico's van de 
klinische proef mondeling worden 
verstrekt, waarbij de proefpersoon de 
mogelijkheid heeft om vragen te stellen, 
en de proefpersoon moet uitgebreide 
informatie ontvangen die hij of zij mag 
behouden; deze informatie kan ook 
schriftelijk worden verstrekt. De 
geïnformeerde toestemming wordt 
behoorlijk gedocumenteerd. De 
proefpersoon moet voldoende tijd krijgen 
om na te denken over zijn of haar 
beslissing. Als de proefpersoon niet in staat 
is te schrijven, kan hij in uitzonderlijke 
gevallen zijn toestemming mondeling 
geven, in aanwezigheid van ten minste één 
onpartijdige getuige. De proefpersoon of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger ontvangt 
een kopie van het document waarmee 
geïnformeerde toestemming is gegeven.

Or. en

Motivering

Informatie, of het ontbreken daarvan, heeft zowel gevolgen voor de bereidheid van patiënten 
om deel te nemen aan klinische proeven als voor hun engagement en trouw tijdens proeven. 
De informatie die aan potentiële proefpersonen wordt verstrekt en de manier waarop deze 
informatie wordt aangeboden moet voldoen aan de informatiebehoefte van mensen die 
overwegen deel te nemen aan een proef. Specifieke patiëntenpopulaties kunnen verschillende 
behoeften hebben. Informatie moet in een eenvoudige vorm worden verstrekt en worden 
aangevuld met uitgebreidere wetenschappelijke informatie voor diegenen die dat willen.  
Informatie moet tijdens de proef op elk moment beschikbaar zijn.
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Schriftelijke informatie die aan de 
proefpersoon en/of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger wordt gegeven 
voorafgaand aan het verkrijgen van
geïnformeerde toestemming, moet beknopt, 
duidelijk en relevant zijn en voor een leek 
begrijpelijk zijn. Er moet speciale 
aandacht worden gegeven aan de 
informatiebehoeften van individuele 
proefpersonen en specifieke 
patiëntenpopulaties, alsook aan de 
methoden die worden gebruikt om de 
informatie te verstrekken. Er moet zowel 
medische als juridische informatie worden 
gegeven. De proefpersoon moet hierin 
worden gewezen op zijn recht om zijn 
geïnformeerde toestemming op elk 
moment te herroepen.

Or. en

Motivering

Informatie, of het ontbreken daarvan, heeft zowel gevolgen voor de bereidheid van patiënten 
om deel te nemen aan klinische proeven als voor hun engagement en trouw tijdens proeven. 
De informatie die aan potentiële proefpersonen wordt verstrekt en de manier waarop deze 
informatie wordt aangeboden moet voldoen aan de informatiebehoefte van mensen die 
overwegen deel te nemen aan een proef. Specifieke patiëntenpopulaties kunnen verschillende 
behoeften hebben. Informatie moet in een eenvoudige vorm worden verstrekt en worden 
aangevuld met uitgebreidere wetenschappelijke informatie voor diegenen die dat willen.  
Informatie moet tijdens de proef op elk moment beschikbaar zijn.
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Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Na raadpleging van de relevante 
belanghebbenden, inclusief 
patiëntenorganisaties, stelt de Commissie 
richtsnoeren op over de informatie die 
aan proefpersonen en potentiële 
proefpersonen moet worden verstrekt, 
over geïnformeerde toestemming en over 
de vorm en de presentatie daarvan.

Or. en

Motivering

Informatie, of het ontbreken daarvan, heeft zowel gevolgen voor de bereidheid van patiënten 
om deel te nemen aan klinische proeven als voor hun engagement en trouw tijdens proeven. 
De informatie die aan potentiële proefpersonen wordt verstrekt en de manier waarop deze 
informatie wordt aangeboden moet voldoen aan de informatiebehoefte van mensen die 
overwegen deel te nemen aan een proef. Specifieke patiëntenpopulaties kunnen verschillende 
behoeften hebben. Informatie moet in een eenvoudige vorm worden verstrekt en worden 
aangevuld met uitgebreidere wetenschappelijke informatie voor diegenen die dat willen.  
Informatie moet tijdens de proef op elk moment beschikbaar zijn.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De proefpersoon moet informatie 
krijgen over de resultaten van de klinische 
proef waaraan hij of zij heeft 
deelgenomen zodra deze proef is 
beëindigd.

Or. en

Motivering

Teneinde de transparantie te vergroten en ervoor te zorgen dat de proefpersonen zo veel 
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mogelijk voordeel halen uit klinische proeven, moeten de proefpersonen informatie krijgen 
over de uitkomst van de proef.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 bis
Klinische proeven op proefpersonen uit 

andere kwetsbare bevolkingsgroepen
1. Een klinische proef op proefpersonen 
uit andere kwetsbare bevolkingsgroepen 
mag alleen worden uitgevoerd als behalve 
aan de voorwaarden in artikel 28 ook aan 
alle volgende voorwaarden wordt 
voldaan:
(a) de proefpersoon heeft alle relevante 
informatie over de proef, de risico's en de 
voordelen ervan gekregen van 
beroepsbeoefenaars die opgeleid zijn voor 
of ervaring hebben met het werken met 
die groep;
(b) de onderzoeker houdt rekening met de 
uitdrukkelijke wil van een proefpersoon
die zich een mening kan vormen en de 
informatie kan beoordelen, om op enig 
moment niet of niet langer aan de 
klinische proef deel te nemen;
(c) er worden geen aansporingen of 
financiële prikkels gegeven, afgezien van 
een vergoeding voor de deelname aan de 
klinische proef;
(d) dergelijk onderzoek houdt direct 
verband met een medische aandoening 
waaraan de proefpersoon lijdt of die 
relevant is voor de kwetsbare 
bevolkingsgroep;
(e) de klinische proef is zodanig opgezet 
dat pijn, het ongemak, angst en elk ander 
te voorzien risico in relatie tot de ziekte tot 
een minimum worden beperkt en zowel de 
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risicodrempel als de belastinggraad 
specifiek worden gedefinieerd en 
permanent worden waargenomen;
(f) de klinische proef levert enig direct 
voordeel voor de patiëntengroep op (bijv. 
een hogere levenskwaliteit).
2. De proefpersoon neemt op een op zijn 
of haar situatie en begripsvermogen 
afgestemde wijze deel aan de 
toestemmingsprocedure.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan klinische proeven waarbij vertegenwoordigers uit kwetsbare 
bevolkingsgroepen betrokken zijn (bijvoorbeeld personen die lijden aan meerdere 
aandoeningen, ouderen en zwakke mensen) om de behandelingen die hen ter beschikking 
staan, te verbeteren. Deze proeven moeten worden uitgevoerd onder omstandigheden die deze 
proefpersonen de beste bescherming bieden.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) de klinische proef houdt voor de 
proefpersoon een evenredig risico met 
betrekking tot de onderliggende 
levensbedreigende medische aandoening 
en een evenredige belasting in.

Or. en

Motivering

In het geval van een levensbedreigende medische aandoening moeten het risico en de 
belasting evenredig zijn met de ernst van de aandoening.
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever het 
verslag van klinisch onderzoek, inclusief 
een lekensamenvatting van de klinische 
proef, bij de EU-databank in.

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

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

Or. en

Motivering

De invoering van het verslag van klinisch onderzoek is in het belang van grotere 
transparantie. Een eenvoudige samenvatting kan bevooroordeeld en misleidend zijn. Een 
verslag van klinisch onderzoek verschaft een volledige uiteenzetting van de proef en een 
geharmoniseerde manier om alle resultaten te presenteren.  Door deze informatie openbaar 
toegankelijk te maken wordt het vertrouwen van het publiek in de uitkomsten van proeven 
groter en worden betere collegiale toetsingen van onderzoeken mogelijk gemaakt.

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Als opdrachtgevers de in lid 3 
genoemde verplichting niet naleven, legt 
de betrokken lidstaat geldstraffen op.

Or. en
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Motivering

Om ervoor te zorgen dat de bepaling om de samenvatting van de uitkomsten en het verslag 
van klinisch onderzoek binnen twaalf maanden in te dienen wordt nageleefd, moeten de 
lidstaten de bevoegdheid hebben om een straf op te leggen. 

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Voor de toepassing van deze 
verordening geldt, ingeval een geschorste 
of tijdelijk stopgezette klinische proef niet 
wordt hervat, de datum van het besluit van 
de opdrachtgever om de klinische proef 
niet te hervatten als het eind van de 
klinische proef. Bij voortijdige beëindiging 
geldt de datum waarop de proef voortijdig 
wordt beëindigd als einddatum van de 
klinische proef. Na twaalf maanden 
tijdelijke stopzetting worden de gegevens 
van de klinische proef opgenomen in de 
EU-databank, zelfs als deze niet compleet 
zijn. De redenen voor voortijdige 
beëindiging van een klinische proef 
worden in de EU-databank gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de redenen voor voortijdige beëindiging van een klinische proef in de 
EU-databank worden gepubliceerd. Redenen kunnen zijn dat het geneesmiddel niet effectief 
bleek te zijn of dat er te veel bijwerkingen optraden, wat essentiële informatie kan zijn voor de 
veiligheid van patiënten en voor toekomstige onderzoekers om te voorkomen dat onderzoek 
twee keer wordt gedaan.
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Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Voor proeven waarbij een geneesmiddel voor onderzoek "off-label" wordt gebruikt, stelt het 
voorstel jaarlijkse veiligheidsrapportage verplicht, zelfs voor proeven met beperkte 
interventie. Veiligheidsgegevens uit de jaarlijkse veiligheidsverslagen over producten die zijn 
gebruik overeenkomstig de normale klinische praktijk zouden geen aanvullende informatie 
bieden ten opzichte van wat er reeds bekend is over het veiligheidsprofiel van de producten, 
en zou een onnodige administratieve last tot gevolg hebben zonder dat het de patiënten 
voordeel zou opleveren. Daarom moeten de bepalingen over de veiligheidsrapportage 
overeenkomstig worden herzien.

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij een klinische proef waarbij meer 
dan een geneesmiddel voor onderzoek 
wordt gebruikt, mag de opdrachtgever één 
enkel veiligheidsverslag over alle in de 
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proef gebruikte geneesmiddelen voor 
onderzoek indienen.  De opdrachtgever 
geeft de reden voor deze beslissing in het 
verslag.

Or. en

Motivering

Als er in één enkele klinische proef meer dan een geneesmiddel voor onderzoek wordt 
gebruikt, moet de opdrachtgever één verslag over de klinische proef mogen inleveren in 
plaats van één verslag voor elk geneesmiddel voor onderzoek. Dit is noodzakelijk om ervoor 
te zorgen dat er nauwkeurigere informatie over veiligheidskwesties betreffende het 
gecombineerd gebruik van geneesmiddelen kan worden gerapporteerd.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Voor toegelaten geneesmiddelen die 
volgens het protocol overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen worden gebruikt, stelt 
de opdrachtgever de vergunninghouder 
jaarlijks in kennis van alle vermoedelijke 
ernstige bijwerkingen. Als een 
opdrachtgever door een gebrek aan 
middelen niet in staat is om de 
vergunninghouder te informeren, kan hij 
in plaats daarvan het Bureau informeren.

Or. en

Motivering

Als er merkloze geneesmiddelen worden gebruikt in de proef en als het geneesmiddel door 
een aantal verschillende bronnen aan de proefpersonen is verstrekt, is het voor niet-
commerciële opdrachtgevers een uiterst moeilijke taak, of zelfs onmogelijk, om vermoedelijke 
ernstige bijwerkingen rechtstreeks aan de vergunninghouder te melden. In veel 
standaardproeven worden geneesmiddelen voor onderzoek in combinatie gebruikt met het 
geneesmiddel voor onderzoek dat wordt onderzocht. In die gevallen kunnen deze 
geneesmiddelen voor onderzoek beschikbaar zijn als merkloos product dat zelfstandig door 
het specifieke ziekenhuis of de huisarts wordt besteld. Daarom is er geen rechtstreeks verband 
tussen de opdrachtgever en de vergunninghouder.
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als de opdrachtgever er kennis van 
draagt dat bij een klinische proef waarvan 
hij de opdrachtgever is een ernstige 
inbreuk wordt gemaakt op deze 
verordening of op de versie van het 
protocol die ten tijde van de inbreuk van 
toepassing is, meldt hij dit binnen zeven 
dagen nadat hij er kennis van heeft 
genomen, via het EU-portaal aan de 
betrokken lidstaten.

1. Als de opdrachtgever er kennis van 
draagt dat bij een klinische proef waarvan 
hij de opdrachtgever is een ernstige 
inbreuk wordt gemaakt op deze 
verordening of op de versie van het 
protocol die ten tijde van de inbreuk van 
toepassing is, meldt hij dit zo snel mogelijk 
maar uiterlijk zeven dagen nadat hij er 
kennis van heeft genomen, via het EU-
portaal aan de betrokken lidstaten.

Or. en

Motivering

Om nader te benadrukken dat elke ernstige inbreuk zo snel mogelijk moet worden gemeld en 
dat de periode van zeven dagen de absolute termijn is voor het melden van een ernstige 
inbreuk. 

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig artikel 3 van het voorstel moet de nadruk ook op het welzijn van de 
proefpersonen worden gelegd.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De invoering van het verslag van klinisch onderzoek is in het belang van grotere 
transparantie.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De inhoud van het basisdossier van de 
klinische proef wordt na de beëindiging 
van de klinische proef voor onbepaalde 
tijd door de opdrachtgever en de 
onderzoeker bewaard. De medische 
dossiers van de proefpersonen worden 
echter overeenkomstig de nationale 
wetgeving gearchiveerd. Als de 
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overeenkomstig de nationale wetgeving 
gearchiveerd.

opdrachtgever niet in staat is het 
basisdossier te bewaren, kan het in de 
EU-databank worden gearchiveerd.

Or. en

Motivering

Als er een onderzoek wordt ingesteld naar een opdrachtgever wegens het begaan van fouten, 
dan is het basisdossier van de klinische proef van essentieel belang. Daarom moet het 
basisdossier voor onbepaalde tijd worden bewaard, tenzij in de nationale wetgeving anders is 
bepaald. Het basisdossier kan indien nodig in de EU-databank worden opgeslagen.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 zijn alle 
opdrachtgevers ervoor verantwoordelijk 
dat één opdrachtgever verantwoordelijk 
wordt gesteld voor elk van de volgende 
aspecten:

2. In afwijking van lid 1 zijn alle 
opdrachtgevers ervoor verantwoordelijk 
dat een of meer opdrachtgevers 
verantwoordelijk worden gesteld voor elk 
van de volgende aspecten:

Or. en

Motivering

Waarborging van meer flexibiliteit in de wijze waarop de verantwoordelijkheden tussen de 
opdrachtgevers worden verdeeld.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de beantwoording van vragen over de 
klinische proef van proefpersonen, 
onderzoekers of betrokken lidstaten;

(b) de beantwoording van vragen over de 
klinische proef van proefpersonen, 
onderzoekers of betrokken lidstaten. Om 
aan deze verplichting te voldoen, mag de 
opdrachtgever naar behoefte taken 
delegeren overeenkomstig lid 2 van artikel 
68;
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Or. en

Motivering

Verduidelijking dat opdrachtgevers taken kunnen delegeren.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de Commissie wordt een databank op 
het niveau van de Unie opgezet en beheerd 
(hierna "de EU-databank" genoemd). De 
Commissie wordt voor deze databank als 
verantwoordelijke voor de verwerking 
beschouwd.

Door de Commissie wordt een databank op 
het niveau van de Unie opgezet en beheerd 
(hierna "de EU-databank" genoemd). De 
Commissie wordt voor deze EU-databank 
als verantwoordelijke voor de verwerking 
beschouwd en is verantwoordelijk voor het 
vermijden van onnodige overlapping 
tussen deze databank en de EudraCT- en 
EudraVigilance-databank.

Or. en

Motivering

Om een extra administratieve last voor de aanvragers te voorkomen moet de Commissie, als 
de oprichter van de nieuwe EU-databank, ervoor zorgen dat er geen overlapping is met de 
databanken van het Bureau. 

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EU-databank wordt opgericht om de 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten mogelijk te 
maken voor zover nodig met het oog op de 
toepassing van deze verordening en voor 
het zoeken naar specifieke klinische 
proeven. Ook stelt de databank 
opdrachtgevers in staat te verwijzen naar 

2. De EU-databank wordt opgericht om de 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten mogelijk te 
maken voor zover nodig met het oog op de 
toepassing van deze verordening en voor 
het zoeken naar specifieke klinische 
proeven. Ook stelt de databank 
opdrachtgevers in staat te verwijzen naar 



PR\925718NL.doc 45/54 PE504.236v01-00

NL

eerder ingediende aanvragen tot toelating 
van een klinische proef of wezenlijke 
wijziging.

eerder ingediende aanvragen tot toelating 
van een klinische proef of wezenlijke 
wijziging. Ook stelt de databank het 
publiek en onafhankelijke onderzoekers 
in staat de resultaten van klinische 
proeven te analyseren.

Or. en

Motivering

Teneinde te benadrukken dat het een hoofddoel van de EU-databank is om de transparantie 
van de uitkomsten van proeven voor patiënten en onderzoekers te vergroten.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EU-databank is openbaar 
toegankelijk, tenzij de geheimhouding van 
de daarin opgenomen gegevens en 
informatie of een deel ervan 
gerechtvaardigd is op een van de volgende 
gronden:

3. De EU-databank is openbaar 
toegankelijk overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1049/2001, tenzij de 
geheimhouding van de daarin opgenomen 
gegevens en informatie of een deel ervan 
gerechtvaardigd is op een van de volgende 
gronden:

Or. en

Motivering

Aangezien de Commissie de databank zal opzetten en onderhouden, moet deze toegankelijk 
zijn voor het publiek overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1049/2001 
inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel -86 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -86
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Samenwerking tussen ethische 
commissies

De Commissie vergemakkelijkt de 
samenwerking tussen de ethische 
commissies en het delen van beste 
praktijken over ethische kwesties, met 
inbegrip van de procedures en beginselen 
van ethische beoordeling.
(Als deze tekst wordt goedgekeurd, moet 
deze in hoofdstuk XVIII worden 
ingevoegd.) 

Or. en

Motivering

Teneinde duidelijkheid en samenhang in de ethische beoordeling van klinische proeven te 
brengen zonder de last van volledige harmonisatie op te leggen, moet de Commissie een 
platform opzetten ter bevordering van de samenwerking en de uitwisseling van beste 
praktijken tussen ethische commissies. De deelname aan dit platform moet vrijwillig zijn.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een verklaring van de betrokken ethische 
overwegingen en de wijze waarop 
aandacht is besteed aan de beginselen van 
de Verklaring van Helsinki;

Or. en

Motivering

Zoals bepaald in punt 14 van de Verklaring van Helsinki moet het protocol een verklaring 
over de ethische overwegingen bevatten en aangeven op welke wijze aandacht is besteed aan 
de beginselen van de Verklaring van Helsinki.
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Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een bespreking van de relevantie van de 
klinische proef en de opzet ervan om een 
beoordeling overeenkomstig artikel 6 
mogelijk te maken;

een bespreking van de relevantie van de 
klinische proef en de opzet ervan om een 
beoordeling overeenkomstig artikel 6 
mogelijk te maken, waarin wordt verwezen 
naar alle bestaande feiten, met inbegrip 
van systematische beoordelingen en meta-
analyse;

Or. en

Motivering

Als er een systematische beoordeling of een meta-analyse beschikbaar is, moet deze in de 
aanvraag worden opgenomen.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een beschrijving van de betrokkenheid 
van de patiënten bij de proef, waarbij het 
onderwerp en de vragen van het 
onderzoek en de opzet van de proef 
worden vastgesteld;

Or. en

Motivering
Het niveau van betrokkenheid van de patiënt moet worden gespecificeerd.
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Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

als ouderen of vrouwen van de klinische 
proef zijn uitgesloten, een toelichting en 
motivering van deze uitsluitingscriteria;

als de proefpersonen geen evenwichtige 
verdeling in leeftijd en/of geslacht 
weerspiegelen, moet dit worden 
gerechtvaardigd en toegelicht;

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst: door één enkele vrouwelijke of één enkele oudere 
proefpersoon aan de proef toe te voegen, hoeft het probleem van onevenredige 
vertegenwoordiging niet opgelost te zijn. De proefpopulatie moet in evenwicht zijn wat betreft 
leeftijd en geslacht, tenzij wordt gemotiveerd waarom dit niet nodig is.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 – streepje 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een volledig plan voor de statistische 
analyse;

Or. en

Motivering

Ten behoeve van de betrouwbaarheid van de gegevens uit een klinische proef moeten 
opdrachtgevers vooraf informatie verstrekken over de wijze waarop zij de gegevens willen 
gebruiken.
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16 bis. Het protocol omvat informatie over 
de financiering, opdrachtgevers, 
institutionele banden en alle andere 
potentiële belangenconflicten.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig punt 14 van de Verklaring van Helsinki moet in alle onderzoeksprotocollen 
informatie over financiële betrekkingen en andere banden of potentiële belangenconflicten 
worden opgenomen.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

53 bis. Alle informatie die wordt verstrekt 
aan de proefpersonen of de wettelijke 
vertegenwoordigers moet voldoen aan de 
voornaamste kwaliteitsbeginselen: de 
informatie moet objectief en 
onbevooroordeeld,patiëntgericht; op 
feiten gebaseerd,actueel, betrouwbaar, 
begrijpelijk,toegankelijk, transparant en 
relevant zijn en, in voorkomend geval, 
overeenkomen met wettelijk 
voorgeschreven informatie.

Or. en

Motivering

Informatie, of het ontbreken daarvan, heeft zowel gevolgen voor de bereidheid van patiënten 
om deel te nemen aan klinische proeven als voor hun engagement en trouw tijdens proeven. 
De informatie die aan potentiële proefpersonen wordt verstrekt en de manier waarop deze 
informatie wordt aangeboden moet voldoen aan de informatiebehoefte van mensen die 



PE504.236v01-00 50/54 PR\925718NL.doc

NL

overwegen deel te nemen aan een proef. Specifieke patiëntenpopulaties kunnen verschillende 
behoeften hebben. Informatie moet in een eenvoudige vorm worden verstrekt en worden 
aangevuld met uitgebreidere wetenschappelijke informatie voor diegenen die dat willen.  
Informatie moet tijdens de proef op elk moment beschikbaar zijn.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 53 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

53 ter. Aanvragers moeten worden 
aangemoedigd om voorafgaand aan de 
indiening de informatie en de documenten 
en procedures voor de geïnformeerde 
toestemming door patiënten te laten 
beoordelen om ervoor te zorgen dat deze 
voor de patiënten relevant en begrijpelijk 
zijn.

Or. en

Motivering

Informatie, of het ontbreken daarvan, heeft zowel gevolgen voor de bereidheid van patiënten 
om deel te nemen aan klinische proeven als voor hun engagement en trouw tijdens proeven. 
De informatie die aan potentiële proefpersonen wordt verstrekt en de manier waarop deze 
informatie wordt aangeboden moet voldoen aan de informatiebehoefte van mensen die 
overwegen deel te nemen aan een proef. Specifieke patiëntenpopulaties kunnen verschillende 
behoeften hebben. Informatie moet in een eenvoudige vorm worden verstrekt en worden 
aangevuld met uitgebreidere wetenschappelijke informatie voor diegenen die dat willen.  
Informatie moet tijdens de proef op elk moment beschikbaar zijn.
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TOELICHTING

Alle belanghebbenden zijn het er grotendeels over eens dat de huidige wetgeving inzake 
klinische proeven dringend moet worden herzien. De afgelopen jaren is het aantal klinische 
proeven dat in Europa is uitgevoerd sterk gedaald, wat ten minste voor een deel het gevolg is 
van enkele maatregelen in de Richtlijn inzake klinische proeven. Tussen 2007-2011 daalde 
het aantal in de EU uitgevoerde proeven met 25%, doordat veel proeven naar opkomende 
markten worden verplaatst. Dit heeft niet alleen schadelijke economische gevolgen, maar het 
belemmert ook de vooruitgang van de geneeskunde ten koste van de patiënt. Europa moet 
concurrerend zijn, alsook een aantrekkelijke plaats voor farmaceutische bedrijven om 
onderzoek te doen, terwijl het ook academisch onderzoek bevordert en de ontwikkeling van 
geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen stimuleert. Tegelijkertijd moet Europa, in het 
belang van het vertrouwen van het publiek en goede wetenschap, zowel op het gebied van 
patiëntveiligheid als van transparantie een wereldleider zijn. 

Verordening versus richtlijn

Een van de voornaamste problemen met de huidige richtlijn is juist de rechtsvorm ervan, 
d.w.z. dat het een richtlijn is. Door de lappendeken van verschillend uitgevoerde wetgeving in 
de gehele EU is het uitvoeren van grensoverschrijdende proeven moeilijk en duur geworden. 
Daarom kan uw rapporteur zich geheel en al vinden in het voorstel van de Commissie voor 
een verordening, die in de gehele EU zal zorgen voor een consequente toepassing. Dit zal met 
name gunstig zijn voor degenen die met zeldzame aandoeningen werken, waarbij het door de 
kleine patiëntenpopulaties noodzakelijk is om over de grenzen heen te werken.

Goedkeuringstermijnen

De Commissie is ambitieus geweest en vraagt veel van de regelgevende autoriteiten, de 
ethische commissies en de opdrachtgevers. Een van de grootste problemen met de huidige 
richtlijn is de lange goedkeuringstermijnen die het uitvoeren van proeven in Europa duurder
maken. De termijnen zijn ambitieus maar haalbaar en zijn gebaseerd op de huidige beste 
praktijken in de EU. Het systeem van stilzwijgende goedkeuring zal degenen die de toelating 
van proeven beoordelen, een werkelijke stimulans verschaffen om dit op tijd te doen. Veel 
lidstaten zullen deze aanpak willen herzien, op grond waarvan uw rapporteur het Parlement 
aanbeveelt het voorstel van de Commissie aangaande de goedkeuringstermijnen te steunen.

De bureaucratie beperken

Het voorstel van de Commissie bevat een aantal goede maatregelen om de bureaucratie te 
beperken en een van de meest positieve ideeën is het EU-portaal. Dit houdt in dat 
opdrachtgevers slechts één uniforme goedkeuringsaanvraag hoeven in te dienen, ongeacht 
waar in de EU de proef zal worden uitgevoerd en ongeacht of de proef in één of meerdere 
landen zal plaatsvinden. Een tweede nieuwe maatregel waar uw rapporteur verheugd over is, 
is het begrip "proef met beperkte interventie", waardoor de bureaucratie voor eenvoudigere, 
minder risicovolle proeven sterk zal afnemen. Hoewel deze beperkingen van de bureaucratie 
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belangrijk zijn, moeten de veiligheid en het welzijn van de patiënt altijd de hoogste prioriteit 
hebben in alle aspecten van de klinische proef.

Definities

De Commissie heeft de overkoepelende definitie "klinische studies" voorgesteld, waarvan 
"klinische proeven" een kleinere subgroep vormen. Hoewel de gedachte achter deze definities 
begrijpelijk is, is er onder de belanghebbenden verwarring ontstaan door de twee termen een 
verschillende betekenis te geven, aangezien de termen in internationale richtlijnen door elkaar 
worden gebruikt. Daarom stelt uw rapporteur voor de definitie "klinische studie" te 
veranderen in "studie betreffende een geneesmiddel".

Ethische commissies

Vanwege de diversiteit van ethische commissies in Europa heeft de Commissie getracht deze 
kwestie te vermijden. Uw rapporteur is het ermee eens dat de bepalingen op EU-niveau over 
de precieze werkwijze van ethische commissies enige vrijheid moeten laten. Zij is echter van 
mening dat het essentieel is duidelijk te maken dat ethische commissies een belangrijke rol 
moeten vervullen bij de goedkeuring van proeven en het garanderen van de veiligheid en het 
welzijn van de patiënt. Daarnaast stelt zij voor dat de Commissie een platform opricht waar 
ethische commissies vanuit heel Europa kunnen bespreken op welke wijze zij klinische 
proeven goedkeuren en kunnen leren samenwerken en beste praktijken uitwisselen. Als 
ethische commissies gezamenlijk een meer geharmoniseerde werkwijze kunnen vinden, 
zullen zowel de opdrachtgevers als de patiënten beter op de hoogte zijn van wat zij kunnen 
verwachten.

Nationaal waarborgsysteem

Uw rapporteur staat volledig achter het voorstel van de Commissie om een nationaal 
waarborgsysteem in te stellen. Momenteel zijn de verzekeringspremies voor sommige 
proeven astronomisch en dit kan veel opdrachtgevers ervan weerhouden deze proeven 
überhaupt uit te voeren. Dit is vaak het geval bij academische proeven, met name aangaande 
zeldzame aandoeningen, die eenvoudigweg uit de markt worden geprijsd door de hoge 
verzekeringspremies. Dit soort proeven moet worden bevorderd en gesteund en daarom is een 
waarborgsysteem zo belangrijk. Momenteel wordt om die reden veel van het in medisch 
onderzoek geïnvesteerde overheidsgeld uitgegeven aan verzekeringspremies. De 
gebruikskosten van een waarborgsysteem zouden relatief laag zijn voor de lidstaten en er zijn 
goede voorbeelden uit Denemarken en andere landen die laten zien hoe het kan werken.

Relevantie van proeven

Momenteel worden veel p roeven  uitgevoerd in patiëntenpopulaties die niet 
noodzakelijkerwijs de diversiteit van de bevolkingsgroep weerspiegelen die het geneesmiddel 
zal gaan gebruiken. Zo zijn vrouwen vaak ondervertegenwoordigd in proeven, wat betekent 
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dat er minder gegevens beschikbaar zijn over de specifieke werking van geneesmiddelen bij 
vrouwen. Een ander voorbeeld zijn proeven waar geen ouderen aan meedoen, bij wie 
doorgaans vaker comorbiditeit en bijwerkingen voorkomen. Uw rapporteur heeft een aantal 
voorstellen gedaan om klinische proeven relevanter te maken voor de patiëntenpopulatie. 

Betrokkenheid van de patiënt

De Commissie heeft voorgesteld de patiënt te betrekken bij de beoordeling van klinische 
proeven, waar uw rapporteur volledig achter staat. Het is tenslotte de patiënt die de potentiële 
risico's van de proef draagt en die de potentiële voordelen geniet. Uw rapporteur wenst te 
benadrukken dat deze patiënten ervaren en goed geïnformeerd moeten zijn en dat hun 
betrokkenheid niet als een symbolisch gebaar moet worden beschouwd.

Proeven in de ontwikkelingslanden

Klinische proeven worden in toenemende mate in ontwikkelingslanden uitgevoerd, wat een 
aantal ethische vragen oproept. Het voorstel van de Commissie omvat verscheidene 
maatregelen die hier betrekking op hebben, welke uw rapporteur onderschrijft. In de eerste 
plaats is er de bepaling dat als een opdrachtgever gegevens over een buiten de EU uitgevoerde 
proef wil gebruiken, deze proef moet hebben voldaan aan de normen die gelijkwaardig zijn 
aan die in de EU-wetgeving, ofschoon dit moet worden uitgebreid met internationale 
richtlijnen over ethiek. Daarnaast is er de bepaling dat ambtenaren van de Commissie de 
regelgevingssystemen in derde landen moeten inspecteren en moeten waarborgen dat deze 
landen maatregelen hebben getroffen om hetzelfde niveau van veiligheid en welzijn van de 
patiënt te garanderen.  

Transparantie

Een van de grootste problemen op dit moment is het gebrek aan transparantie van de 
resultaten van klinische proeven. Hierdoor is het vertrouwen van het publiek in de proeven en 
de uitkomsten ervan afgenomen. Onafhankelijke wetenschappers vinden het vaak moeilijk om 
aan de gegevens te komen die zij nodig hebben om de resultaten van proeven te verifiëren en 
systematische beoordelingen uit te voeren, en veel gegevens worden achtergehouden. Het is 
ook bekend dat de resultaten van niet succesvolle proeven vaak helemaal niet worden 
gepubliceerd of beschikbaar worden gesteld. Proeven kunnen herhaaldelijk worden 
uitgevoerd voordat algemeen bekend wordt dat deze ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn. 
De Commissie stelt op het gebied van de transparantie een aantal grote stappen in de goede 
richting voor met haar voorstel om een openbaar toegankelijke EU-databank over klinische 
proeven op te zetten, waarin informatie over alle proeven, al dan niet succesvol, is 
opgenomen. Uw rapporteur is echter van mening dat een eenvoudige samenvatting van de 
resultaten van de opdrachtgever niet ver genoeg gaat, omdat deze bevooroordeeld en 
misleidend kan zijn.

- Verslag van klinisch onderzoek
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Uw rapporteur beveelt derhalve aan van opdrachtgevers te eisen een verslag van het volledige 
klinische onderzoek in de EU-databank te publiceren. Het verslag van klinisch onderzoek is 
reeds een algemeen aanvaarde internationale richtlijn en vormt een uitgebreide uiteenzetting 
van de wijze waarop de proef is uitgevoerd en wat de bevindingen waren. Veel 
opdrachtgevers maken al van dit soort verslagen. Deze worden ingediend bij de regelgevende 
instanties wanneer zij een vergunning aanvragen voor het in de handel brengen.  Het verslag 
omvat een vereenvoudigde samenvatting, maar ook de veel volledigere resultaten die door 
onafhankelijke onderzoekers kunnen worden geanalyseerd en gecontroleerd. Patiënten nemen 
de beslissing om deel te nemen aan een proef ter verbetering van de geneeskunde duidelijk 
voor zichzelf en andere patiënten in hun situatie, en niet om een bepaald bedrijf te helpen. 
Door meer kennis over de resultaten van proeven te delen zal niet alleen het vertrouwen in 
geneesmiddelen toenemen, maar ook de ontwikkeling van levensreddende behandelingen 
versnellen. Het zal de gegevensbescherming niet in gevaar brengen, aangezien alle 
persoonlijke patiëntgegevens zullen worden geanonimiseerd. Daadwerkelijk commercieel 
vertrouwelijke informatie zal worden behandeld overeenkomstig de bestaande wetgeving over 
de toegang tot documenten.

- Straffen voor te late indiening

Voorts stelt uw rapporteur voor dat de lidstaten boetes opleggen aan opdrachtgevers die hun 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de transparantie niet nakomen. Zij steunt het voorstel 
van de Commissie om opdrachtgevers één jaar te geven om alle informatie in te dienen bij de 
databank, wat ruim voldoende is om de benodigde gegevens voor te bereiden. De 
opdrachtgevers die niet aan deze eis voldoen, moeten worden bestraft.

- Basisdossier

De Commissie stelt voor dat de opdrachtgevers het basisdossier van de klinische proef ten 
minste vijf jaar bewaren. Uw rapporteur is van mening dat dit te kort is. Als er een onderzoek 
wordt ingesteld naar een opdrachtgever wegens het begaan van fouten, dan is het basisdossier 
van de klinische proef van essentieel belang. Daarom stelt zij voor dat het basisdossier voor 
onbepaalde tijd moet worden bewaard, tenzij in de nationale wetgeving anders is bepaald. Het 
basisdossier kan indien nodig in de EU-databank worden opgeslagen.


