
PA\920621NL.doc PE500.727v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2012/0192(COD)

28.12.2012

ONTWERPADVIES
van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake 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))

Rapporteur voor advies: Cristian Silviu Buşoi



PE500.727v01-00 2/21 PA\920621NL.doc

NL

PA_Legam



PA\920621NL.doc 3/21 PE500.727v01-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Doel van het voorstel

Het voorstel van de Commissie herziet de regels betreffende klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. De huidige richtlijn inzake klinische proeven 
(2001/20/EG) heeft de veiligheid en betrouwbaarheid van klinische proeven in de EU 
aanzienlijk verbeterd. De uiteenlopende toepassing en omzetting, de onevenredige wettelijke 
vereisten en de daaruit resulterende administratieve rompslomp hebben echter geleid tot een 
daling van het aantal klinische proeven in de EU.

De Commissie stelt voor om de wetgeving te herzien door de toelatings- en 
rapporteringsprocedures rekening houdend met het risicoprofiel van de proeven te 
vereenvoudigen en de transparantie te verbeteren, terwijl de strengste normen worden 
gehandhaafd qua veiligheid van de patiënten en robuustheid van de gegevens. De nieuwe 
wettekst krijgt de vorm van een verordening. Zo zullen de regels in de hele EU op uniforme 
wijze worden toegepast.

Algemene opmerkingen

De rapporteur voor advies is ingenomen met het Commissievoorstel en steunt de algemene 
benadering van indiening via een centraal, door de Commissie beheerd portaal en vaststelling 
van korte, aangepaste termijnen voor beoordelingsverslagen en toelatingsbesluiten voor 
klinische proeven. Nauwere samenwerking en coördinatie binnen en tussen de lidstaten en 
een efficiënte procedure voor de toevoeging van lidstaten zullen de uitvoering van 
multinationale klinische proeven vergemakkelijken en innovatief klinisch onderzoek in de EU 
bevorderen. De rapporteur voor advies is het met de Commissie eens dat de personen die de 
aanvraag valideren en beoordelen, onafhankelijk moeten zijn van de opdrachtgever en de 
onderzoeker, geen belangenconflict mogen hebben en vrij moeten zijn van ongepaste 
beïnvloeding. De bepalingen betreffende de bescherming van de patiënt en geïnformeerde 
toestemming zijn billijk en passend.

EU-portaal

Er moet worden verduidelijkt dat de centrale indieningsprocedure voor zowel klinische 
proeven in verscheidene landen als klinische proeven in één land geldt, en dat de klinische 
proef mag beginnen zodra de lidstaten kennis hebben gegeven van hun besluit.
Als algemene regel verdient het de voorkeur dat de opdrachtgever bij het begin van de 
procedure beslist in welke lidstaten de klinische proef zal worden uitgevoerd. Het moet echter 
mogelijk zijn om in een latere fase een nieuwe lidstaat toe te voegen. Om de procedures 
eenvoudig en efficiënt te houden, moet daarom worden verduidelijkt dat een toegelaten 
klinische proef slechts tot een andere lidstaat mag worden uitgebreid nadat alle betrokken 
lidstaten hun oorspronkelijke toelatingsbesluit hebben vastgesteld. Wanneer een aanvraag 
voor een wezenlijke wijziging betreffende deel I van de beoordeling wordt beoordeeld, moet 
de opdrachtgever overigens wachten tot deze procedure is afgerond alvorens hij kan 
verzoeken om een nieuwe lidstaat aan de klinische proef toe te voegen.
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Ethische beoordeling

In het Commissievoorstel is niet helemaal duidelijk welke rol de ethische commissies spelen. 
De rapporteur voor advies stelt een aantal amendementen voor om te verduidelijken dat alle 
ethische aspecten in een aanvraag die onder deel I (bv. de verwachte voordelen voor de 
gezondheid tegenover de risico's voor de proefpersonen) en deel II (bv. geïnformeerde 
toestemming) vallen, door de lidstaten moeten worden beoordeeld alvorens zij tot toelating 
van de klinische proef besluiten.

Administratieve lasten

De Commissie stelt bepalingen voor om de administratieve rompslomp te verminderen. Er 
kunnen verdere verbeteringen worden aangebracht door de actualisering van de 
onderzoekersbrochure slechts te vereisen als dat nodig is, namelijk wanneer er nieuwe 
veiligheidsinformatie beschikbaar is.

Groepen patiënten

In voorkomend geval moet bij de opzet van klinische proeven rekening worden gehouden met 
de verscheidenheid van de patiëntengroepen waarvoor het geneesmiddel voor onderzoek 
bestemd is. Veiligheidsaspecten die specifiek zijn voor een geslacht of leeftijdsgroep moeten 
in kaart worden gebracht en in de veiligheidsrapportage worden opgenomen.
Bij de beoordeling is het belangrijk rekening te houden met de mening van ten minste één 
patiënt. Het verdient de voorkeur dat dit een vertegenwoordiger is van een 
patiëntenorganisatie voor de ziekte waarvoor het geneesmiddel voor onderzoek bestemd is.

Transparantie

Gegevens en informatie over klinische proeven moeten via de EU-databank beschikbaar zijn 
volgens duidelijk omschreven vertrouwelijkheidsvoorschriften. Er moeten ook oplossingen 
worden gevonden om klinische proeven transparanter te maken. Het moet mogelijk zijn om in 
alle officiële EU-talen in de EU-database te navigeren. Het protocol en andere desbetreffende 
informatie vertalen zou daarentegen onevenredig zijn qua relevantie, kosten en haalbaarheid.

Schadevergoeding

Om verschillen in schadevergoedingen tussen de lidstaten te voorkomen, moet verder worden 
verduidelijkt hoe nationale schadevergoedingsmechanismen zullen worden gebruikt in plaats 
van verzekeringen.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Verduidelijking dat de centrale indieningsprocedure voor zowel klinische proeven in 
verscheidene landen als klinische proeven in één land geldt.
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Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Overlapping met overweging 12, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat niet in samenwerking 
tussen de lidstaten dient te worden beoordeeld.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Sommige therapeutische opties zijn niet even werkzaam en veilig bij mannen en vrouwen. Uit 
onderzoek blijkt dat vrouwen bij onderzoek naar hart- en vaatziekten ondervertegenwoordigd 
zijn, waardoor de veiligheid en werkzaamheid van verscheidene geneesmiddelen vooral bij 
mannelijke populaties zijn beoordeeld. Daarom moet bij de beoordeling van klinische 
proeven rekening worden gehouden met mogelijke verschillen.

Amendement 4
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.

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

Or. en

Motivering

Aanpassing naar aanleiding van de schrapping van de laatste alinea van overweging 6, voor 
de samenhang.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Alle ethische aspecten van een 
klinische proef moeten door de lidstaten 
worden beoordeeld vóór de kennisgeving 
van hun besluit over de klinische proef.

Or. en
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Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) "wezenlijke wijziging": een 
verandering van een aspect van de 
klinische proef die wezenlijke gevolgen 
kan hebben voor de veiligheid of de 
rechten van de proefpersonen of voor de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de in 
de klinische proef gegenereerde gegevens;

Or. en

Motivering

Wanneer de wezenlijke wijziging van een klinische proef plaatsvindt, is niet relevant in de 
definitie. De desbetreffende bepalingen zijn opgenomen in de artikelen 8, 14, 19, 20 en 23.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Verduidelijking dat de centrale indieningsprocedure voor zowel klinische proeven in 
verscheidene landen als klinische proeven in één land geldt.
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Amendement 8
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 (bv. de 
steekproefgrootte en randomisering – met 
inbegrip van de te bestuderen 
bevolkingsgroepen – comparator en 
eindpunten);

Or. en

Motivering

Sommige therapeutische opties zijn niet even werkzaam en veilig bij mannen en vrouwen. Bij 
de opzet van klinische proeven moet rekening worden gehouden met de verscheidenheid van 
de patiëntengroepen waarvoor het onderzochte geneesmiddel bestemd is, namelijk specifieke 
geslachten of leeftijdsgroepen. Dit moet tijdens het toelatingsproces voor een klinische proef 
worden beoordeeld.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na de beoordelingsdatum mogen de 
betrokken lidstaten de opdrachtgever niet 
meer verzoeken een nadere toelichting te 
geven.

Or. en

Motivering

Voor de samenhang wordt de uit artikel 8, lid 5, geschrapte tekst hier ingevoegd. De 
vermelding van de beoordelingsdatum kan in artikel 8 tot verwarring lijden en is hier beter 
op haar plaats.
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Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verzoek en de aanvullende toelichting 
worden via het EU-portaal ingediend.

Het verzoek om een aanvullende 
toelichting en de aanvullende toelichting 
worden via het EU-portaal ingediend.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de tekst, in overeenstemming met artikel 6, lid 6, vijfde alinea.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis

Beoordeling van ethische aspecten

De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
relevante ethische aspecten worden 
beoordeeld in het overeenkomstig de 
artikelen 6 en 7 opgestelde 
beoordelingsverslag.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat de beoordeling die voor de toelating van een klinische proef 
nodig is, ook ethische aspecten omvat. De in de artikelen 6 en 7 vermelde termijnen betreffen 
ook de ethische beoordeling. Zodra overeenkomstig artikel 8 kennisgeving is gedaan van het 
besluit, kan de klinische proef beginnen.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na de beoordelingsdatum mogen de 
betrokken lidstaten de opdrachtgever niet 
meer verzoeken een nadere toelichting te 
geven.

Schrappen

Or. en

Motivering

Voor de duidelijkheid verplaatst naar artikel 6, lid 6.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Tenzij de betrokken lidstaat de 
toelating weigert, belet na de 
kennisgevingsdatum geen verdere 
beoordeling of verder besluit de 
opdrachtgever om met de klinische proef 
te beginnen.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat de opdrachtgever met de klinische proef mag beginnen 
zodra de betrokken lidstaat kennis heeft gegeven van het ene besluit.

Amendement 14
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 ten minste 
een persoon wiens primaire interessegebied 
van niet-wetenschappelijke aard is. Er 
wordt rekening gehouden met het 
standpunt van ten minste een patiënt. Zo 
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mogelijk is deze patiënt een 
vertegenwoordiger van een 
patiëntenorganisatie op het gebied van de 
ziekte waarvoor het geneesmiddel voor 
onderzoek bestemd is.

Or. en

Motivering

Er dient rekening te worden gehouden met de mening van een relevante patiënt. Idealiter is 
de patiënt een vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie voor de ziekte waarvoor het 
geneesmiddel voor onderzoek bestemd is.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvraag kan pas na de 
kennisgevingsdatum van het 
oorspronkelijke toelatingsbesluit worden 
ingediend.

De aanvraag kan pas worden ingediend na 
de kennisgevingsdatum van het 
oorspronkelijke toelatingsbesluit door alle 
betrokken lidstaten.

Or. en

Motivering

Aangezien elke lidstaat afzonderlijk kennis geeft van het oorspronkelijke toelatingsbesluit, is 
er meer dan één datum van kennisgeving. De besluiten zullen waarschijnlijk vrijwel 
tegelijkertijd of binnen een tijdspanne van een paar dagen worden meegedeeld. Gezien de 
korte termijnen voor de oorspronkelijke toelating verdient het de voorkeur het proces 
eenvoudig, duidelijk en ordelijk te houden door geen nieuwe lidstaten toe te voegen alvorens 
de oorspronkelijke procedure is afgerond.

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Wanneer over een klinische proef een 
procedure als bedoeld in hoofdstuk III 
loopt, dient de opdrachtgever geen 
aanvraag overeenkomstig dit artikel in.

11. Wanneer over een klinische proef en 
over een aspect dat onder deel I van het 
beoordelingsverslag valt, een procedure 
als bedoeld in hoofdstuk III loopt, dient de 
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opdrachtgever geen aanvraag 
overeenkomstig dit artikel in.

Or. en

Motivering

De beoordeling van deel II is nationaal. De indiening van een verzoek om een nieuwe lidstaat 
toe te voegen, mag dan ook niet worden verhinderd door een lopende procedure over een 
wezenlijke wijziging met betrekking tot deel II.

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

vermelde termijnen in de in artikel 36 
bedoelde elektronische databank, voor 
zover de vermoedelijke onverwachte 
ernstige bijwerking heeft plaatsgevonden 
in een onder de verantwoordelijkheid van
de opdrachtgever uitgevoerde klinische 
proef.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn wie de SUSAR's rapporteert. In principe is de opdrachtgever altijd 
verantwoordelijk voor het rapporteren van deze ernstige bijwerkingen. Als de bewoording 
"die met de opdrachtgever in verband staat" wordt gebruikt, bestaat het risico dat de 
rapporteringsplicht bij de houder van de vergunning voor het in de handel brengen komt te 
liggen, zodat er tweemaal wordt gerapporteerd.

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als een opdrachtgever door een gebrek 
aan middelen niet in staat is in de in 

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

databank te rapporteren, kan hij 
rapporteren aan de lidstaat waar de 
vermoedelijke onverwachte ernstige 
bijwerking heeft plaatsgevonden. Die 
lidstaat rapporteert de vermoedelijke 
onverwachte ernstige bijwerking 
overeenkomstig lid 1.

Or. en

Motivering

Waarom een opdrachtgever niet in staat is een SUSAR rechtstreeks te rapporteren, doet er 
niet toe. Opdat SUSAR's altijd worden gerapporteerd, moet het altijd mogelijk zijn via de 
lidstaat te rapporteren, ongeacht de reden daarvoor.

Amendement 21
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.

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 of 
meer klinische proeven waarvan hij de 
opdrachtgever is. In voorkomend geval 
wordt in dit verslag duidelijk melding 
gemaakt van eventuele 
veiligheidsaspecten met betrekking tot een 
bepaald geslacht of een bepaalde 
leeftijdsgroep.

Or. en

Motivering

Als er meer dan één klinische proef over het geneesmiddel loopt, moet het mogelijk zijn om 
één verslag over de veiligheid van dat geneesmiddel in te dienen om dubbele rapportering en 
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overbodige administratieve rompslomp te voorkomen. Bovendien moet het veiligheidsverslag 
gegevens bevatten over verschillen tussen geslachten en leeftijdsgroepen qua veiligheid.

Amendement 22
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, in voorkomend 
geval met inbegrip van bijwerkingen bij 
een bepaald geslacht of een bepaalde 
leeftijdsgroep.

Or. en

Motivering

In voorkomend geval moeten veiligheidsaspecten die specifiek zijn voor een geslacht of 
leeftijdsgroep worden vermeld en aan de vergunninghouder worden gemeld.

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De opdrachtgever of, naar gelang 
van het geval, de bevoegde autoriteit stelt 
de onderzoekers en de ethische 
commissies van eventuele belangrijke
wijzigingen in de verhouding tussen 
voordelen en risico's van het 
geneesmiddel voor onderzoek in kennis 
door periodieke rapportering van 
veiligheidsproblemen die van invloed zijn 
op de veiligheid van de proefpersonen.

Or. en
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Motivering

Belangrijke veiligheidsinformatie die de verhouding tussen voordelen en risico's van het 
geneesmiddel voor onderzoek wijzigt, moet ook aan de onderzoekers en de ethische 
commissies worden gemeld.

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taal van de informatie op het etiket 
wordt bepaald door de betrokken lidstaat.
Het geneesmiddel mag in verscheidene 
talen worden geëtiketteerd.

De informatie op het etiket wordt vermeld 
in ten minste één van de officiële talen 
van de betrokken lidstaat die ook een 
officiële taal van de Unie is. Het 
geneesmiddel mag in verscheidene talen 
worden geëtiketteerd.

Or. en

Motivering

Voor de informatie op het etiket mogen alleen officiële EU-talen worden gebruikt. Als een 
lidstaat meer dan één officiële taal heeft, moet hij aangeven welke taal hij, gezien de plaats 
waar de klinische proef plaatsvindt, passend acht.
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Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De gebruikersinterface van de EU-
databank is beschikbaar in alle officiële 
talen van de Unie.

Or. en

Motivering

Zoeken in de EU-databank moet in alle officiële EU-talen mogelijk zijn. Dit betekent niet dat 
het protocol van de klinische proef en andere desbetreffende informatie in de databank 
moeten worden vertaald; dat zou aanzienlijke kosten met zich brengen.

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een evaluatie van de verwachte voordelen 
en risico's om een beoordeling 
overeenkomstig artikel 6 mogelijk te 
maken;

een evaluatie van de verwachte voordelen 
en risico's, ook voor specifieke groepen 
patiënten, om een beoordeling 
overeenkomstig artikel 6 mogelijk te 
maken;

Or. en

Motivering

Sommige therapieën hebben verschillende resultaten bij verschillende groepen patiënten 
(naar gelang van geslacht, leeftijd enz.). Daarom moeten de verwachte voordelen en risico's 
voor specifieke groepen patiënten in het protocol worden vermeld.

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 – streepje 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

als ouderen of vrouwen van de klinische 
proef zijn uitgesloten, een toelichting en 
motivering van deze uitsluitingscriteria, in 
het bijzonder indien proefpersonen niet in 
staat zijn geïnformeerde toestemming te 
geven;

als patiënten van een bepaald geslacht of 
in een bepaalde leeftijdsgroep van de 
klinische proef zijn uitgesloten, een 
toelichting en motivering van deze 
uitsluitingscriteria;

Or. en

Motivering

Sommige therapieën hebben verschillende resultaten bij verschillende groepen patiënten 
(naar gelang van geslacht, leeftijd enz.).

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 – streepje 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een beschrijving van het publicatiebeleid; een beschrijving van het publicatiebeleid, 
met duidelijke vermelding van eventuele 
informatie die uit een andere bron dan de 
EU-databank beschikbaar is;

Or. en

Motivering

Met het oog op de transparantie moet in de beschrijving van het publicatiebeleid ook worden 
vermeld of de opdrachtgever elders dan in de EU-databank uitgebreidere resultaten of andere 
aanvullende informatie moet publiceren.

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – paragraaf 1 – afdeling 1.1.  – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) identificatienummer van de
proefpersoon/behandelingsnummer en, in 
voorkomend geval, het nummer van het 
bezoek;

e) hetzij het identificatienummer van de
proefpersoon, hetzij het 
behandelingsnummer, en, in voorkomend 
geval, het nummer van het bezoek;
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Or. en

Motivering

Uit eerdere ervaringen is gebleken dat de huidige bewoording niet duidelijk genoeg is en dat 
in sommige gevallen om zowel het identificatienummer als het behandelingsnummer is 
gevraagd. In de praktijk kan het door plaatsgebrek moeilijk zijn beide te hebben. Daarom 
moet worden verduidelijkt dat één van beide volstaat.

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – paragraaf 1 – afdeling 1.1.  – punt 1 – letter g 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) gebruiksaanwijzing (er kan worden 
verwezen naar een bijsluiter of een andere 
schriftelijke toelichting die bestemd is voor 
de proefpersoon of degene die het 
geneesmiddel toedient);

g) gebruiksaanwijzing (er kan worden 
verwezen naar een bijsluiter of een andere 
schriftelijke toelichting die bestemd is voor 
de proefpersoon of degene die het 
geneesmiddel toedient, of naar andere 
aanwijzingen van de onderzoeker);

Or. en

Motivering

Onderzoekers kunnen ook mondeling aanwijzingen geven. Daarom moet ook dit soort 
aanwijzingen worden vermeld. Daartoe kan gewoon een vermelding als "te gebruiken volgens 
de aanwijzingen van uw onderzoeker" worden aangebracht op de buitenste verpakking.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – paragraaf 4 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de onderdelen 1, 2 en 3 vermelde 
gegevens mogen worden weggelaten en 
door andere middelen worden vervangen
(bv. gebruik van een gecentraliseerd 
elektronisch randomiseringssysteem, 
gebruik van een gecentraliseerd 
informatiesysteem) op voorwaarde dat de 
veiligheid van de proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de 
gegevens niet in het gedrang komen. Dit 

De in de onderdelen 1, 2 en 3 vermelde 
gegevens mogen worden weggelaten en 
door andere middelen worden vervangen
(bv. gebruik van een gecentraliseerd 
elektronisch randomiseringssysteem, 
gebruik van een gecentraliseerd 
informatiesysteem) op voorwaarde dat de 
veiligheid van de proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de 
gegevens niet in het gedrang komen. Dit 
wordt in het protocol of in een afzonderlijk 
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wordt in het protocol gemotiveerd. document gemotiveerd.

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de wereldwijde dimensie van klinische onderzoeken. 
Het moet mogelijk zijn dat opdrachtgevers voor alle klinische proeven over hetzelfde 
geneesmiddel voor onderzoek hetzelfde protocol gebruiken, ongeacht waar de proeven 
plaatsvinden. Als deze motiveringen in het protocol moeten worden opgenomen, zal dat 
moeten worden aangepast in het geval van een klinische proef waarvoor deze uitzondering 
niet geldt, wat onnodige administratieve rompslomp met zich zou brengen.


