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Amendement 42
António Fernando Correia de Campos

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 
relevante, betrouwbare en robuuste 
gegevens worden gegenereerd.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de Verklaring van Helsinki is telkens wanneer er in de tekst sprake is van 
veiligheid en rechten van de proefpersonen tevens het begrip "welzijn" van toepassing.

Amendement 43
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Om een onafhankelijke controle op de 
naleving van deze beginselen mogelijk te 
maken, is voorafgaande toelating voor 
klinische proeven vereist. Voor de 
uitvoering van een klinische proef dient 
voorafgaande toestemming te worden 
verkregen van een ethische commissie.

Or. en

Amendement 44
Kent Johansson



PE506.087v01-00 4/73 AM\928242NL.doc

NL

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

Lidstaten moeten worden aangemoedigd en niet ontmoedigd om samen te werken.

Amendement 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De ontwikkeling van klinische 
proeven in zowel openbare als privécentra 
maakt de erkenning van dergelijke 
proeven noodzakelijk, alsook de 
goedkeuring van maatregelen aangaande 
controle, toelating en evaluatie die op 
beide soorten centra van toepassing zijn.

Or. es

Amendement 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 47
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In urgente situaties en bij zeldzame 
en uiterst zeldzame ziekten die 
levensbedreigend zijn en waarvoor de 
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therapeutische opties en de expertise 
beperkt is en verspreid over de hele 
wereld, dienen de lidstaten de 
mogelijkheid hebben om bij voorrang 
aanvragen voor klinische proeven te 
beoordelen en al dan niet goed te keuren. 

Or. en

Amendement 48
Kent Johansson

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 verbonden. 
Hoewel de samenwerking tussen de 
lidstaten moet worden aangemoedigd, 
dient deze beperkt te blijven tot de 
uitwisseling van standpunten en beste 
praktijken in deze.

Or. en

Motivering

Hoe meer lidstaten op vrijwillige basis samenwerken, hoe beter. Samenwerking tussen 
lidstaten is weliswaar belangrijk, maar dient beperkt te blijven tot ethische kwesties 
aangezien deze intrinsiek verbonden zijn aan nationale tradities en bevoegdheden.

Amendement 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Aangezien de meeste klinische 
proeven worden uitgevoerd ter 
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beoordeling van therapieën voor grote 
patiëntenpopulaties, moet erover worden 
gewaakt dat onderhavige verordening 
patiënten met zeldzame en ultrazeldzame 
ziekten niet discrimineert en moet ervoor 
worden gezorgd dat deze voor wat betreft 
de beoordeling van proeven tevens 
rekening houdt met de specifieke 
kenmerken van aandoeningen met een 
lage prevalentie.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie houdt geen rekening met de specifieke kenmerken van 
zeldzame en uiterst zeldzame ziekten. De toekomstige verordening moet rekening houden met 
de therapeutische innovaties en moet in overeenstemming zijn met het beleid voor zeldzame 
en uiterst zeldzame ziekten dat sinds de goedkeuring van Richtlijn 2001/20/EC ontwikkeld is.

Amendement 50
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Een betrokkene dient altijd over 
de mogelijkheid te beschikken om 
algemene toestemming te verlenen - aan 
de behandelende instelling - voor de 
aanwending van zijn gegevens voor 
doeleinden van historisch, statistisch of 
wetenschappelijk onderzoek, alsook om 
deze toestemming op eender welk moment 
in te trekken.

Or. en

Motivering

Artsen hebben altijd nieuwe kennis verworven uit gegevens over hun eerdere patiënten. Niet 
meer dan terecht is het vandaag de dag vereist dat elke patiënt toestemming verleent voor de 
gebruikmaking van zijn gegevens voor onderzoeksdoeleinden. Hoewel patiënten het recht 
hebben te weigeren, dienen zij tevens het recht hebben om indien zij dit wensen hun 
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behandelende instellingen een "algemene" toestemming te verlenen, zodat hun gegevens voor 
elk soort toekomstig onderzoek gebruikt kunnen worden (tenzij zij hun oorspronkelijke 
toestemming intrekken). Op die manier beschikken patiënten over het recht om hun gegevens 
te "doneren" aan onderzoeksdoelen.

Amendement 51
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Een betrokkene dient over de 
mogelijkheid te beschikken om de 
behandelende instelling algemene 
toestemming te verlenen voor de 
aanwending van zijn gegevens voor 
doeleinden van historisch, statistisch of 
wetenschappelijk onderzoek, alsook om 
deze toestemming op eender welk moment 
in te trekken;

Or. en

Amendement 52
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(26) Met het oog op de beoordeling van 
alle mogelijk relevante 
veiligheidsinformatie door de 
opdrachtgever moet de onderzoeker alle 
ernstige ongewenste voorvallen in de 
elektronische databank vastleggen en 
registreren.
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Or. en

Amendement 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(52) Deze databank moet alle relevante 
informatie over de klinische proef bevatten 
en openbare verspreiding van objectieve 
informatie mogelijk maken ter 
ondersteuning van het Europees 
onderzoek en ter vergroting van de kennis 
op het vlak van de volksgezondheid. De 
databank mag geen belemmering vormen 
voor de innovatie en het 
concurrentievermogen van het Europees 
bedrijfsleven. Er mogen geen gegevens 
worden opgenomen in de databank over 
de proefpersonen die aan een klinische 
proef deelnemen en de databank mag geen 
obstakel vormen voor de bescherming van 
commerciële belangen, met inbegrip van 
intellectueel eigendom, zoals voorzien in 
artikel 4 van Verordening 1049/2001. De 
informatie in de databank moet openbaar 
zijn, tenzij er specifieke redenen zijn om 
bepaalde gegevens niet te publiceren, dit 
ter bescherming van 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, alsook van commercieel 
vertrouwelijke informatie overeenkomstig 
artikel 4 van Verordening 1049/2001.

Or. en

Motivering

De databank moet openbare verspreiding van betrouwbare informatie over de laatste stand 
van de medische wetenschap mogelijk maken, evenwel rekening houdend met de nodige 
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voorbehouden van concurrentiële aard in de farmaceutische industrie die goed is voor de 
financiering van niet minder dan zo'n 60% van alle Europese klinische proeven. Bij de 
openbare verspreiding dienen persoonsgegevens en vertrouwelijke commerciële informatie te 
worden beschermd om stigmatisering van patiënten die aan een klinische proef deelnemen te 
voorkomen, alsook om stimulering van oneerlijke mededinging te vermijden, aangezien dat 
ten koste zou gaan van het concurrentievermogen van het Europees medisch onderzoek.

Amendement 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een verordening
Overweging 52 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52 bis) Er moet worden vastgesteld welke 
informatie commercieel vertrouwelijk is 
om deze vervolgens te beschermen, 
teneinde schending van de belangen van 
patiënten en/of beschadiging van de 
concurrentiepositie van de opdrachtgevers 
te voorkomen.

Or. en

Motivering

Bij de openbare verspreiding van informatie dienen beschermde persoonsgegevens en 
vertrouwelijke commerciële informatie te worden afgeschermd om stigmatisering van 
patiënten die aan een klinische proef deelnemen te voorkomen, alsook om stimulering van 
oneerlijke mededinging te vermijden, aangezien dat ten koste zou gaan concurrentievermogen 
van het Europees medisch onderzoek.

Amendement 55
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "klinische proef met beperkte 
interventie": een klinische proef die aan 

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

Or. en

Motivering

De voor "klinische proef" en "klinische proef met beperkte interventie" gegeven definities 
spreken elkaar tegen (vrgl. lid 2, punt 2 en punt 3 versus lid 3, punt 2 en punt 3). Dat betekent 
dat een "klinische proef met beperkte interventie" geen ondercategorie kan zijn van een 
"klinische proef", zoals de tekst suggereert.  De twee definities zijn juist complementair.  Dit 
onderscheid moet ten behoeve van de rechtsduidelijkheid expliciet worden gemaakt.

Amendement 56
Michèle Rivasi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
toegelaten;

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
toegelaten voor een periode van tenminste 
tien jaar;

Or. en

Motivering

In sommige gevallen, onder meer bij zeldzame ziekten en de behandeling van kanker, wordt er 
een vergunning voor het in de handel brengen verstrekt als er nog onvoldoende bewijs 
voorhanden is over de werkzaamheid en de veiligheid van het geneesmiddel in kwestie. In dat 
geval moeten er achteraf werkzaamheids- en veiligheidsproeven worden uitgevoerd ter 
afronding van de evaluatie. Dergelijke proeven dienen niet onder de definitie van "klinische 
proef met beperkte interventie" te vallen, maar nog altijd volledig onder de verordening.

Amendement 57
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
geen producten die onderworpen zijn aan 
aanvullende monitoring die 
geïdentificeerd worden met een zwart 
symbool;

Or. en

Motivering

Geneesmiddelen met een zwart symbool, zoals bedoeld in Richtlijn 2012/0025(COD) wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft, mogen niet onder de definitie vallen van geneesmiddelen 
voor onderzoek die gebruikt kunnen worden in klinische proeven met beperkte interventie, 
aangezien deze geneesmiddelen gezien het hoge risico dat ze vertegenwoordigen nog altijd 
onder intensief toezicht staan.

Amendement 58
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Bij klinische proeven met beperkte interventie moeten geneesmiddelen gebruikt worden 
overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning voor het in de handel brengen. Met de 
bewoording "of het gebruik ervan is een standaardbehandeling in een of meer van de 
betrokken lidstaten" wordt het mogelijk om klinische proeven met beperkte interventie uit te 
voeren om onderzoek te doen naar het off-label-gebruik van geneesmiddelen in lidstaten waar 
een dergelijk gebruik niet is toegestaan. Dit gaat ten koste van de bepalingen ten aanzien van 
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de verplichte, door de opdrachtgever te leveren schadevergoeding.

Amendement 59
Michèle Rivasi

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 gebruikt overeenkomstig 
de voorwaarden van de vergunning voor 
het in de handel brengen in de betrokken 
lidstaten;

Or. en

Amendement 60
Michèle Rivasi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) "studie zonder interventie": een 
klinische studie waarbij de patiënt reeds 
voorafgaand aan opname in de studie 
behandeld wordt en de indeling van de 
patiënt bij een bepaalde therapeutische 
strategie niet van tevoren door een 
onderzoeksprotocol wordt bepaald, maar 
deel uitmaakt van de gangbare medische 
praktijk en het besluit om het 
geneesmiddel voor te schrijven geheel los 
staat van het besluit om een patiënt te 
laten deelnemen aan het onderzoek. 

Or. en



PE506.087v01-00 14/73 AM\928242NL.doc

NL

Motivering

Om het toepassingsgebied van de verordening te verduidelijken, dient een deel van de 
definitie van de voorafgaande Richtlijn 2001/20/EG opnieuw gebruikt te worden.

Amendement 61
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) "studie zonder interventie": een 
klinische studie die geen klinische proef of 
een klinische proef met beperkte 
interventie zoals respectievelijk 
gedefinieerd in artikel 2, lid 2 en lid 3 is;

Or. en

Motivering

Hiermee wordt met het oog op de rechtszekerheid verduidelijkt dat studies zonder interventie 
niet tot deze categorie behoren. Aangezien de definitie van "klinische proef" niet tevens de 
definitie van "klinische proef met beperkte interventie" behelst, moet de uitsluiting van 
klinische proeven met beperkte interventie van het concept "studie zonder interventie"
expliciet worden gemaakt. Het eenvoudige beginsel zou moeten  zijn dat "waarnemingen" tot 
de categorie "studie" behoren en "interventies" tot de categorie "proef".

Amendement 62
Maria Da Graça Carvalho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) "beste bestaande bewezen interventie": 
de behandeling die gewoonlijk 
overeenkomstig de meest recente 
betrouwbare wetenschappelijke kennis
wordt toegepast om een ziekte of stoornis 
te behandelen, te voorkomen of te 
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diagnosticeren;

Or. en

Amendement 63
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) "beste bestaande bewezen interventie": 
de behandeling die overeenkomstig de 
meest recente betrouwbare 
wetenschappelijke kennis wordt toegepast 
om een ziekte of stoornis te behandelen, te 
voorkomen of te diagnosticeren;

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.

Or. en

Motivering

"Normale klinische praktijk" is te vaag en dient te worden vervangen door het begrip "beste 
bestaande bewezen interventie" uit de Verklaring van Helsinki (artikel 32).

Amendement 64
António Fernando Correia de Campos

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, leden van buiten de 
medische wereld en minstens één ervaren 
en goed geïnformeerde patiënt of 
patiëntvertegenwoordiger voor de 



PE506.087v01-00 16/73 AM\928242NL.doc

NL

evaluatie van de wetenschappelijke, 
medische en ethische aspecten van een 
klinische proef en die belast is met het 
toezicht op de bescherming van de 
rechten, de veiligheid en het welzijn van 
de proefpersonen die aan een klinische 
proef deelnemen, en het publiek 
waarborgen biedt van die bescherming.

Or. en

Amendement 65
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Herinvoering van de definitie van Richtlijn 2001/20/EG.

Amendement 66
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 67
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 68
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) "bijwerking": een schadelijke en 
niet gewenste reactie op een geneesmiddel 
voor onderzoek, ongeacht de toegediende 
dosis;

Or. en

Motivering

Toevoeging van de eerder in Richtlijn 2001/20/EG vastgestelde definitie.
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Amendement 69
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- zijn gewaarborgd, het recht van de 
proefpersoon op respect van zijn fysieke 
en psychische integriteit, zijn recht op 
privacy, evenals zijn recht op bescherming 
van zijn persoonsgegevens, 
overeenkomstig de toepasselijke EU-
wetgeving;

Or. ro

Amendement 70
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de klinische proef wordt aangemerkt als 
ethisch aanvaardbaar;

Or. en

Amendement 71
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Overeenkomstig de ethische beginselen alsook met het oog op de minimalisering van 
interventies op proefpersonen is een klinische proef uitsluitend gerechtvaardigd indien deze 
hoogkwalitatieve en relevante gegevens oplevert.

Amendement 72
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergelijkende klinische proeven voor 
nieuwe geneesmiddelen moeten worden 
afgezet tegen de beste bestaande bewezen
interventie.

Or. en

Amendement 73
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Rol van en richtsnoeren voor ethische 

commissies
1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
mag slechts toelating verlenen voor de 
uitvoering van een klinische proef indien 
de betrokken ethische commissie haar 
goedkeuring heeft gegeven.
2. De Commissie vaardigt binnen één jaar 
richtsnoeren uit voor ethische commissies, 
gericht tot de lidstaten, waarmee 
procedures kunnen worden gestroomlijnd 
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en het makkelijker wordt om proeven uit 
te voeren in meerdere lidstaten zonder 
afbreuk te doen aan de veiligheid van 
proefpersonen. 

Or. en

Amendement 74
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten stellen binnen zes dagen na 
indiening van het aanvraagdossier 
gezamenlijk een rapporterende lidstaat 
aan.

Or. en

Motivering

The proposal makes it possible for sponsors to "cherry pick" the reporting MS, avoiding 
countries with a more critical stance, or favouring those with overburdened capacity due to 
heavy submission of files. This is aggravated by a tacit approval if assessment timelines are 
not met. MS already use cooperation platforms such as the Clinical Trials Facilitation Group 
to agree on common principles and criteria for the harmonisation of clinical trial assessment 
decisions and administrative processes. Such an established platform, may assist MS to agree 
on common selection criteria to be applied by the MSs concerned to choose the reporting MS.

Amendement 75
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de voorgestelde lidstaat niet de 
rapporterende lidstaat wenst te zijn, 
spreekt die lidstaat met een andere 
betrokken lidstaat af dat die de 

Schrappen
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rapporterende lidstaat zal zijn. Als geen 
van de betrokken lidstaten ermee instemt 
als rapporterende lidstaat op te treden, is 
de voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

Or. en

Amendement 76
Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Als de voorgestelde lidstaat niet de 
rapporterende lidstaat wenst te zijn, of 
indien een andere betrokken lidstaat bereid 
is de taak van de rapporterende lidstaat 
om zich te nemen, dan wordt de 
rapporterende lidstaat middels stemming 
via het EU-portaal aangesteld bij 
gezamenlijk besluit van de voorgestelde 
rapporterende lidstaat en de betrokken 
lidstaten. De rapporterende lidstaat wordt 
binnen vier dagen aangesteld. Als geen 
enkele alternatieve rapporterende lidstaat 
de meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen ontvangt, of indien er slechts 
een lidstaat betrokken is bij de proef, is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

Or. en

Motivering

De verordening dient te verduidelijken dat de aanstelling van de rapporterende lidstaat een 
gezamenlijk besluit is van de voorgestelde rapporterende lidstaat en de betrokken lidstaten. 

Amendement 77
António Fernando Correia de Campos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Als de termijnen te kort zijn, bestaat het risico dat de lidstaten het beoordelingsdossier niet 
zorgvuldig genoeg kunnen beoordelen. Om bijvoorbeeld een CT te kunnen aanmerken als een 
"beperkte interventie" moet het onderzoeksprotocol gedetailleerd en zorgvuldig kunnen 
worden beoordeeld. De ervaring die de lidstaten in het kader van de vrijwillige 
harmonisatieprocedure (VHP) voor de goedkeuring van klinische proeven in meerdere landen 
hebben opgedaan, leert dat de voorgestelde termijnen veel te kort zijn en dat deze de lidstaten 
te weinig flexibiliteit bieden.

Amendement 78
Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) welke betrokken lidstaat de 
rapporterende lidstaat is;

Or. en

Amendement 79
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit is niet in overeenstemming met Richtlijn 2001/20/EG: overweging 11 van Richtlijn 
2001/20/EG laat geen ruimte voor stilzwijgende toelating door bevoegde autoriteiten als de 
ethische commissie geen gunstig oordeel heeft gegeven voor de klinische proef. Een dergelijke 
procedure met stilzwijgende toelating zou de veiligheid en de rechten van de proefpersonen in 
het gedrang brengen.

Amendement 80
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE506.087v01-00 24/73 AM\928242NL.doc

NL

opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is en is de 
voorgestelde lidstaat de rapporterende 
lidstaat.

opdrachtgever heeft aangegeven dat dit 
volgens hem het geval is.

Or. en

Motivering

In lijn met geamendeerd artikel 5, lid 1.

Amendement 81
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ethische commissies zijn belangrijk omdat ze ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de specifieke tradities en bedenkingen van een lidstaat. Een ethische bedenking 
in de rapporterende lidstaat mag echter geen belemmering vormen voor andere betrokken 
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lidstaten om een klinische proef wel ten uitvoer te brengen.

Amendement 82
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In lijn met geamendeerd artikel 5, lid 1. Als de termijnen te kort zijn, bestaat het risico dat de 
lidstaten het beoordelingsdossier niet zorgvuldig genoeg kunnen beoordelen. Om 
bijvoorbeeld een CT te kunnen aanmerken als een "beperkte interventie" moet het 
Onderzoeksprotocol gedetailleerd en zorgvuldig kunnen worden beoordeeld. De ervaring die 
de lidstaten in het kader van de vrijwillige harmonisatieprocedure voor de goedkeuring van 
klinische proeven in meerdere landen hebben opgedaan, leert dat de voorgestelde termijnen 
veel te kort zijn en dat deze de lidstaten te weinig flexibiliteit bieden.

Amendement 83
Marisa Matias, Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 84
António Fernando Correia de Campos

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 en aanvaardbaarheid van 
de klinische proef, rekening houdend met 
de laatste stand van de wetenschappelijke 
kennis;

Or. en

Motivering

Het is een internationaal aanvaard beginsel dat de beoordeling van de relevantie van de 
klinische proef niet los gezien kan worden van de beoordeling van de aanvaardbaarheid 
ervan. De beoordeling van de relevantie en de aanvaardbaarheid van de klinische proef staat 
los van het wetenschappelijk advies van de regelgevende autoriteiten.

Amendement 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

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

– de betrouwbaarheid en robuustheid van 
de in de klinische proef gegenereerde 
gegevens, rekening houdend met de 
statistische benaderingen, de opzet van de 
proef, de methodologie (waaronder de 
steekproefgrootte en randomisering, 
comparator en eindpunten) en de 
prevalentie van de aandoening, met name 
in geval van zeldzame ziekten (maximaal 
vijf patiënten per 10.000 personen) en 
uiterst zeldzame ziekten (met een 
prevalentiedrempel van maximaal één 
patiënt per 50.000 personen);

Or. en

Motivering

Bij zeldzame ziekten wordt de uitvoering van klinische proeven vaak bemoeilijkt door een 
laag aantal patiënten voor elke ziekte en de grote geografische spreiding van die patiënten.

Amendement 86
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– de kenmerken van de interventie ten 
opzichte van de beste bestaande bewezen 
interventie;

Or. en

Motivering

Het begrip "beste bestaande bewezen interventie" wordt gehanteerd in samenhang met het 
gewijzigde artikel 2, lid 6 en is van toepassing op de gehele tekst.
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Amendement 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de levensbedreigende en slopende 
effecten van bepaalde ziekten, 
bijvoorbeeld sommige zeldzame en uiterst 
zeldzame ziekten waarvoor er slechts een 
beperkt aantal behandelmogelijkheden 
voorhanden is 

Or. en

Motivering

Bij zeldzame ziekten wordt de uitvoering van klinische proeven vaak bemoeilijkt door een 
laag aantal patiënten voor elke ziekte en de grote geografische spreiding van die patiënten.

Amendement 88
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Met de amendementen wordt beoogd het beoordelingsproces te structureren, met onder meer 
een initiële beoordeling door de rapporterende lidstaat die een initieel beoordelingverslag 
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opstelt en deze aan alle betrokken lidstaten doet toekomen. De betrokken lidstaten leveren de 
rapporterende lidstaat en de andere betrokken lidstaten vervolgens de nodige op- en 
aanmerkingen in het kader van een gezamenlijke beoordelingsfase. Duplicatie van 
beoordelingsinspanningen wordt hiermee beperkt. In deze fase dienen alle betrokken lidstaten 
alle op- en aanmerkingen onder ogen te krijgen. Met de amendementen worden er 
duidelijkere termijnen ingevoerd voor de aanvraag voor en de indiening van nadere uitleg 
door alle lidstaten. De rapporterende lidstaat dient bij het opstellen van zijn verslag rekening 
te houden met alle ontvangen op- en aanmerkingen.

Amendement 89
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Aanpassing van de termijnen is nodig om te kunnen zorgen voor voldoende tijd voor een 
behoorlijke beoordeling door de betrokken entiteiten in de rapporterende lidstaat alsook ten 
behoeve van de betrokken lidstaten waarvan verlangd wordt dat zij de rapporterende lidstaat 
hun op- en aanmerkingen doen toekomen voordat deze zijn beoordeling naar de 
opdrachtgever stuurt. 

Amendement 90
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

interventie: binnen 10 dagen na de 
valideringsdatum; de termijn voor de 
gezamenlijke beoordeling en voor de 
consolidering door de betrokken lidstaten 
en de rapporterende lidstaat bedraagt ten 
minste 5 dagen.

Or. en

Motivering

Met de amendementen wordt beoogd het beoordelingsproces te structureren, met onder meer 
een initiële beoordeling door de rapporterende lidstaat die een initieel beoordelingverslag 
opstelt en deze aan alle betrokken lidstaten doet toekomen. De betrokken lidstaten leveren de 
rapporterende lidstaat en de andere betrokken lidstaten vervolgens de nodige op- en 
aanmerkingen in het kader van een gezamenlijke beoordelingsfase. Duplicatie van 
beoordelingsinspanningen wordt hiermee beperkt. In deze fase dienen alle betrokken lidstaten 
alle op- en aanmerkingen onder ogen te krijgen. Met de amendementen worden er 
duidelijkere termijnen ingevoerd voor de aanvraag voor en de indiening van nadere uitleg 
door alle lidstaten. De rapporterende lidstaat dient bij het opstellen van zijn verslag rekening 
te houden met alle ontvangen op- en aanmerkingen.

Amendement 91
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Aanpassing van de termijnen is nodig om te kunnen zorgen voor voldoende tijd voor een 
behoorlijke beoordeling door de betrokken entiteiten in de rapporterende lidstaat alsook ten 
behoeve van de betrokken lidstaten waarvan verlangd wordt dat zij de rapporterende lidstaat 
hun op- en aanmerkingen doen toekomen voordat deze zijn beoordeling naar de 
opdrachtgever stuurt.
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Amendement 92
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) voor klinische proeven die geen 
klinische proef met beperkte interventie 
zijn: binnen 25 dagen na de 
valideringsdatum; de termijn voor de 
gezamenlijke beoordeling en voor de 
consolidering door de betrokken lidstaten 
en de rapporterende lidstaat bedraagt ten 
minste 10 dagen.

Or. en

Motivering

Met de amendementen wordt beoogd het beoordelingsproces te structureren, met onder meer 
een initiële beoordeling door de rapporterende lidstaat die een initieel beoordelingverslag 
opstelt en deze aan alle betrokken lidstaten doet toekomen. De betrokken lidstaten leveren de 
rapporterende lidstaat en de andere betrokken lidstaten vervolgens de nodige op- en 
aanmerkingen in het kader van een gezamenlijke beoordelingsfase. Duplicatie van 
beoordelingsinspanningen wordt hiermee beperkt. In deze fase dienen alle betrokken lidstaten 
alle op- en aanmerkingen onder ogen te krijgen. Met de amendementen worden er 
duidelijkere termijnen ingevoerd voor de aanvraag voor en de indiening van nadere uitleg 
door alle lidstaten. De rapporterende lidstaat dient bij het opstellen van zijn verslag rekening 
te houden met alle ontvangen op- en aanmerkingen.

Amendement 93
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 94
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) voor klinische proeven met een 
geneesmiddel voor onderzoek voor 
geavanceerde therapie: binnen 30 dagen na 
de valideringsdatum; de termijn voor de 
gezamenlijke beoordeling en voor de 
consolidering door de betrokken lidstaten 
en de rapporterende lidstaat bedraagt ten 
minste 10 dagen.

Or. en

Motivering

Met de amendementen wordt beoogd het beoordelingsproces te structureren, met onder meer 
een initiële beoordeling door de rapporterende lidstaat die een initieel beoordelingverslag 
opstelt en deze aan alle betrokken lidstaten doet toekomen. De betrokken lidstaten leveren de 
rapporterende lidstaat en de andere betrokken lidstaten vervolgens de nodige op- en 
aanmerkingen in het kader van een gezamenlijke beoordelingsfase. Duplicatie van 
beoordelingsinspanningen wordt hiermee beperkt. In deze fase dienen alle betrokken lidstaten 
alle op- en aanmerkingen onder ogen te krijgen. Met de amendementen worden er 
duidelijkere termijnen ingevoerd voor de aanvraag voor en de indiening van nadere uitleg 
door alle lidstaten. De rapporterende lidstaat dient bij het opstellen van zijn verslag rekening 
te houden met alle ontvangen op- en aanmerkingen.

Amendement 95
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor klinische proeven met een 
geneesmiddel voor onderzoek voor 

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

geavanceerde therapie: binnen 45 dagen na 
de valideringsdatum.

Or. en

Amendement 96
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt 
de datum waarop het beoordelingsverslag
wordt overlegd aan de andere betrokken 
lidstaten als beoordelingsdatum en is de 
rapporteringsdatum de datum waarop het 
definitieve beoordelingsverslag overlegd 
wordt aan de opdrachtgever en de andere 
betrokken lidstaten.

Or. en

Motivering

Met de amendementen wordt beoogd het beoordelingsproces te structureren, met onder meer 
een initiële beoordeling door de rapporterende lidstaat die een initieel beoordelingverslag 
opstelt en deze aan alle betrokken lidstaten doet toekomen. De betrokken lidstaten leveren de 
rapporterende lidstaat en de andere betrokken lidstaten vervolgens de nodige op- en 
aanmerkingen in het kader van een gezamenlijke beoordelingsfase. Duplicatie van 
beoordelingsinspanningen wordt hiermee beperkt. In deze fase dienen alle betrokken lidstaten 
alle op- en aanmerkingen onder ogen te krijgen. Met de amendementen worden er 
duidelijkere termijnen ingevoerd voor de aanvraag voor en de indiening van nadere uitleg 
door alle lidstaten. De rapporterende lidstaat dient bij het opstellen van zijn verslag rekening 
te houden met alle ontvangen op- en aanmerkingen.

Amendement 97
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De rapporterende lidstaat werkt vóór de 
beoordelingsdatum een initieel 
beoordelingsverslag uit en verspreidt dit 
onder de betrokken lidstaten. Uiterlijk 
twee dagen voor de rapporteringsdatum 
mogen de betrokken lidstaten alle 
overwegingen die voor de aanvraag van 
belang zijn, aan de rapporterende lidstaat 
en alle overige betrokken lidstaten 
meedelen. De rapporterende lidstaat houdt 
bij de afronding van het 
beoordelingsverslag naar behoren rekening 
met die overwegingen.

Or. en

Motivering

Met de amendementen wordt beoogd het beoordelingsproces te structureren, met onder meer 
een initiële beoordeling door de rapporterende lidstaat die een initieel beoordelingverslag 
opstelt en deze aan alle betrokken lidstaten doet toekomen. De betrokken lidstaten leveren de 
rapporterende lidstaat en de andere betrokken lidstaten vervolgens de nodige op- en 
aanmerkingen in het kader van een gezamenlijke beoordelingsfase. Duplicatie van 
beoordelingsinspanningen wordt hiermee beperkt. In deze fase dienen alle betrokken lidstaten 
alle op- en aanmerkingen onder ogen te krijgen. Met de amendementen worden er 
duidelijkere termijnen ingevoerd voor de aanvraag voor en de indiening van nadere uitleg 
door alle lidstaten. De rapporterende lidstaat dient bij het opstellen van zijn verslag rekening 
te houden met alle ontvangen op- en aanmerkingen.

Amendement 98
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Tot de beoordelingsdatum mag elke 
betrokken lidstaat alle overwegingen die
voor de aanvraag van belang zijn, aan de 
rapporterende lidstaat meedelen. De 
rapporterende lidstaat houdt naar behoren 
rekening met die overwegingen en geeft 
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deze weer in het beoordelingsverslag.
Ingeval het beoordelingverslag van de 
rapporterende lidstaat afwijkt van de 
overwegingen van de betrokken lidstaten, 
worden de redenen daartoe in het 
beoordelingverslag uiteen gezet.

Or. en

Motivering

Aangezien Deel I van het beoordelingverslag ingaat op belangrijke ethische kwesties die 
overeenkomstig Overweging 6 en 12 gereguleerd moeten worden door de betrokken lidstaten 
zelf, verdient besluitvorming bij consensus door alle betrokken lidstaten in Deel I van het 
beoordelingverslag voorkeur.  Indien de rapporterende lidstaat in zijn beoordelingverslag 
afwijkt van de overwegingen van de betrokken lidstaten, dient hij deze afwijking met redenen 
te omkleden.

Amendement 99
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Hiermee wordt voor alle categorieën proeven ruimte geschapen voor inwinning van 
deskundig advies ten behoeve van het beoordelingsproces indien nodig, zoals ook voorzien 
werd in artikel 9 van het gemeenschappelijk technisch document (CTD).
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Amendement 100
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Met de amendementen wordt beoogd het beoordelingsproces te structureren, met onder meer 
een initiële beoordeling door de rapporterende lidstaat die een initieel beoordelingverslag 
opstelt en deze aan alle betrokken lidstaten doet toekomen. De betrokken lidstaten leveren de 
rapporterende lidstaat en de andere betrokken lidstaten vervolgens de nodige op- en 
aanmerkingen in het kader van een gezamenlijke beoordelingsfase. Duplicatie van 
beoordelingsinspanningen wordt hiermee beperkt. In deze fase dienen alle betrokken lidstaten 
alle op- en aanmerkingen onder ogen te krijgen. Met de amendementen worden er 
duidelijkere termijnen ingevoerd voor de aanvraag voor en de indiening van nadere uitleg 
door alle lidstaten. De rapporterende lidstaat dient bij het opstellen van zijn verslag rekening 
te houden met alle ontvangen op- en aanmerkingen.

Amendement 101
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Met de amendementen wordt beoogd het beoordelingsproces te structureren, met onder meer 
een initiële beoordeling door de rapporterende lidstaat die een initieel beoordelingverslag 
opstelt en deze aan alle betrokken lidstaten doet toekomen. De betrokken lidstaten leveren de 
rapporterende lidstaat en de andere betrokken lidstaten vervolgens de nodige op- en 
aanmerkingen in het kader van een gezamenlijke beoordelingsfase. Duplicatie van 
beoordelingsinspanningen wordt hiermee beperkt. In deze fase dienen alle betrokken lidstaten 
alle op- en aanmerkingen onder ogen te krijgen. Met de amendementen worden er 
duidelijkere termijnen ingevoerd voor de aanvraag voor en de indiening van nadere uitleg 
door alle lidstaten. De rapporterende lidstaat dient bij het opstellen van zijn verslag rekening 
te houden met alle ontvangen op- en aanmerkingen.

Amendement 102
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Na ontvangst van de aanvullende 
toelichting stellen de betrokken lidstaten 
de rapporterende lidstaat uiterlijk twee 
dagen voor de rapporteringsdatum in 
kennis van hun eventuele op- en 
aanmerkingen. De rapporterende lidstaat 
houdt bij de afronding van het 
beoordelingsverslag rekening met die op-
en aanmerkingen. De termijn voor de 
gezamenlijke beoordeling en de 
verwerking van de bijkomende toelichting 
door de betrokken lidstaten en de 
rapporterende lidstaat bedraagt bij 
klinische proeven met beperkte interventie 
ten minste vijf dagen en bij de overige 
proeven ten minste tien dagen.

Or. en

Motivering

Met de amendementen wordt beoogd het beoordelingsproces te structureren, met onder meer 
een initiële beoordeling door de rapporterende lidstaat die een initieel beoordelingverslag 
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opstelt en deze aan alle betrokken lidstaten doet toekomen. De betrokken lidstaten leveren de 
rapporterende lidstaat en de andere betrokken lidstaten vervolgens de nodige op- en 
aanmerkingen in het kader van een gezamenlijke beoordelingsfase. Duplicatie van 
beoordelingsinspanningen wordt hiermee beperkt. In deze fase dienen alle betrokken lidstaten 
alle op- en aanmerkingen onder ogen te krijgen. Met de amendementen worden er 
duidelijkere termijnen ingevoerd voor de aanvraag voor en de indiening van nadere uitleg 
door alle lidstaten. De rapporterende lidstaat dient bij het opstellen van zijn verslag rekening 
te houden met alle ontvangen op- en aanmerkingen.

Amendement 103
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De opdrachtgever kan alleen tussen de 
validerings- en beoordelingsdatum eigener 
beweging de inhoud van de aanvraag 
veranderen, en alleen om naar behoren 
gemotiveerde redenen. De rapporterende 
lidstaat kan dan, afhankelijk van de 
reikwijdte van de verandering van de 
inhoud van de aanvraag, de in lid 4 
bedoelde termijn gedurende ten hoogste 
zestig dagen opschorten.

7. De opdrachtgever kan alleen tussen de 
validerings- en rapporteringsdatum 
eigener beweging de inhoud van de 
aanvraag veranderen, en alleen om naar 
behoren gemotiveerde redenen. De 
rapporterende lidstaat kan dan, afhankelijk 
van de reikwijdte van de verandering van 
de inhoud van de aanvraag, de in lid 4 
bedoelde termijn gedurende ten hoogste 
zestig dagen opschorten.

Or. en

Motivering

Met de amendementen wordt beoogd het beoordelingsproces te structureren, met onder meer 
een initiële beoordeling door de rapporterende lidstaat die een initieel beoordelingverslag 
opstelt en deze aan alle betrokken lidstaten doet toekomen. De betrokken lidstaten leveren de 
rapporterende lidstaat en de andere betrokken lidstaten vervolgens de nodige op- en 
aanmerkingen in het kader van een gezamenlijke beoordelingsfase. Duplicatie van 
beoordelingsinspanningen wordt hiermee beperkt. In deze fase dienen alle betrokken lidstaten 
alle op- en aanmerkingen onder ogen te krijgen. Met de amendementen worden er 
duidelijkere termijnen ingevoerd voor de aanvraag voor en de indiening van nadere uitleg 
door alle lidstaten. De rapporterende lidstaat dient bij het opstellen van zijn verslag rekening 
te houden met alle ontvangen op- en aanmerkingen.
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Amendement 104
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de naleving van de voorschriften voor 
geïnformeerde toestemming in 
hoofdstuk V;

a) de naleving van de voorschriften voor de 
bescherming van proefpersonen en 
geïnformeerde toestemming in 
hoofdstuk V;

Or. en

Motivering

Ethische aspecten dienen overeenkomstig Overweging 6 en 12 te worden gereguleerd door de 
betrokken lidstaten. De ethische beoordeling uitsluitend tot de verificatie van de procedure 
voor geïnformeerde toestemming beperken, is een inbreuk op het subsidiariteitsbeginsel en 
staat een goede bescherming van proefpersonen in de weg.

Amendement 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) naleving van de nationale 
wetgeving op het gebied van ethische 
vraagstukken.

Or. en

Motivering

De rol van de ethische commissies lijkt niet erg duidelijk gedefinieerd in het voorstel van de 
Commissie. Er dient te worden verduidelijkt dat de beoordeling nodig voor de toelating van 
klinische proeven tevens ethische aspecten behelst.

Amendement 106
António Fernando Correia de Campos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke betrokken lidstaat voltooit zijn 
beoordeling binnen tien dagen na de 
valideringsdatum. Hij kan de 
opdrachtgever alleen binnen deze termijn 
om naar behoren gemotiveerde redenen 
verzoeken een aanvullende toelichting op 
de in lid 1 bedoelde aspecten te geven.

2. Elke betrokken lidstaat voltooit zijn 
beoordeling binnen twintig dagen na de 
valideringsdatum. Hij kan de 
opdrachtgever alleen binnen deze termijn 
om naar behoren gemotiveerde redenen 
verzoeken een aanvullende toelichting op 
de in lid 1 bedoelde aspecten te geven.

Or. en

Motivering

Er zijn ruimere termijnen nodig om de betrokken lidstaten en hun ethische commissies genoeg 
tijd te bieden voor een behoorlijke beoordeling. Bovendien heeft de beoordeling van Deel I 
(van de hand van de rapporterende lidstaat) voorrang indien de betrokken lidstaten hun 
standpunt inzake Deel II van de aanvraag tot toelating niet tijdig ter goedkeuring aanbieden. 
Hiermee wordt voorkomen dat de betrokken lidstaten op grond van de analyse van Deel II 
goedkeuring van de klinische proef op hun grondgebied weigeren (belangrijke ethische 
aspecten daargelaten).

Amendement 107
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving wordt binnen tien 
dagen na de beoordelingsdatum of, als dat 
later is, de laatste dag van de in artikel 7 
bedoelde beoordeling gedaan door middel 
van één besluit.

Deze kennisgeving wordt binnen tien 
dagen na de beoordelingsdatum of, als dat 
later is, de laatste dag van de in artikel 7 
bedoelde beoordeling gedaan door middel 
van één besluit, daarbij reeds rekening 
houdend met de standpunten van de 
betrokken ethische commissie.

Or. en
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Amendement 108
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de betrokken lidstaat op grond van 
punt a) van de tweede alinea niet met de 
conclusie instemt, deelt hij dit via het EU-
portaal aan de Commissie, alle lidstaten en 
de opdrachtgever mee, waarbij hij een 
uitvoerige motivering op basis van 
wetenschappelijke en sociaaleconomische 
argumenten alsmede een samenvatting 
daarvan verstrekt.

Als de betrokken lidstaat op grond van 
punt a) van de tweede alinea niet met de 
conclusie instemt, deelt hij dit via het EU-
portaal aan de Commissie, alle lidstaten en 
de opdrachtgever mee, waarbij hij een 
uitvoerige motivering op basis van 
wetenschappelijke en sociaaleconomische 
argumenten alsmede een samenvatting 
daarvan verstrekt. De lidstaat mag 
ethische bedenkingen niet als motivering 
aanvoeren.

Or. en

Motivering

Ethische commissies zijn belangrijk omdat ze ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de specifieke tradities en bedenkingen van lidstaten. Een ethische bedenking in 
één lidstaat mag echter geen belemmering vormen voor andere betrokken lidstaten om een 
klinische proef wel ten uitvoer te brengen.

Amendement 109
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de betrokken lidstaat de 
opdrachtgever niet binnen de in lid 1 
bedoelde termijnen in kennis heeft gesteld 
van zijn besluit, wordt de conclusie over 
deel I van het beoordelingsverslag 
beschouwd als het besluit van de betrokken 
lidstaat over de aanvraag tot toelating van 
de klinische proef.

4. Als de betrokken lidstaat de 
opdrachtgever niet binnen de in lid 1 
bedoelde termijnen in kennis heeft gesteld 
van zijn besluit, wordt de conclusie over 
deel I van het beoordelingsverslag 
beschouwd als het besluit van de betrokken 
lidstaat over de aanvraag tot toelating van 
de klinische proef, onder voorwaarde dat 
deze proef is aangemerkt als een klinische 
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proef met beperkte interventie 
overeenkomstig artikel 5, lid 2.

Or. en

Motivering

Stilzwijgende goedkeuring van klinische proeven krachtens dit lid (uitsluitend gebaseerd op 
Deel I van de aanvraag) vormt een hoger risico voor proefpersonen en dient dan ook te 
worden beperkt tot klinische proeven met beperkte interventie.

Amendement 110
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De betrokken lidstaten mogen voor 
doeleinden van dit artikel na de 
beoordelingsdatum de opdrachtgever niet 
meer om nadere toelichting vragen.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst; de lidstaten kunnen de opdrachtgever nog altijd op een later 
moment, bijvoorbeeld na de monitoringsverplichtingen, om nadere toelichting vragen.

Amendement 111
António Fernando Correia de Campos

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 

2. De lidstaten waarborgen dat de 
beoordeling gezamenlijk wordt verricht 
door een redelijk aantal personen die 
tezamen over de nodige kwalificaties en 
ervaring beschikken. Bovendien wordt 
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ervaring beschikken. rekening gehouden met de standpunten 
van de betrokken ethische commissie.

Or. en

Amendement 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
onafhankelijke ethische commissie.

Or. es

Amendement 113
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van de opdrachtgever worden 
de aanvraag tot toelating van een klinische 
proef, de beoordeling ervan en het besluit
beperkt tot de aspecten die onder deel I van 
het beoordelingsverslag vallen.

Op verzoek van de opdrachtgever worden 
de aanvraag tot toelating van een klinische 
proef beperkt tot de aspecten die onder 
deel I van het beoordelingsverslag vallen.

Or. en

Amendement 114
António Fernando Correia de Campos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na de kennisgeving van het besluit over de 
aspecten die onder deel I van het 
beoordelingsverslag vallen, kan de 
opdrachtgever een aanvraag tot toelating 
indienen die beperkt is tot de aspecten die 
onder deel II van het beoordelingsverslag 
vallen. In dat geval wordt de aanvraag 
overeenkomstig artikel 7 beoordeeld en 
doet de betrokken lidstaat overeenkomstig 
artikel 8 kennisgeving van zijn besluit over 
deel II van het beoordelingsverslag.

Na de kennisgeving van het besluit over de 
aspecten die onder deel I van het 
beoordelingsverslag vallen, moet de 
opdrachtgever een aanvraag tot toelating 
indienen die beperkt is tot de aspecten die 
onder deel II van het beoordelingsverslag 
vallen. In dat geval wordt de aanvraag 
overeenkomstig artikel 7 beoordeeld en 
doet de betrokken lidstaat overeenkomstig 
artikel 8 kennisgeving van zijn besluit over 
deel II van het beoordelingsverslag. 
Ingeval er geen toelating wordt verleend 
voor Deel I en/of Deel II van het 
aanvraagdossier, betekent dit afwijzing 
van goedkeuring van de klinische proef 
als geheel. 

Or. en

Motivering

De tekst van het voorstel maakt Deel II van het aanvraagdossier facultatief doordat de 
opdrachtgever een aanvraag tot toelating krachtens Deel II "kan" indienen (dus eventueel ook 
niet). Indien de opdrachtgever aldus afziet van een aanvraag tot toelating krachtens Deel II, 
is het besluit uitsluitend gebaseerd op Deel I.  Hierdoor zouden belangrijke ethische aspecten 
die in Deel II behandeld worden, niet meegenomen worden in de aanvraag. Dat zou 
onaanvaardbaar zijn. Toevoeging voor meer rechtsduidelijkheid.

Amendement 115
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1

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 

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 lidstaten 
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betrokken lidstaten indient. Een dergelijke 
aanvraag wordt beschouwd als een nieuwe
aanvraag tot toelating van een andere 
klinische proef.

indient. Een dergelijke aanvraag wordt 
beschouwd als een herindiening van de
aanvraag. Deze hernieuwde aanvraag 
dient vergezeld te gaan van mogelijke 
voorgaande beoordelingsverslagen, de 
overwegingen van betrokken lidstaten en 
moet verder een uiteenzetting bevatten 
van de wijzigingen of de redenen voor 
herindiening van het aanvraagdossier.

Or. en

Motivering

Het voorstel biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om de meest toegevende lidstaten eruit te 
pikken, vooral in gevallen waarbij de betrokken lidstaten naar aanleiding van de initiële 
aanvraag te kennen hebben gegeven niet in te zien wat het wetenschappelijk nut van de 
klinische proef is. Door de hernieuwde aanvraag vergezeld te doen gaan van een dossier van 
het voorgaande traject ervan kunnen onnodige bureaucratische obstakels doeltreffend worden 
verminderd en dubbel werk worden vermeden.

Amendement 116
Paul Rübig

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 na de 
kennisgevingsdatum van het 
oorspronkelijke toelatingsbesluit in eender 
welke lidstaat worden ingediend.

Or. en

Motivering

Opdrachtgevers hebben het recht om na toekenning van het toelatingsbesluit door een van de 
betrokken lidstaten in de eerste ronde multinationale klinische proeven uit te breiden naar 
bijkomende lidstaten. Hierdoor wordt het verloop van dergelijke klinische proeven verbeterd.

Amendement 117
Paul Rübig
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) binnen 25 dagen na de datum waarop de 
in lid 1 bedoelde aanvraag wordt 
ingediend;

a) binnen 10 dagen na de datum waarop de 
in lid 1 bedoelde aanvraag wordt 
ingediend;

Or. en

Motivering

De tijd die bijkomende lidstaten geboden wordt voor de indiening van vragen dient op één lijn 
worden gebracht met de initiële procedure om zo te kunnen zorgen voor een doeltreffende 
toevoeging van nieuwe lidstaten. De tijdspanne tussen indiening en besluit dient concurrerend 
te zijn.

Amendement 118
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor klinische proeven die geen 
klinische proef met beperkte interventie 
zijn: binnen 35 dagen na de datum waarop 
de in lid 1 bedoelde aanvraag wordt 
ingediend;

b) voor klinische proeven die geen 
klinische proef met beperkte interventie 
zijn: binnen 25 dagen na de datum waarop 
de in lid 1 bedoelde aanvraag wordt 
ingediend;

Or. en

Amendement 119
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor klinische proeven met een c) voor klinische proeven met een 
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geneesmiddel voor onderzoek voor 
geavanceerde therapie: binnen 40 dagen na 
de datum waarop de in lid 1 bedoelde 
aanvraag wordt ingediend.

geneesmiddel voor onderzoek voor 
geavanceerde therapie: binnen 30 dagen na 
de datum waarop de in lid 1 bedoelde 
aanvraag wordt ingediend.

Or. en

Motivering

De tijd die bijkomende lidstaten geboden wordt voor de indiening van vragen dient op één lijn 
worden gebracht met de initiële procedure om zo te kunnen zorgen voor een doeltreffende 
toevoeging van nieuwe lidstaten. De tijdspanne tussen indiening en besluit dient concurrerend 
te zijn.

Amendement 120
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) weigering van de ethische 
commissie om goedkeuring te verlenen 
aan de uitvoering van een klinische proef.

Or. en

Amendement 121
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Tussen de datum waarop de in lid 1 
bedoelde aanvraag wordt ingediend en het 
verstrijken van de desbetreffende, in lid 3 
bedoelde termijn mag de aanvullende 
betrokken lidstaat alle overwegingen die 
voor de aanvraag van belang zijn, aan de 
rapporterende lidstaat meedelen.

5. De bijkomende betrokken lidstaat kan 
binnen de in lid 3 uiteengezette termijnen, 
te rekenen vanaf de in lid 1 bedoelde 
indieningsdatum, haar eventuele op- en 
aanmerkingen ten aanzien van Deel 1 van 
de aanvraag indienen bij de 
rapporterende lidstaat. 
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Or. en

Amendement 122
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen de rapporterende lidstaat mag de 
opdrachtgever tussen de datum waarop de
in lid 1 bedoelde aanvraag wordt 
ingediend en het verstrijken van de 
desbetreffende, in lid 3 bedoelde termijn
verzoeken een aanvullende toelichting 
betreffende deel I van het 
beoordelingsverslag te geven, rekening 
houdend met de in lid 5 bedoelde 
overwegingen.

Alleen de rapporterende lidstaat mag de 
opdrachtgever binnen de in lid 5 bedoelde
termijnen verzoeken een aanvullende 
toelichting betreffende deel I van het 
beoordelingsverslag te geven.

Or. en

Amendement 123
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Als de termijnen te kort zijn, bestaat het risico dat de lidstaten het beoordelingsdossier niet 
zorgvuldig genoeg kunnen beoordelen. Om bijvoorbeeld een CT te kunnen aanmerken als een 
"beperkte interventie" moet het onderzoeksprotocol gedetailleerd en zorgvuldig kunnen 
worden beoordeeld.
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Amendement 124
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke betrokken lidstaat stelt de 
opdrachtgever via het EU-portaal ervan in 
kennis of de wezenlijke wijziging wordt 
toegelaten, onder voorwaarden wordt 
toegelaten, dan wel wordt geweigerd.

Elke betrokken lidstaat stelt de 
opdrachtgever via het EU-portaal ervan in 
kennis of de wezenlijke wijziging wordt 
toegelaten, onder voorwaarden wordt 
toegelaten, dan wel wordt geweigerd. De 
kennisgeving geschiedt binnen 15 dagen 
na de beoordelingsdatum middels één 
besluit, waarin de standpunten van de 
betrokken ethische commissie reeds zijn 
opgenomen.

Or. en

Amendement 125
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) weigering van de ethische 
commissie om goedkeuring te verlenen 
aan de uitvoering van een klinische proef.

Or. en

Amendement 126
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving wordt binnen tien
dagen na de valideringsdatum gedaan door 
middel van één besluit.

De kennisgeving geschiedt binnen 15
dagen na de valideringsdatum middels één 
besluit, waarin reeds de standpunten van 
de betrokken ethische commissie is 
opgenomen.

Or. en

Amendement 127
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Als de betrokken lidstaat de 
opdrachtgever niet binnen de in de leden 5 
en 6 bedoelde termijnen in kennis heeft 
gesteld van zijn besluit, wordt de 
wezenlijke wijziging geacht te zijn 
toegelaten.

7. Als de betrokken lidstaat de 
opdrachtgever niet binnen de in de leden 5 
en 6 bedoelde termijnen in kennis heeft 
gesteld van zijn besluit, wordt de 
wezenlijke wijziging geacht te zijn 
toegelaten, onder voorwaarde dat het is 
aangemerkt als een klinische proef met 
beperkte interventie overeenkomstig 
artikel 5, lid 2.

Or. en

Motivering

Stilzwijgende goedkeuring van wezenlijke wijzigingen aan klinische proeven krachtens dit lid, 
vormt een hoger risico voor proefpersonen en dient dan ook te worden beperkt tot klinische 
proeven met beperkte interventie.

Amendement 128
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke betrokken lidstaat beoordeelt 
binnen tien dagen na de valideringsdatum 
voor zijn eigen grondgebied de aspecten 
van de wezenlijke wijziging die onder 
deel II van het beoordelingsverslag vallen.

1. Elke betrokken lidstaat beoordeelt 
overeenkomstig de in artikel 7, lid 1 
bedoelde procedure binnen vijftien dagen 
na de valideringsdatum voor zijn eigen 
grondgebied de aspecten van de wezenlijke 
wijziging die onder deel II van het 
beoordelingsverslag vallen.

Or. en

Amendement 129
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving wordt binnen tien
dagen na de beoordelingsdatum of, als dat 
later is, de laatste dag van de in artikel 22 
bedoelde beoordeling gedaan door middel 
van één besluit.

Deze kennisgeving wordt binnen vijftien
dagen na de beoordelingsdatum of, als dat 
later is, de laatste dag van de in artikel 22 
bedoelde beoordeling gedaan door middel 
van één besluit, daarbij reeds rekening 
houdend met de standpunten van de 
betrokken ethische commissie.

Or. en

Amendement 130
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) weigering van de ethische 
commissie om goedkeuring te verlenen 
aan de uitvoering van een klinische proef.
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Or. en

Amendement 131
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de betrokken lidstaat de 
opdrachtgever niet binnen de in lid 1 
bedoelde termijnen in kennis heeft gesteld 
van zijn besluit, wordt de conclusie over de 
wezenlijke wijziging van aspecten die 
onder deel I van het beoordelingsverslag 
vallen, beschouwd als het besluit van de 
betrokken lidstaat over de aanvraag tot 
toelating van de wezenlijke wijziging.

4. Als de betrokken lidstaat de 
opdrachtgever niet binnen de in lid 1 
bedoelde termijnen in kennis heeft gesteld 
van zijn besluit, wordt de conclusie over de 
wezenlijke wijziging van aspecten die 
onder deel I van het beoordelingsverslag 
vallen, beschouwd als het besluit van de 
betrokken lidstaat over de aanvraag tot 
toelating van de wezenlijke wijziging, 
onder voorwaarde dat deze proef een 
klinische proef met beperkte interventie 
blijft overeenkomstig artikel 5, lid 2.

Or. en

Motivering

Stilzwijgende goedkeuring van wezenlijke wijzigingen aan klinische proeven krachtens dit lid, 
vormt een hoger risico voor proefpersonen en dient dan ook te worden beperkt tot klinische 
proeven met beperkte interventie.

Amendement 132
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Klinische gegevens die in het kader van 
een aanvraag voor een vergunning voor 
het in de handel brengen zijn ingediend 
als onderdeel van het gemeenschappelijk 
technisch document (CTD) dienen 
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afkomstig te zijn van geregistreerde 
klinische proeven die volledig voldoen aan 
de bepalingen van deze verordening.

Or. en

Amendement 133
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 85 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de bijlagen I en II te wijzigen
teneinde deze aan de technische 
vooruitgang aan te passen of rekening te 
houden met wereldwijde ontwikkelingen 
op het gebied van regelgeving.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 85 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de bijlagen I en II aan te vullen
teneinde deze aan de technische 
vooruitgang aan te passen of rekening te 
houden met wereldwijde ontwikkelingen 
op het gebied van regelgeving.

Or. en

Motivering

Om redenen van transparantie.

Amendement 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 bis
Openbare toegang tot verslagen van 
klinische studies 
De klinische gegevens in de databank van 
het Agentschap, verslagen van klinische 
studies in het bijzonder, zijn gratis en 
eenvoudig openbaar toegankelijk. Hiertoe 
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wordt een hyperlink ingevoegd in de 
verslagen van klinische studies van de 
klinische proeven.

Or. en

Amendement 135
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ingeval toestemming van de 
proefpersoon vereist is voor een klinische 
proef, dient deze de mogelijkheid te 
krijgen om algemene toestemming te 
verlenen - aan de behandelende instelling 
- voor de aanwending van zijn gegevens 
voor doeleinden van historisch, statistisch 
of wetenschappelijk onderzoek, alsook om 
deze toestemming op eender welk moment 
in te trekken.

Or. en

Motivering

Als een patiënt zich aanmeldt voor een klinische proef, wordt deze gevraagd een formulier te 
ondertekenen waarin deze zijn geïnformeerde toestemming verleend, dit uitsluitend voor de 
duur en de reikwijdte van de proef. Eens de proef voorbij is, kan geen gebruik worden 
gemaakt van verdere follow-upgegevens, zelfs niet voor doeleinden van onderzoek, tenzij de 
onderzoeker bijkomende toestemming wordt verleend. De patiënt dient binnen de 
oorspronkelijke instemming de mogelijkheid te worden geboden om algemene instemming te 
geven, opdat zijn of haar gegevens in opdracht van de behandelende instelling gebruikt 
mogen worden voor toekomstig onderzoek. 

Amendement 136
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ingeval toestemming van de 
proefpersoon vereist is voor een klinische 
proef, dient deze de mogelijkheid te 
krijgen om: de behandelende instelling 
algemene toestemming te verlenen, opdat 
zijn gegevens gebruikt kunnen worden 
voor doeleinden van historisch, statistisch 
of wetenschappelijk onderzoek, alsook om 
deze toestemming op eender welk moment 
in te trekken;

Or. en

Amendement 137
Silvia-Adriana Ţicău

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 voor elke 
proef 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 getuige die de belangen van de 
proefpersoon vertegenwoordigt. De 
proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger ontvangt een kopie van 
het document waarmee geïnformeerde 
toestemming is gegeven.

Or. ro
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Amendement 138
António Fernando Correia de Campos

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 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. Deze wordt mondeling 
door de arts aan de proefpersoon 
uiteengezet. De proefpersoon moet hierin 
worden gewezen op zijn recht om zijn 
geïnformeerde toestemming te herroepen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig ethische beginselen.

Amendement 139
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) het onderzoeksprotocol is 
goedgekeurd door een ethische commissie 
met expertise op het vlak van de 
desbetreffende ziekte;

Or. en
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Amendement 140
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) het onderzoeksprotocol is 
goedgekeurd door een ethische commissie 
die zelf over pediatrische expertise 
beschikt of advies heeft ingewonnen over 
klinische, ethische en psychosociale 
vraagstukken op het gebied van de 
pediatrie;

Or. en

Amendement 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef of stopzetting van de 
ontwikkeling van een geneesmiddel, dient 
de opdrachtgever overeenkomstig Bijlage 
III bis een samenvatting van de positieve 
en/of negatieve resultaten van de klinische 
proef in bij de EU-databank. Tot aan de 
publicatie overeenkomstig de bepalingen 
van dit lid is de samenvatting van de 
resultaten uitsluitend toegankelijk voor de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaten.

Or. en

Motivering

De inhoud van de samenvatting van de resultaten moet nader worden uitgewerkt. Hiertoe 
wordt een nieuwe bijlage voorgesteld met daarin een uiteenzetting van de inhoud van de in te 
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dienen samenvatting. Tevens moet duidelijk worden gemaakt dat zowel positieve alsook 
negatieve resultaten dienen te worden ingediend en vervolgens gepubliceerd.

Amendement 142
Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef of onderbreking ervan 
dient de opdrachtgever een uitgebreide 
samenvatting in van zowel de positieve als 
negatieve resultaten van de klinische proef 
bij de EU-databank Deze uitgebreide 
samenvatting geeft een duidelijke en 
ondubbelzinnige beschrijving van de bij 
de studie gehanteerde methodes en de 
wijze van uitvoering ervan en bevat 
baselinegegevens alsook geanonimiseerde 
patiëntgegevens.

Or. en

Motivering

In het oorspronkelijke Commissievoorstel wordt niet duidelijk uiteengezet wat een 
samenvatting van klinische proef precies inhoudt, met het inherente risico dat deze te weinig 
informatie of gegevens bevat om van praktisch nut te zijn.

Amendement 143
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever een 
samenvatting van de resultaten van de 

Binnen een jaar na het eind van een 
klinische proef dient de opdrachtgever een 
samenvatting van de resultaten van de 
klinische proef, het verslag van klinisch 
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klinische proef bij de EU-databank in. onderzoek (CSR) alsook de volledige 
dataset van de klinische proef in bij de 
EU-databank. Deze elementen worden 
openbaar gemaakt via de EU-databank.

Or. en

Motivering

Indien de resultaten van klinische proeven in de vorm van ruwe klinische gegevens en 
verslagen van klinisch onderzoek niet worden vrijgegeven, gaat dit ten koste van de 
wetenschappelijke kennis, leidt dit tot publicatiebias (negatieve resultaten worden niet 
vrijgegeven), alsmede tot een onnauwkeurig inzicht in de doeltreffendheid van het 
geneesmiddel en een onnodige duplicatie van klinische proeven. Verslagen van klinisch 
onderzoek worden nu reeds opgesteld als vast onderdeel van klinische proeven en vormen dus 
geen bijkomende administratieve belasting. Verslagen van klinisch onderzoek bevatten geen 
persoonlijke patiëntgegevens (want geanonimiseerd) alsook geen commercieel vertrouwelijke 
informatie.

Amendement 144
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Binnen 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, of 
die resultaten nu positief, negatief of 
neutraal zijn.

Or. en

Amendement 145
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De samenvatting van de resultaten van 
een klinische proef ten behoeve van de 
aanvraag voor een vergunning voor het in 
de handel brengen wordt ter bescherming 
van persoonsgegevens en commercieel 
vertrouwelijke informatie alsmede 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
78, lid 3, 30 dagen na verstrekking van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
of anderszins een jaar na beëindiging van 
de klinische proef ingeval van stopzetting 
van de productontwikkeling, openbaar 
gemaakt.

Or. en

Motivering

De resultaten van alle klinische proeven dienen tijdig te worden gepubliceerd. Het algemeen 
publiek, patiënten en onderzoekers dienen zich met deze publicatie op de hoogte te kunnen 
stellen van de uitkomsten van de klinische proef, evenwel zonder het concurrentievermogen 
van het Europees medisch onderzoek te schaden. De publicatieperiode van deze resultaten is 
belangrijk omdat hiermee elke vorm van oneerlijke mededinging die ten koste zou kunnen 
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gaan van het concurrentievermogen van het Europees medisch onderzoek kan worden 
vermeden.

Amendement 147
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Voor de toepassing van deze 
verordening geldt, ingeval een geschorste 
of tijdelijk stopgezette klinische proef niet 
wordt hervat, de datum van het besluit van 
de opdrachtgever om de klinische proef 
niet te hervatten als het eind van de 
klinische proef. Bij voortijdige beëindiging 
geldt de datum waarop de proef voortijdig 
wordt beëindigd als einddatum van de 
klinische proef. Na 12 maanden tijdelijke 
stopzetting worden de gegevens van de 
klinische proef ingediend bij de databank 
van de EU en openbaar toegankelijk 
gemaakt, zelfs indien deze onvolledig zijn.

Or. en

Motivering

Er moet worden vermeden dat tijdelijke stopzettingen tot in het oneindige worden gebruikt om 
de facto te voorkomen dat resultaten voor het publiek beschikbaar worden gemaakt.

Amendement 148
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 149
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De onderzoeker dient ernstige ongewenste voorvallen te melden bij de betrokken lidstaten 
teneinde onnodige vertraging bij de besluitvorming te vermijden, in het bijzonder in het geval 
er urgente veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden zoals bijvoorbeeld voortijdige 
beëindiging van een proef.

Amendement 150
Michèle Rivasi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Alle informatie over de klinische proef 
wordt op zodanige wijze vastgelegd, 
verwerkt, behandeld en opgeslagen dat 
nauwkeurige rapportage, interpretatie en 
verificatie mogelijk zijn en tegelijkertijd de 
vertrouwelijkheid van de dossiers en de 
persoonsgegevens van de proefpersonen 
beschermd blijft overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, 
waarbij eenvoudig doorzoekbare 
verslagen van klinische onderzoeken 
online openbaar toegankelijk worden 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Onderzoeksstudies hebben aangetoond dat de uitsluiting van verslagen van klinische studies 
van systematische evaluaties leidt tot een onvolledige bewijsbasis en mogelijke vertekening 
van de conclusies over de effecten van interventies.

Amendement 151
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Bepaalde bijwerkingen van geneesmiddelen op lange termijn, bijvoorbeeld kanker en 
teratogeniciteit, komen pas na vele jaren gebruik aan het licht en reiken soms zelfs verder dan 
één generatie patiënten,

Amendement 152
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het basisdossier van de klinische proef
wordt minimaal 50 jaar na het eind van de 
proef gearchiveerd, waarbij alle in 
elektronisch formaat gearchiveerde 
informatie oneindig moet worden 
bewaard, met dien verstande dat 
persoonsgegevens in elektronisch formaat 
na 50 jaar worden verwijderd

Or. en

Motivering

Bepaalde bijwerkingen van geneesmiddelen op lange termijn, bijvoorbeeld kanker en 
teratogeniciteit, worden pas tientallen jaren later duidelijk en reiken soms zelfs verder dan 
één generatie patiënten, zoals het geval was met de ramp rond di-ethylstilbestrol (DES) in de 
jaren vijftig, zestig en zeventig.

Amendement 153
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een opdrachtgever mag zijn taken geheel 
of gedeeltelijk aan een persoon, 
onderneming, instelling of organisatie 
delegeren. Een dergelijke delegatie laat de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 
onverlet.

Een opdrachtgever mag zijn logistieke
taken geheel of gedeeltelijk aan een 
persoon, onderneming, instelling of 
organisatie delegeren. Een dergelijke 
delegatie laat de wetenschappelijke en 
ethische verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever onverlet.

Or. en

Motivering

Om redenen van rechtszekerheid.

Amendement 154
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen een nationaal 
waarborgmechanisme voor de in artikel 72 
bedoelde schadevergoeding in.

1. De lidstaten stellen een nationaal 
waarborgmechanisme voor de in artikel 72 
bedoelde schadevergoeding in. De 
middelen daarvoor worden vergaard 
middels vergoedingen en er wordt geen 
overheidsgeld voor gebruikt.

Or. en

Amendement 155
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de klinische proef ten tijde van de 
aanvraag tot toelating objectief 

Schrappen
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beschouwd niet bedoeld is om gebruikt te 
worden voor het verkrijgen van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
van een geneesmiddel, mogen geen kosten 
aan het gebruik van het nationale 
waarborgmechanisme verbonden zijn.

Or. en

Amendement 156
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor alle andere klinische proeven kan
een vergoeding voor het gebruik van het 
nationale waarborgmechanisme worden 
verlangd. De lidstaten stellen deze 
vergoeding zonder winstoogmerk vast, 
rekening houdend met het risico van de 
klinische proef, de potentiële schade en de 
waarschijnlijkheid van de schade.

Voor het gebruik van het nationale 
waarborgmechanisme moet een 
vergoeding worden betaald die zonder 
winstoogmerk wordt berekend, rekening 
houdend met het risico van de klinische 
proef, de potentiële schade en de 
waarschijnlijkheid van de schade, alsook
met de eerdere veiligheidsprestaties van de 
opdrachtgever.

Or. en

Amendement 157
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU-databank bevat de gegevens en 
informatie die overeenkomstig deze 
verordening worden ingediend.

Openbare toegang tot gedetailleerde en 
samengevatte ruwe klinische gegevens is 
van groot belang voor de 
volksgezondheid. De EU-databank bevat 
de gegevens en informatie die 
overeenkomstig deze verordening worden 
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ingediend.

Or. en

Amendement 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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

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 
eerder ingediende aanvragen tot toelating 
van een klinische proef of wezenlijke 
wijziging. Openbaar toegankelijke 
informatie in de databank zal de 
volksgezondheid helpen beschermen en 
het innovatievermogen van het Europees 
medisch onderzoek bevorderen, dit alles 
onder erkenning van de legitieme 
economische belangen van 
opdrachtgevers.

Or. en

Motivering

De databank moet helpen de doelstellingen van deze verordening zijnde bescherming van de 
volksgezondheid en verbetering van de capaciteit en het concurrentievermogen van het 
Europees medisch onderzoek te realiseren.

Amendement 159
Kent Johansson
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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 overeenkomstig 
Verordening (EG) 1049/2001 openbaar 
toegankelijk, tenzij de geheimhouding van 
delen van de daarin opgenomen gegevens 
en informatie gerechtvaardigd is op een 
van de volgende gronden:

Or. en

Motivering

Het is onredelijk alle gegevens uit een klinische proef als vertrouwelijk te bestempelen. 
Toegang is bovendien in lijn met reeds eerder vastgestelde regels ten aanzien van de toegang 
tot documenten van de EU-instellingen.

Amendement 160
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 45/2001;

– de bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig de toepasselijke EU-
wetgeving;

Or. ro

Amendement 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de bescherming van commercieel – de bescherming van commercieel 
vertrouwelijke informatie, specifiek in 
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vertrouwelijke informatie; verband met klinische proeven bedoeld ter 
ondersteuning van aanvragen voor 
vergunningen voor het in de handel 
brengen voor nog niet goedgekeurde 
indicaties;

Or. en

Motivering

De databank mag geen belemmering vormen voor de verwerving van bescherming in verband 
met intellectueel of industrieel eigendom, noch de opdrachtgever verhinderen profijt te 
trekken van de vruchten van zijn onderzoek.

Amendement 162
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De definitie van wat als 
commercieel vertrouwelijk wordt 
beschouwd, is in overeenstemming met de 
richtsnoeren van het EMA en mag het 
belang van volksgezondheidsonderzoek 
niet ondergeschikt maken.

Or. en

Amendement 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Persoonsgegevens van proefpersonen 
zijn niet openbaar toegankelijk.

5. Persoonsgegevens van proefpersonen, 
commercieel vertrouwelijke informatie of 
informatie die intellectuele 
eigendomsrechten schaadt, zijn niet 
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openbaar toegankelijk.

Or. en

Motivering

Er dient voor te worden gezorgd dat deze richtlijn de toegevoegde waarde en de expertise van 
Europese onderzoekers in stand houdt, alsook het legitieme belang van deze onderzoekers om 
profijt te trekken van de resultaten van de investeringen die gemoeid waren met de 
ontwikkeling van een klinische proef beschermt.

Amendement 164
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Persoonsgegevens van proefpersonen 
zijn niet openbaar toegankelijk.

5. Persoonsgegevens van proefpersonen 
zijn niet openbaar toegankelijk en worden 
beschermd overeenkomstig de 
toepasselijke EU-wetgeving.

Or. ro

Amendement 165
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 6 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 of de klinische proef significant 
bijdraagt aan een beter inzicht in de 
fysiologie en de pathologie van een 
aandoening waarvoor er een gebrek is 
aan gegevens, zeldzame en uiterst 
zeldzame ziekten in het bijzonder.

Or. en

Motivering

Veel zeldzame en uiterst zeldzame ziekte zijn nog niet correct geïdentificeerd en blijven deels 
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onbegrepen. Dankzij klinische proeven waarbij patiënten met dergelijke aandoeningen bijeen 
worden gebracht, kan de kennis over deze ziekten significant worden verbeterd met de daaruit 
voortvloeiende beoordeling van de gegevens. De rapporterende lidstaat moet op de hoogte 
zijn van deze toegevoegde waarde. 

Amendement 166
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 4 – punt 4 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de beweegredenen voor de voorgestelde 
wijziging;

Or. en

Motivering

Om de resultaten van de klinische proef te kunnen duiden en interpreteren.

Amendement 167
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De opdrachtgever bewaart 
gedetailleerde verslagen van alle door de 
onderzoeker(s) aan hem gemelde 
ongewenste voorvallen en plaatst deze op 
het EU-portaal.

Or. en

Amendement 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage III bis
Inhoud van de samenvatting van de 
resultaten van klinische proeven
De samenvatting van de resultaten van de 
in artikel 34, lid 3 bedoelde klinische 
proeven bevat informatie ten aanzien van 
de volgende elementen:
1. Informatie over de proef:
a) Identificatie studie
b) Identificatoren
c) Gegevens opdrachtgever
d) Gegevens ten aanzien van regelgeving 
op kindergeneeskundig vlak
e) Resultaten analysefase
f) Algemene informatie over de proef
g) Proefpersonenpopulatie met de 
werkelijke aantallen aan de proef 
deelnemende proefpersonen
2. Informatie over de proefpersonen:
a) Aanwerving
b) Periode vóór indeling
c) Periodes na indeling
3. Basiskenmerken:
a) Basiskenmerken (verplicht)
Leeftijd
b) Basiskenmerken (verplicht)
Geslacht
c) Basiskenmerken (verplicht)
Studiespecifiek kenmerk
4. Eindpunten:
a) Definities eindpunt
b) Eindpunt nr. 1*
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Statistische analyses
c) Eindpunt nr. 2*
Statistische analyses
*Er moet voor alle in het protocol 
uiteengezette eindpunten informatie 
worden verstrekt.
5. Ongewenste voorvallen:
a) Informatie ongewenste voorvallen
b) Rapportagegroep ongewenste 
voorvallen
c) Ernstige ongewenste voorvallen:
d) Niet-ernstige ongewenste voorvallen
6. Verdere informatie:
a) Wezenlijke wijzigingen van algemene 
aard
b) Algemene onderbrekingen en 
hervattingen
c) Beperkingen & voorbehoud

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de informatie die opgenomen moet worden in de samenvatting van de 
resultaten van de klinische proef. Dit is tevens de informatie die om redenen van 
transparantie openbaar moet worden gemaakt. Deze voorgestelde bijlage borduurt voort op 
de technische richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2013 over de gegevensvelden 
van resultaatgerelateerde informatie over klinische proeven. De Commissie moet met het oog 
op de nodige flexibiliteit deze bijlage met behulp van gedelegeerde handelingen kunnen 
aanpassen.


